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Abstract 

Kjellström, L. (2010).  Uppfattningar av friskvårdstimmar, fysisk aktivitet och hälsa ur ett 

ansvarsperspektiv: en kvalitativ studie med inspiration av fenomenogragfi. C-uppsats 

pedagogik 15 hp. Akademin för Utbildning och Ekonomi. Avdelningen för religions- och 

utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle. 

Friskvårdstimmar, i form av fysisk aktivitet under betald arbetstid, är ett alltmer vanligt sätt 

för arbetsgivare att försöka påverka sina anställdas hälsa. Vad som visar sig på många 

arbetsplatser är dock det låga utnyttjandet av friskvårdstimmarna. Många undersöker hur man 

på bästa sätt motiverar människor till nya livsstilsvanor, men vems är egentligen ansvaret att 

friskvårdstimmarna utnyttjas? Syftet med den här studien var att undersöka hur några 

anställda på Livgardet – ett regemente inom det svenska försvaret, som erbjuder sina anställda 

tre timmar friskvård varje vecka – uppfattar friskvårdstimmarna och ansvar för fysisk aktivitet 

och hälsa. Fem kvalitativa intervjuer genomfördes och analyserades, med inspiration av den 

fenomenografiska ansatsen, för att få fram de anställdas uppfattningar. Friskvårdstimmarna 

uppfattades av deltagarna som en förmån men även som en rättighet. De ansågs även vara 

positivt för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Ansvar för fysisk aktivitet låg både på 

individen och på arbetsgivaren. Deltagarna kände ett ansvar för sin egen skull, och individens 

handlingar kunde kopplas till det moraliska ansvaret. Arbetsgivaren å andra sidan hade en stor 

möjlighet att påverka och motivera sina anställda, och tilldelades därför ett stort ansvar. Även 

ansvaret för hälsan låg på såväl, individen, arbetsgivaren och samhället. Individen hade ansvar 

för vissa riskbeteenden, men även sina tankar, medan arbetsgivaren hade ansvaret för 

arbetsmiljön, som enligt deltagarna ansågs påverka hälsan. Samhället hade tillsist det slutliga 

ansvaret, för de faktorer som påverkar hälsa, som individen själv inte kan påverka.  

 

Nyckelord: Friskvårdstimme, fysisk aktivitet, hälsa, hälsofrämjande på arbetsplatsen, 

uppfattningar, fenomenografi.  

Key words: Keep-fit meassures, Physical activity, health, health promotion in the work place, 

perceptions, phenomenography.  
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Inledning 

Sedan samhället blivit beroende av att människor är friska, för landets ekonomi, säkerhet och 

produktiva kraft, har man försökt påverka individens hälsa (Olsson, 1999). Arbetsplatsen är 

en av de mest effektiva platser för att nå många människor med hälsopromotion 

(SOU1998:43). Efter att länge ha varit inriktat på risker och skador, fokuseras idag mer och 

mer på hälsofrämjande insatser (Bjurvald, 2004) och många arbetsgivare har insett vikten av 

friska anställda, då det kan ge ökad produktivitet och effektivitet och minskad sjukfrånvaro 

(Rydqvist & Winroth, 2004). 

Ett alltmer vanligt sätt att försöka öka hälsan på arbetsplasten – som kan hänga ihop med de 

ökade kraven på de anställda – är att erbjuda en timme friskvård, i form av fysisk aktivitet, 

under arbetstid (Rydqvist & Winroth, 2004). Den fysiska aktivitetens positiva effekter på 

hälsan är idag allmänt kända och fysisk aktivitet anses både kunna förebygga och behandla 

olika typer av sjukdomar (SBU, 2007).  

En ovanlig arbetsplats i detta sammanhang är Livgardet – ett av det svenska försvarets 

regementen, med cirka 468 yrkesofficerare och 178 civilanställda – då deras anställda har tre 

timmar friskvård i veckan att lägga på fysisk aktivitet under betald arbetstid. För 

yrkesofficerarna är det obligatoriskt att utnyttja dessa timmar, då de har ett särskilt fysiskt 

krav, medan det för de civilanställda är frivilligt. Likheten med andra arbetsplatser är dock det 

låga utnyttjandet av friskvårdstimmarna. I en mindre enkätundersökning vid ett regemente 

inom Försvarsmakten framkom att cirka tjugo procent av de civilanställda inte utnyttjade 

timmarna alls medan lika många utnyttjade alla timmarna (Holm – Sääf, 2009). Kjellman 

(2006) menar att fyrtio procent av alla arbetstagare avstår från all typ av friskvård, trots att 

utbudet är stort. Han menar att anledningarna till att avstå kan vara att individerna tappat 

lusten, inte har tid, lust, eller kraft, och att de därför måste motiveras.  

Vem vems ansvar är det egentligen att dessa timmar utnyttjas? Är det individens som bör ta 

ansvar, eller är det arbetsgivarens skyldighet att inte bara erbjuda timmarna, utan även 

motivera till utnyttjandet av dem? Man kan även fråga sig om, å ena sidan, arbetsgivare kan 

tvingas erbjuda friskvård, och å andra sidan, om arbetsgivaren kan tvinga de anställda att 

utnyttja dem. Det finns många olika uppfattningar om hur ansvar för hälsa bör fördelas, men 

även viktiga etiska aspekter som man bör ta hänsyn till i hälsofrämjande arbetet (Liss, 2001) 

och när man arbetar med metoder för att främja fysisk aktivitet (Hellénius & Eckerlund, 

2007). Är det etiskt försvarbart för samhället eller arbetsgivaren att ta på sig ansvaret för 

människors hälsa genom att tvinga människor till ett beteende för att det är bra för deras 

hälsa? Är det etiskt att låta bli, och lägga allt ansvar på individen? Man kan även fråga sig hur 

stort ansvar individen har för samhället att hålla sig frisk. Den här studien syftar till att belysa 

några av dessa uppfattningar samt att undersöka hur anställda kan uppfatta ansvar för fysisk 

aktivitet och hälsa.  
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Bakgrund 

I kapitlet nedan redovisas tidigare forskning och annan, för den här studien, relevant 

information. Kapitlet inleds med en genomgång av centrala begrepp, och hur de används i 

den här uppsatsen. Detta följs av en kort redovisning av synen på ansvar för hälsa, sett ur ett 

historiskt perspektiv, i Sverige. Därefter följer de tre avsnitten: Individens ansvar för hälsa 

och fysisk aktivitet, arbetsgivarens ansvar för fysisk aktivitet och hälsa och socialt ansvar för 

hälsa och fysisk aktivitet. I redovisningen av litteraturen har jag försökt avgränsa 

informationen till beskrivningar av fenomenen ur ett ansvarsperspektiv, då forskningen på 

områdena hälsofrämjande, hälsa och fysik aktivitet annars är väldigt omfattande. Fokuset 

ligger även på den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan, trots att hälsa, fysisk som psykisk, 

även beskrivs ur ett större perspektiv.  

Centrala begrepp i uppsatsen 

Nedan definieras och operationaliseras de för uppsatsen centrala begreppen nämligen: hälsa, 

fysisk aktivitet, ansvar och friskvård och friskvårdstimmar.  

Hälsa 

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på lika många sätt som det finns människor, och ofta 

är definitionen nedärvd genom generationer och varierar mellan olika samhällen (Naidoo & 

Wills, 2000). WHO definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp” (Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006, s. 10). Dock har den definitionen setts som utopisk och senare lades till att: 

”Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet… ett positivt koncept som 

betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk förmåga”. (Ibid.) 

I studien används hälsa i enlighet med WHO`s definition, däremot diskuteras inte detta med 

deltagarna i studien, så svaren som ges i samband med frågor kring begreppet, utgår helt ifrån 

deras egna uppfattningar om vad hälsa är.  

Fysisk aktivitet 

En vanlig definition av fysisk aktivitet är ”… all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning” 

(Hellénius & Eckerlund, 2007, 2592; FHI, 2009). I uppsatsen används dock fysisk aktivitet på 

ett sätt som egentligen är närmare definitionen av motion; det vill säga ”… den del av idrotten 

där kroppsövningar används i syfte att må bra, att bibehålla eller få bättre hälsa och fysisk 

prestationsförmåga (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006) då det är denna typ av fysisk 

aktivitet som de anställda får använda sina friskvårdstimmar till. I presentationen av resultaten 

används även ”fysa”, som är deltagarnas egna uttryck för utövandet av fysisk aktivitet.  
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Ansvar 

Ansvar är ett moralfilosofiskt, juridiskt och stadsvetenskapligt begrepp 

(Nationalencyklopedin, 2010). Inom moralfilosofin är det relaterat till frågor om den fria 

viljan. Minkler (1999) refererar till Dworkin (1981) som menar att det finns det flera olika 

innebörder av ansvar inom hälsopromotion och individens ansvar över hälsa. Role 

responsibility innebär att kroppen tillhör en själv; causal responsibility att hur man mår till 

stort del beror på individens egna beteenden och val och responsibility based on liability står 

för de oönskade effekterna av ens ohälsa. Den sistnämnda innebär till exempel att om man 

utsätter sig för risk som kan leda till ohälsa, får man själv stå för kostnaderna. I den här 

uppsatsen är det frågor kring dessa tre definitioner som ställs – med andra ord frågor rörande 

individens fria vilja, individens ansvar för sig själv och andra, arbetsgivarens ansvar för sina 

anställda och samhällets ansvar för individens hälsa.  

Det finns även olika sätt på vilka vi tilldelar ansvar (Fahlqvist, 2005). I ett av perspektiven 

utgår vi ifrån vad som är moraliskt rättfärdigat; vad som är rättvist och etiskt rätt. Utifrån ett 

annat perspektiv utgår man istället från vad som är effektivt och leder till de mest effektiva 

lösningarna för till exempel folkhälsoproblemen. Fahlqvist menar även att de flesta av oss 

ligger någonstans emellan dessa perspektiv, när vi ser till folkhälsoproblemen; det krävs 

balans för att vara effektiv och samtidigt moralisk.  

Friskvårdstimme 

Friskvård kan beskrivas som ”alla aktiva åtgärder som vidtas för att främja hälsan främst på 

individ och gruppnivå med fokus på levnadsvanor och livsstil.” (Rydqvist & Winroth, 2004, s.29). 

Satsningar på friskvård har enligt Halling, Karlsson, Leijding och Siggstedt (2002) visat sig vara 

en effektiv strategi för att få friskare och mer lönsamma arbetsplatser. Till skillnad från 

friskvårdsbidrag, som är en ekonomisk ersättning för en speciell aktivitet, är friskvårdstimmen 

tiden som den anställda får använda för att främja sin hälsa och ett vanligt sätt att använda den 

på, är i form av fysisk aktivitet/motion (ibid.). Mer om friskvården beskrivs i avsnittet 

hälsofrämjande på arbetsplasten. 

FM-FysS står för Försvarsmaktens Fysiska Standard, och innebär att Försvarsmakten ger sina 

anställda officerare tre timmar av en fyrtio timmars arbetsvecka, att lägga på fysisk aktivitet. 

Dessa timmar ska ses som en arbetsuppgift. För att uppnå kvalitetsmålen krävs bland annat att 

den fysiska träningen genomförts under minst sjuttiofem procent av arbetsveckorna som den 

anställda varit i tjänst.  

De civilanställda inom FM har samma antal timmar men de har inga kvalitetsmål att uppnå, 

utan ”uppmuntras” enbart att uppnå målen i möjligaste mån.  
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En historisk tillbakablick över ansvar och hälsa i Sverige 

Uppfattningar om individens ansvar för sin hälsa handlar både om vad hon kan och bör göra. 

Idéerna om människans möjlighet att påverka sin hälsa och graden av ansvar man kan 

tillskriva individen, har varierat genom tiderna, men även samexisterat. Avsnittet nedan ger 

en kortfattad redogörelse för dessa uppfattningar i Sverige genom tiderna.  

I Olsson (1999) har dokument och utredningar analyserats i syfte att hitta uppfattningar om 

människans hälsa och ansvar över hälsa. I analysen framkom tre olika hälsodiskurser som 

skiljer sig i hur mycket vikt man lägger på individens livssvanor – om de är närvarande eller 

frånvarande – och hur man ser på människan – som passiv mottagare av information och 

uppfostran från staten, eller som aktiv i sina val och med inflytande över sin situation och 

hälsan. De olika diskurserna benämner Olsson som den passivt närvarande, den passivt 

frånvarande och den aktivt närvarande.  

Så länge samhället har varit beroende av ett friskt folk för att kunna utvecklas har samhället 

brytt sig om individens hälsa (Olsson, 1999). Innan sekelskiftet, efter 90-talets ekonomiska 

kris, kom ett antal folkhälsoutredningar. I utredningarna diskuterades huruvida det behövs 

nationella folkhälsomål och om att det behövdes kriterier och verktyg för att kunna göra 

nödvändiga prioriteringar. Därför tillsattes en prioriteringsutredning, där man bland annat 

diskuterade om graden av självvald riskexponering skulle få konsekvenser för möjligheten till 

att få vård. Regeringen tillsatte även en nationell folkhälsokommitté, som fick i uppdrag att ta 

fram ett antal konkreta mål och effektiva strategier för att förbättra hälsan hos medborgarna. 

Målen skulle vara vägledande i arbetet på nationell, regional och lokal nivå och fick inte leda 

till för stora ekonomiska kostnader för samhället (Olsson, 1999). År 2002 kom regeringen 

med en proposition, baserad på folkhälsokommitténs resultat, som bestod av elva 

folkhälsomål som tillsammans utgör hälsans bestämningsfaktorer. (Prop. 2002/03:35). Några 

år senare kom ytterligare en proposition med titeln En förnyad folkhälsopolitik. I de båda 

propositionerna talar man om förbättrad folkhälsa och att jämna ut skillnaderna i hälsa, men 

den senare lägger större fokus vid att ”hälsoarbetet bör ha människans behov av integritet och 

valfrihet som grund och bygga på sambandet mellan hälsans villkor och individens 

förutsättningar” (Prop. 2007/08:110, s. 1).  

De elva målen innefattar delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala 

förutsättningar, barn och ungas uppväxtvillkor, hälsa i arbetslivet, hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård, skydd mot smittospridning, sexualitet och reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet, 

matvanor och livsmedel och tobak, alkohol, narkotika och doping samt spel.  

Om man tittar på målen går de från olika insatser som individen inte själv kan påverka till att 

fokusera på individens levnadsvanor. I likheten med den aktivt närvarande diskursen lägger 

vi idag stor vikt vid individens livsstil och individens ansvar över sin egen hälsa och sitt 

hälsobeteende (Kjellström, 2005). Genom till exempel självhjälpsböcker kan vi själva göra 

aktiva val och påverka hur vi mår (ibid.).  
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Individens ansvar över hälsa och fysiska aktivitet 

Individens ansvar för sin hälsa kan motiveras med undersökningar som påvisar att nästan 

hälften av all ohälsa är direkt relaterad till livsstilsfaktorer. Det här kapitlet redogör för 

uppfattningar om vilket ansvar individen anses ha över sin hälsa, samt för kritik mot att 

tillskriva den enskilda stort ansvar.  

”Är individens hälsa hennes ensak eller är det ett socialt ansvar och därmed någonting andra 

människor kan kräva av henne?” Detta frågar sig Kjellström (2005, s. 201) i sin avhandling 

där hon studerat idéer om individens ansvar för sin hälsa. Hon menar att ansvar inte är 

någonting vi undkommer som människor, och att det är kännetecknande för vår tid, att vi 

tillskrivs ett stort ansvar inom olika livsområden. Det hon frågar sig i avhandlingen är dock 

vilka krav som ställs på vårt ansvarstagande och i vilken mån vi människor kan leva upp till 

dessa förväntningar. 

När Kjellström (2005) analyserade ansvar med utgångspunkt i den fysiska kroppen fann hon 

ansvar ur två olika perspektiv. Utifrånperspektivet, där man talar om egenvård, livsstil och att 

fullfölja ett träningsprogram och, inifrånperspektivet, som handlar om att lära känna sin kropp 

och dess signaler för att kunna handla därefter och ta ansvar för sina känslor. Att ta hand om 

sina känslor var det mest framträdande i analysen. Det ansågs alltså viktigare att ta ansvar för 

sina känslor, än att till exempel fullfölja ett träningsprogram. Även Ljusenius och Rydqvist 

(1999) menar att vi kan ta ansvar över våra tankar. De anser att vi kan tänka oss sjuka – 

psykosomatiska sjukdomar. Vidare menar de, att om vi kan tänka oss sjuka, borde vi kunna 

tänka oss friska, och det kan vi göra genom att lära oss att spänna av både muskulärt och 

mentalt.  

Tanken med att tala om människans ansvar för sin hälsa, är ett sätt för människan att vara 

aktiv och inte ett offer (Kjellström, 2005). Istället för att tala om ansvar, talas det dock ofta, i 

dessa, fall ofta om empowerment. Detta fann Kjellström vara vanligt i den alternativa 

hälsorådgivningslitteraturen, man vill visa människor att det finns val och möjligheter, där 

man normalt inte tror att det finns några. Empowerment är även ett centralt begrepp inom 

hälsopromotionen vilket WHO definierar som processen där man möjliggör för individen att 

öka kontrollen över hälsans bestämningsfaktorer, och på så sätt förbättra sin hälsa (Poland, 

Green & Rootman, 2000). Innan man lägger över ansvaret på individen möjliggör man för 

individen att göra rätt val.  

Även Minkler (1999) stödjer valet av individens ansvar för hälsa. Hon menar att många 

sjukdomar kan kopplas till individens hälsobeteenden, exempelvis rökning, kostvanor och 

motionsvanor. Det finns även bevis för hur viktigt självförtroende, självkänsla, 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är för hälsan (Naidoo & Wills, 2000). Dock 

finns det även kritik mot att lägga för mycket ansvar på individen.  
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”Victim blaming ideology”  

Minkler (1999) menar att det finns vissa begränsningar för det personliga ansvarsparadigmet. 

Hon tar därför upp de kritiska argumenten mot att lägga allt för mycket ansvar på den 

enskilda individen. Hon refererar främst till Crawford, som kallar det ”victim blaming 

ideology”. Han menar att man ignorerar den sociala kontexten där individen göra sina val och 

utför sina handlingar som påverkar hälsan om man lägger allt ansvar på individen. En annan 

kritik är de fattigas begränsade möjligheter att påverka sin hälsa.  

Crawford (1977) anser att anledningen till att vi nu kan se en ökning av budskap som 

fokuserar på individens ansvar för hälsa, och en attack mot livsstilsvanor och riskbeteenden, 

är att medicinen inte längre kan ta hand om den ökade ohälsan och att det ökade intresset för 

och tillgängligheten till medicinska lösningar har blivit ett för stort hot för en kraftfull 

ekonomi och politiska intressen. Vidare menar Crawford att man genom att fokusera på 

individen, istället för det ekonomiska systemet, förminskar betydelsen av klasstrukturen av 

arbete. Misslyckanden med att behålla och förbättra hälsa på arbetsplatsen förklaras med 

personliga brister, istället för bristerna i stukturen på arbetsplatsen. Han menar även att 

individualiserande av samhällsproblem, genom att ge människor ansvar för sin hälsa, även 

innebär ett skuldbeläggande av dessa människor. En dimension av victim blaming baseras just 

på idén om att sjukdom omdefinieras till skyldighet, något vilket kan påverka bland annat 

handikappade, äldre och överviktiga. Det är även riskfyllt att tillskriva människor ansvar över 

saker som de i låg grad kan påverka (Kjellström, 2005).  

 

Arbetsgivarens ansvar för fysisk aktivitet och hälsa 

Som nämndes i inledningen är arbetsplatsen en av de mest effektiva platserna för att nå vuxna 

med hälsopromotion. Ett sätt att tilldela ansvar på, är genom en avvägning om vad som är 

effektivt och leder till de mest effektiva lösningarna, för till exempel folkhälsoproblemen. Att 

arbetsplatsen ses som en effektiv arena kanske kan rättfärdiga att den tillskrivs ett relativt 

stort ansvar, som i folkhälsomålen hälsa på arbetsplatsen och fysisk aktivitet. Där även den 

sistnämnda kopplas till arbetsplatsen. Nedan presentras de två folkhälsomålen tillsammans 

med andra sätt, på vilka arbetsplasten påverkar, och tar sitt ansvar över de anställdas hälsa. 

Fysisk aktivitet på arbetsplatsen 

I Proposition 2002/03:35 menar man att ökad fysisk aktivitet bör utgöra ett eget målområde, 

”då fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsoutveckling” (s.78) och ett av sätten på 

vilket detta ska ske, menar de, är genom att stimulera till fysisk aktivitet på arbetsplatsen.   

Skälen till förslagen om fysisk aktivitet grundar sig på den stora mängden forskning om hur 

fysisk inaktivitet påverkar vår hälsa negativt - övervikt och metabola sjukdomar – hur fysisk 

aktivitet i vissa fall kan ersätta eller komplettera läkemedelsbehandling för lättare sjukdomar 

(Prop. 2002/03:35). Forskningen visar även på ett samband mellan utbildningsnivå, 

levnadsvillkor och motionsvanor, därför menar man i propositionen att för att utjämna 
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skillnader i hälsa, måste man öka den fysiska aktiviteten på såväl arbetet som under fritiden. 

Särkilt viktigt är det för dem med ensidig eller högbelastande och/eller stillasittande arbete 

(ibid.).  

Enligt Rydqvist och Winroth (2004) har arbetsgivaren ansvaret att skapa ett klimat som 

stimulerar medarbetarna till fysisk aktivitet och en positiv livsstil, både på arbetet och under 

fritiden. De menar att alla vinner på friskvården, att individen mår bättre och vardagen kan bli 

lättare, och det har även visats sig vara positivt för konditionen och stärkande rygg och axlar 

hos de anställda (Elinder Schäfer & Faskunger, 2006). Enligt Thorell et al (2004) beror den 

största andelen av sjukskrivningarna idag på just värk och sjukdomar i rörelseorganen, som i 

de flesta fall kan behandlas med och förebyggas av just fysisk aktivitet. På gruppnivå kan det 

bidra till ökad trivsel och gemenskap och på organisationsnivå kan den ses om en strategisk 

resurs för effektivitet, produktivitet och kvalitet (Rydqvist & Winroth, 2004).  

I en fenomenografisk undersökning på en arbetsplats med låg sjukfrånvaro (Lindin, 

Arwedson, Roos & Björklund, 2006), fann man att friskvårdsåtgärder var viktiga för en 

hälsosam arbetsplats. Friskvårdsinsatserna borde även, enligt deltagarna i studien, behandlas 

på olika nivåer. På organisationsnivån handlade det om möjligheten till ett gymkort, vilket ger 

en välfungerande personal, som i sin tur skulle påverka kvalitén, effektiviteten och 

produktiviteten till fördel för företaget. På gruppnivå kunde det handla om att man stödjer och 

motiverar varandra att träna, och för individen ger, enligt de tillfrågade i studien, fysisk 

aktivitet såväl stimulans som återhämtning. Ur individens perspektiv var även den egna 

attityden viktig för hälsan.  

Friskvård kräver dock aktiva insatser från den anställda – man kan inte bli ”friskvårdad” – och 

skiljer sig på så sätt från sjukvård (Ljusenius & Rydqvist, 1999).  

- ”Den svårfångade motionären” 

Det problematiska med att försöka främja fysisk aktivitet på arbetsplatsen, och även inom 

andra arenor för hälsofrämjande, är att vi idag fortfarande vet ganska lite om hur man 

motiverar människor att ändra sina levnadsvanor och bli mer fysiskt aktiva (Wester, 2001; 

Davey, Fitzpatrick, Garland, & Kilgour, 2010). Det finns emellertid forskning som pekar åt 

att det kan behöva upplevas som lustfyllt att vara fysiskt aktiv för att kunna ändra livsstilen 

(Wester, 2001; Davey et al., 2010).  

Enligt Davey et al. (2010) och Wester (2001) finns det inre och yttre motiv för träning. De 

menar att motivationen till att börja träna, till en början kan bero på de yttre motiven som – 

viljan att gå ner i vikt, öka i muskelmassa eller få bättre kondition – för att sedan gå över till 

de inre motiven – för att det är roligt och för att må bra. Oftast räcker inte de yttre motiven för 

att åstadkomma ett ihållande beteende, när det gäller motion (Davey et al. (2010). Dessutom 

är tilltro till sig själv (self-efficacy) någonting som återkommande kopplas till ihållande fysisk 

aktivitet (Plotnikoff, Pickering, Flaman & Spence, 2009; Strachan, Brawley, Spink & Jung, 

2009; Kwan & Bryan, 2010).  
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Att arrangera utflykter, motionsaktivteter och idrottsarrangemang med gruppkaraktär kan 

även vara ett sätt att utveckla de sociala resurserna på arbetsplatsen, som bidrar till ett bättre 

arbetsklimat genom ökad gemenskap och trivsel (Ljusenius & Rydqvist, 1999). 

Förutom friskvården fann Lindin et al. (2007) att ett funktionellt ledarskap och en bra 

arbetsmiljö var viktiga friskfaktorer för de anställda. Dessa faktorer leder in på det andra 

folkhälsomålet som tas upp i denna studie, nämligen hälsa i arbetslivet.  

Ledarskap och arbetsmiljö 

Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar den arbetsrelaterade ohälsan och 

bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa samt minskar de sociala skillnaderna i ohälsa. (Prop. 

2002/03:35, s. 57). I propositionen uttrycks att det goda arbetet utgör en förutsättning för 

hälsan. Faktorer som påverkar är en fysiskt och psyksikt säker och trygg miljö, kontroll över 

det egna arbetet – hur det ska utföras och hur mycket det är rimligt att man ska orka med – 

delaktighet och inflytande samt utveckling och kompetenshöjande åtgärder. De höga kraven i 

arbetslivet får inte hindra att man fungerar och mår bra under ett helt arbetsliv. I propositionen 

föreslås även att det ska vara en bra arbetsmiljö och att arbetsgivarens ansvar bör tydliggöras 

(Prop. 2002/03:35).  

Arbetsgivarens ansvar tas även upp i elvapunktsprogrammet som presenteras i Handlingsplan 

för ökad hälsa i arbetslivet (SOU 2002:05). Där menas att arbetsgivaren, enligt lagstiftningen, 

har ett mycket stort ansvar för de anställdas hälsa, men att dessa åsidosätts på grund av 

bristande kunskap. Ljusenius och Rydqvist (1999) uttrycker det på följande vis: ”din roll som 

chef innebär att du också utgör en förebild som många medarbetare omedvetet eller medvetet 

efterliknar… välkänt faktum att är att dina medarbetare inte alltid gör som du säger, utan gör 

som du själv gör”. (s.104). Their (1994) skriver att ledaren alltid är en auktoritet, som alltid 

utgör en förebild – på gott och på ont. Hon menar även att ledaren har en fostrande roll, som 

genom accepterande eller fördömande fostrar sin omgivning. I enlighet med Ljusenius och 

Rydqvist (1999) menar hon att rollen som förebild är starkare än rollen som fostrare – 

förstärks inte vissa föreställningar av förebilden, mister det sitt värde.  

Vidare trycker regeringen, i propositionen, på vikten av det förebyggande arbetet inom 

arbetslivet och menar att jakten på snabba lösningar för minskande av ohälsotalet gör att 

frågan om långsiktiga lösningar för förebyggande sjukdomar i arbetslivet kommer i 

skymundan (Prop. 2002/03:35). 
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Socialt ansvar i det hälsofrämjande arbetet 

Avslutningsvis kommer här en kort redogörelse för uppfattningar kring samhällets ansvar för 

individers hälsa, hur man måste ta hänsyn till hur miljön påverkar människors hälsa och att 

man därför inte kan lägga allt ansvar på individen. Men även hur socialt ansvar kan tolkas 

som social kontroll och hur det kan uppstå en konflikt mellan att vilja göra gott och att låta 

människor bestämma själva över sitt eget liv och sin egen hälsa – de etiska aspekterna av det 

hälsofrämjande arbetet.   

Stödjande miljöer är ett nyckelbegrepp i det hälsofrämjande arbetet, som funnits sedan 

Ottawakonferensen 1986 (Haglund, 2002). Begreppet har sedan utvecklats och praktiskt 

användbara definitioner har tagits fram, bland annat i Sundsvall 1991 och i Agenda 21- 

konferensen i Rio (ibid.). Under Ottawakonferensen konstaterades att: “health is created and 

lived by people within the settings of their everyday life: where they learn, work, play and 

love”. (Naidoo & Wills, 2000, s 261). Därför är det även inom alla dessa arenor – skola, 

arbete, hem och närområde – som det hälsofrämjande arbetet bör ske. Miljöfaktorer är enligt 

Poland, Green och Rootman (2000) det viktigaste för hälsopromotionsarbetet att förändra. De 

menar att man samtidigt som man jobbar för att stärka individen, måste stärka samhället. Att 

hälsa skapas mellan individen och miljön stärker att individen inte enbart definieras av sina 

”risk identiteter” och riskbeteenden (ibid.) Genom att gå från ett individperspektiv på hälsan – 

utifrån individens livsstil – till ett helhetsperspektiv, får man med även andra faktorer som 

påverkar individens beteende (Haglund, 2003).   

Samhällsbyggare, som politiker och beslutsfattare har enligt Rydqvist och Winroth (2004) 

ansvaret att sätta hälsan i förgrunden när de utvecklar infrastukturen i samhället. Istället för att 

bygga på ett sätt som förstärker fysisk inaktivitet kan cykelbanor, grönområden och 

promenadvägar vara ett sätt att inspirera till fysisk aktivitet.  

I sin analys av några av statens nationella utredningar fann Kjellström (2005) att såväl 

individen som olika samhällsaktörer har ansvar för att främja hälsa. Dock ansåg hon sig kunna 

se att hälsan snarare var ett medel för att nå andra mål. Hon refererar även till Janssons (2002) 

studie, som visar att rehabilitering inte primärt är för den enskildes hälsa utan för att kunna 

upprätthålla välfärdsstaten.  

En fråga som Witte (1994) ställer är vem det är som bestämmer vilka beteenden som är ”de 

rätta” för att leva ett gott liv? Vidare menar Witte att det kanske är det den viktigaste etiska 

frågan i hälsokommunikationen. Kan företag, arbetsgivare eller politiker bestämma vilka 

beteenden som är de rätta för alla individer?  
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”Socialt ansvar eller social kontroll” 

Hur bra det än kan låta att företag tar ansvar för sina anställdas hälsa och erbjuder hjälp till att 

ändra deras ”dåliga vanor”, finns det dock de som frågar sig om det enbart är någonting 

positivt (Holmqvist, 2009; Allender, Colquhoun & Kelly, 2006). De menar att det även kan 

vara ett sätt för arbetsgivare att utöva makt och kontrollera individers privata tid och val, 

utanför arbetsplatsen.  

Holmqvist (2009) föreslår att det sociala ansvar som företag tar på sig (Corporate social 

responsibility) kan förstås som en social kontroll (Corporate social control) över anställdas 

beteenden. Holmqvist anser att samtidigt som man kan definiera hälsa med att ”må bra”, kan 

man definiera det som att ”bete sig bra”. Därför menar han att samtidigt som företagens 

hälsofrämjande arbete kan betraktas som ett ansvarstagande, kan det också uppfattas som att 

företagen kontrollerar och försöker skapa beteenden bland de anställda, som går mer i linje 

med företagets normer och rutiner.  

I likhet med Holmqvist (2009) menar Allender, Colquhoun och Kelly (2006) att det farliga 

med att påverka individer, i syfte att skapa beteenden som passar företagen, är att det kan gå 

emot individens mål för hälsa, lycka och uppfyllelse, och därför vara påträngande för 

individens privatliv. Vidare menar Allender et al. att det kan signalera att det inte finns plats 

för ohälsosamma arbetare.  

Etiska principer i det hälsofrämjande arbetet 

Även arbetet på samhällsnivå kan ses som en form av kontroll. Liss (2001) diskuterar 

påverkan, på individers beteenden inom hälsofrämjande arbete, i form av paternalism och 

prioriteringar. Han menar att man egentligen kan betrakta alla hälsofrämjande åtgärder på 

befolkningsnivå för paternalistiska, eftersom de utförs utan informerat samtycke. De utgör 

därför en etisk risk. Liss refererar till Beauchamp och Childress (1994) etiska system med fyra 

principer: autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-principen och rättviseprincipen. 

Han menar att det kan uppstå konflikter mellan dessa principer och att man därför måste göra 

medvetna avvägningar mellan den förväntade nyttan mot rätten till autonomi. Exempelvis kan 

en typ av konflikt uppstå mellan skyldigheten att förebygga och minska skada och 

skyldigheten att respektera individens rätt till autonomi – självbestämmande (Liss, 2001). Ett 

annat exempel kan vara att vi samtidigt som vi har en skyldighet att förebygga skada, har 

skyldigheten att inte åstadkomma skada. Exempelvis kan en intervention leda till oro, ångest 

och frustration, trots att den är avsedd för att göra gott.  

Även Witte (1994) menar att man har ett stort ansvar som hälsoinformatör och diskuterar 

vikten av etiska regler när det handlar om att manipulera människor till hälsobeteenden, då 

hon anser att det inte går att inte manipulera människor, när man talar om hälsa och sjukdom.  
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Problemformulering  

I dagens forskning finn det klara bevis för den fysiska aktivitetens positiva effekter och 

många av dagens sjukskrivningar kan även kopplas till problem som skulle kunna behandlas 

och förebyggas av fysisk aktivitet. Det har även visat sig att fysisk aktivitet på arbetsplatsen, 

med friska anställda som följd, kan leda till effektivare och mer lönsamma företag, med 

mindre sjukskrivningar.  

Med detta som bakgrund är det fler och arbetsgivare som erbjuder friskvård, i form av fysisk 

aktivitet under betald arbetstid. Dock finns de som menar att bara drygt hälften av alla 

arbetstagare utnyttjar friskvården som erbjuds. Så är det även på den undersökta arbetsplatsen, 

Livgardet, där man även har den ovanliga förmånen med tre timmar friskvård varje vecka.  

En självklar undran hos många som arbetar med hälsofrämjande, som hälsopedagoger, men 

även arbetsgivare, borde självklart vara hur man på bästa sätt motiverar människor att bli mer 

fysiska aktiva. Självklart är det en viktig fråga då arbetet strävar efter att ”göra gott”, och 

hjälpa människor att bli friskare, men samtidigt kan man ju fråga sig var ansvaret egentligen 

ligger. Ligger det hos individen, arbetsgivaren eller kanske samhället att människor blir mer 

fysisk aktiva? Och hur mycket kan en arbetsgivare eller samhället lägga sig i och försöka 

påverka individens livsvanor? 

Som beskrevs i bakgrunden, finns det många olika uppfattningar kring dessa frågor, men hur 

uppfattar egentligen de anställda som utnyttjar friskvårdstimmarna dessa fenomen? 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att redogöra för olika uppfattningar som kan finnas hos 

anställda, som utnyttjar friskvårdstimmarna, när det gäller friskvårdtimmarna och ansvar för 

fysisk aktivitet och hälsa.   

För att besvara detta syfte ställs följande frågeställningar:  

- Vilka uppfattningar av friskvårdstimmarna kan finnas hos de anställda? 

- Hur kan de anställda uppfatta individens respektive arbetsgivarens eller samhällets 

ansvar att öka den fysiska aktiviteten? 

- Hur kan de anställda uppfatta individens respektive arbetsgivarens eller samhällets 

ansvar för hälsa?  
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Metodologi 

I följande avsnitt presenteras uppsatsen ansats, metodval, urval, tillvägagångssätt och etiska 

aspekter samt tillförlitlighet. 

Kvalitativ ansats med inspiration av fenomenografi 

Det finns två sätt att se på den sociala verkligheten (Cohen, Manion & Morrison, 2000). Det 

första sättet – den positivistiska traditionen - innebär att verkligheten är extern, oberoende och 

objektiv för människan och kunskap/sanningen är objektiv, hård, verklig och mätbar. 

Metoden för att få kunskap om någonting innebär, i denna tradition, ofta mätningar som söker 

samband och regelbundenheter, och är av en kvalitativ natur (ibid.). I den andra traditionen – 

den antipositivistiska – menar man däremot att verkligheten subjektiv och skapas av 

individens tankar (Cohen et al., 2000). Kunskap ses som mjuk, subjektiv och beroende av 

erfarenhet och insikt. Tillvägagångssättet för att få kunskap om hur människor skapar och 

tolkar världen har därför mer av en kvalitativ aspekt (ibid.).  

Hartman (1998) definierar den kvalitativa undersökningen som en undersökning där man 

”försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer”. (s.239). 

Kvalitativa data anses handla om subjektiva varseblivningar; hur människor tolkar och 

uppfattar den omgivande verkligheten; till skillnad från kvantitativ data som mäter en given 

objektiv verklighet, som är oberoende av subjektiva uppfattningar (Starrin, 1994; Backman, 

1998). Då studien syftar till att undersöka människors uppfattningar om någonting i deras 

livsvärd, valdes därför en kvalitativ ansats. 

Valet att inspireras av fenomenografi beror på studiens syfte att försöka finna individers 

uppfattningar av ett fenomen eller företeelse, vilket är ett centralt begrepp inom 

fenomenografin (Uljens, 1989). Av är ett betydande ord då det syftar till att beskriva hur 

fenomenet visar sig för individen; vilket ska skiljas från individers uppfattningar om ett 

fenomen, som snarare visar på individernas attityder och värderingar (Alexandersson, 1994; 

Gunnarsson, 2002) eller individernas åsikter om någonting (Uljens, 1989). Skillnaden enligt 

Alexandersson (1994) är att upplevelse av ger en djupare mening om hur dessa ting uppfattas, 

upplevs eller visar sig för betraktaren. Det således inte heller fenomenets veklighet som ska 

studeras, utan människors upplevelse av fenomenen/företeelserna (Uljens, 1989). I det här 

fallet är det uppfattningar om friskvårdstimmarna, fysisk aktivitet och hälsa som är i centrum, 

och utgångspunkten är att dessa fenomen kan uppfattas olika, av olika människor.  

Vidare menar Uljens (1989) att man inom fenomenografin anser att det finns en verklighet 

utanför människan, men att den ändå skapas genom hur människor uppfattar den. Detta 

ontologiska antagande, tillsamman med människosynen, kunskapssynen och vetenskapssynen 

är enligt Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) är grundläggande för forskningsprocessen 

och i bedömningen av forskningsresultatet. I analysen av det insamlade materialet ska således 

mina egna åsikter och förutfattade meningar som undersökare, försöka läggas åt sidan i största 

möjliga mån, då det är de intervjuade individernas upplevelse och tolkningar man är ute efter 

(Alexandersson, 1994). Fenomenografin skiljer sig på detta sätt från andra kvalitativa 

forskningsansatser – som hermeneutiken och fenomenologin – där forskaren tolkar 



   

13 

 

individernas tolkningar utifrån en förförståelse om individen och dennes omvärld (Hartman, 

1998). Analysen resulterar ofta i beskrivningskategorier där man sökt efter såväl likheter som 

skillnader hos de intervjuades svar.  

Metod 

”Om man vill veta hur någon uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte fråga dem?”. 

(Kvale, 2009, s. ).  

Enligt Kvale är samtalet en grundläggande form av interaktion för oss människor. Intervju 

som metod är även en av de vanligaste formerna av datainsamling inom den kvalitativa 

ansatsen (Backman, 1998; Hartman, 1998), och även inom fenomenografin (Alexandersson, 

1994). Det positiva med den är, enligt Bell (2006) och Cohen, Manion och Morrison (2000) 

dess flexibilitet då intervjuaren kan följa upp med idéer, gå in på motiv och känslor och ge 

information som en enkät inte kan. Enligt Kvale (2009) ska den som intervjuar, i den 

kvalitativa intervjun, kritiskt följa upp den intervjuades svar med frågor.  

Den kvalitativa intervjun, inom fenomenografin, kan enligt Alexandersson (1994) variera från 

att vara öppna och semistrukturerade, vilket är det vanligaste, till att vara relativt 

strukturerade. Dock ska de i kvalitativa undersökningar inte innehålla fasta svarsalternativ 

(ibid). Om man är ute efter speciell information ska man dock ha en viss struktur (Bell, 2006). 

För att inte komma ifrån de bestämda ämnena och för att försäkra mig om att jag skulle få 

svar på mina frågeställningar bestämdes därför att en intervjuguide skulle användas, men att 

frågorna inte nödvändigtvis behövde ställas i exakt samma ordning, med undantag för det lite 

speciella sista temat, skulle hamna sist i intervjun. (se bilaga 2), för att försöka skapa en mer 

öppen atmosfär innan jag gick in på frågorna som krävde att man tog ställning i vissa etiska 

och moraliska frågor.  

Urval 

Urvalet skedde ur bekvämlighetssynpunkt med hjälp av en kontaktperson på Livgardet, som 

skickade ut en förfrågan till några anställda via e-post, som därefter fick anmäla sitt intresse. 

Kontaktpersonen ombads även att göra ett strategiskt urval, med så stor variation i anställning, 

kön, ålder och i vilken mån man utnyttjade friskvårdstimmarna, för att öka chanserna till en 

större spridning i resultatet, vilket är önskvärt i en fenomenografisk undersökning 

(Alexandersson, 1994). På grund av tidsaspekten kunde dock inte intervjupersonerna 

handplockas utefter alla tänkbara önskemål, vilket kommer diskuteras mer i 

metoddiskussionen nedan. Målet var att genomföra mellan fyra och sex intervjuer. Att välja 

just den mängden gjordes efter avvägningar av tidsaspekten och möjligheten att få variationer 

i svaren. Fler intervjuer hade inte troligtvis varit svårt tidsmässigt medan färre hade gett ett för 

tunt resultat, då jag inspirerades av en fenomenografisk ansats, och därför ville få fram så 

många uppfattningar som möjligt. Urvalet resulterade i fem intervjupersoner varav en var 

kvinna och fyra var män. Fördelningen i anställning blev tre var officerare och två 

civilanställda. Viktigt är dock att poängtera att syftet med uppsatsen inte är att generalisera 
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deltagarnas uppfattningar till alla anställda på arbetsplatsen eller visa på ett representativt 

urval för alla anställda, utan snarare redogöra för vilka olika uppfattningar som kan finnas.  

Genomförande och etiska överväganden 

Genomförandet av studien har följt Alexanderssons (1994) exempel på arbetsordning i den 

fenomenografiska forskningsansatsen (se bild 1). Utöver det har Vetenskapsrådets (2002) 

etiska riktlinjer följts
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Arbetsordning i den fenomenografiska forskningsansatsen (Alexandersson, 1994, s. 

122).   

Efter formuleringen av syftet, urvalsprocessen (som beskrevs ovan) och när jag fått e-

postadresserna till de som anmält intresse till studien (sju personer), skickades ett 

informationsbrev ut (se bilaga 1). I brevet fanns mer utförlig information om studiens syfte 

och ”användning”, information om frivilligt deltagande och en förfrågan om att spela in 

intervjuerna, för att följa den etiska forskningsregeln informationskravet 

(Vetenskapsrådet,2002; Bell, 2006). 

En annan viktig etisk aspekt att ta hänsyn till är samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna 

ska få ge sitt godkännande till medverkan (Vetenskapsrådet, Bell, 2006). I den här studien 

fick deltagarna själva anmäla intresse och godkänna medverkan via e-post efter att ha läst 

informationsbrevet, sedan kontrollerades innan intervjun att alla deltagare hade läst brevet och 

var medvetna om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. De fick även godkänna 

om de gick med på att intervjun spelades in.  

För att uppfylla konfidentiellitetskravet har namn på intervjupersonerna, inspelningarna och 

det transkriberade materialet hanterats så att ingen utomstående hade tillgång till det. Detta 

meddelades till respondenterna i informationsbrevet. Eftersom uppgifter om namn, kön och så 

vidare inte varit av intresse för studien har de inte sparats någonstans. Intervjuerna döptes 

direkt till I:1, I:2, I:3, I:4 och I:5, för att säkra att inga namn kunde kopplas till de utskrivna 

transkriberingarna. För att ytterligare säkra att inga utsagor skulle kunna kopplas till enskilda 

                                                
1 De forskningsetiska principerna följer de gamla riktlinjerna som nu, enligt Codex, inte längre används aktivt. 

Dock är nya riktlinjer fortfarande under bearbetning, varav de gamla har använts som utgångspunkt 
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respondenter, har intervjuerna redovisats tillsammans, eftersom min kontaktperson samt, flera 

anställa vet om vilka som deltagit i studien.  

Nyttjandekravet innebär att ingen information i studien får användas till icke-vetenskapliga 

eller kommersiella syften (Vetenskapsrådet). I informationsbrevet meddelades att intervjun 

kommer att presenteras i min uppsats, som kommer att publiceras på DIVA.  

Av de som anmält intresse svarade sex personer ja, och en person inte alls, efter att ha läst 

informationsbrevet och tid för intervju bokades med dem som svarat. Då en intervjusituation 

kan kännas obekväm för den intervjuade (Kvale, 2007) inleddes intervjun med de mindre 

känsliga frågorna för att sedan avslutas med de mer obekväma frågorna, där 

intervjupersonerna ombads att ta ställning i vissa, relativt känsliga frågor. Den första intervjun 

var en pilotintervju. I denna framkom lite ny information som gjorde som ändrade frågorna i 

intervjuguiden, vilket ledde till att denna intervju inte togs med i resultatet. De fem resterande 

intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter och samtliga spelades in på band efter 

godkännande av den intervjuade.  

Analys av intervjumaterialet  

Analysen av och tolkningsarbetet kan enligt Alexandersson (1994) delas in i fyra steg i den 

fenomenografiska undersökningen. Fas ett innebär att bekanta sig med data och etablera ett 

helhetsuttryck, i fas två uppmärksammas likheter och skillnader i utsagorna, i fas tre 

kategoriseras uppfattningarna i beskrivningskategorier och fas nummer fyra studerar man den 

underliggande strukturen i kategorisystemet (Alexandersson, 1994). I enlighet med 

Alexandersson transkriberades därför intervjuerna ordagrant, för att på en tydligare överblick 

av materialet. Därefter lästes materialet igenom ett antal gånger. Under läsningarna framkom 

uppfattningar kring de olika frågeställningarna som lika för alla intervjuade samt olikheter i 

hur de uppfattade de olika fenomenen. Vissa uppfattningar var även återkommande i alla 

intervjuer och under flera av de olika frågeställningarna. Dessa fick utgöra 

beskrivningskategorierna. För att förtydliga valdes även ett antal citat ut, som fick 

representera varje kategori. Efter redovisningen av resultatets beskrivningskategorier 

sammanfattades, i enlighet med den fenomenografiska ansatsens gång, kategorierna i ett 

gemensamt utfallsrum. Utfallsrummet utgör studiens huvudresultat och bildar en grund för en 

mer systematisk analys av hur uppfattningarna förhåller sig till varandra (Alexandersson, 

1994). 

Trovärdighet, noggrannhet och giltighet 

Inom den positivistiska/ kvantitativa traditionen har man använt sig av begreppen validitet 

och reliabilitet. Enligt Cohen, Manion och Morrison (2000) kan man använda sig av dessa 

begrepp även inom den naturalistiska/ kvalitativa forskningen. Dock menar de att man bör 

behandla dessa frågor olika, då det innebär olika saker inom de olika forskningstraditionerna. 

I den positivistiska traditionen handlar det om att man har mätt det som avsetts att mäta 

(validiteten) och noggrannheten i mätningarna (reliabiliteten) (Cohen et al, 2000; Kvale, 

2009). Validiteten inom den naturalistiska traditionen å andra sidan talar mer om ärlighet, 

djup och omfång i datamaterialet som har samlats in, och forskarens objektivitet och om 
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noggrannhet och förståelse när det kommer till reliabiliteten (Alexandersson, 1994; Cohen et 

al, 2000).  

Enligt Göransson och Nilholm (2009) kan man inte, med kvalitativ data om uppfattningar och 

beteenden, dra generella slutsatser från urval till population. Därför menar de att man måste 

vara försiktig med att inte gå in på de den kvantitativa traditionen om generaliserbarhet och 

representativitet. Det man däremot talar om är om i kvalitativ forskning är om forskaren har 

tolkat och analyserat rätt; det vill säga om det representerar verkligheten på ett bra sätt. Inom 

fenomenografin handlar det därför om i vilken mån beskrivningskategorierna stämmer med 

deltagarnas uppfattningar (Alexandersson, 1994). Reliabiliteten motsvaras av om någon 

utomstående kan identifiera beskrivningskategorierna utifrån det som redovisas i resultatet. 

Citat är därför ett bra sätt att ge belägg för kategorierna, då de ger läsaren en chans att se om 

forskaren tolkat rätt. Reliabiliteten berör även hur noggrant urval, genomförande presenteras 

och genomförs (ibid.).  

Utifrån ovanstående resonemang spelar det mindre roll om benämningar som validitet och 

reliabilitet eller om trovärdhet, noggrannhet och giltighet används. Dock anser jag i enlighet 

med Kvale (2009), att senare passar bättre, i en studie som har en sådan karaktär som 

föreliggande uppsats utger sig ha, då dessa begrepp inte är lika starkt är förknippat med den 

positiviska traditionen. Citat har tagits valts ut för att ge läsaren chans att granska om 

analysen och framtagningen av beskrivningskategorierna på ett godkänt sätt representerar 

innehållet.  
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Resultat 

Som beskrevs i metoddelen resulterar analysen av intervjumaterialet, i en fenomenografisk 

studie, i ett antal beskrivningskategorier som sedan sammanfattas i ett gemensamt utfallsrum. 

Materialet i den här studien resulterade i de fyra kategorierna: Uppfattningar av 

friskvårdstimmarna, individens ansvar över fysisk aktivitet och hälsa, ledarskapets betydelse 

och ansvar för fysisk aktivitet och hälsa på arbetsplatsen och samhällets ansvar för individers 

hälsa. Under varje kategori beskrivs olika uppfattningar inom respektive kategori med olika 

underrubriker. Tillsamman utgör alla kategorierna ett gemensamt utfallsrum – den 

fenomenografiska metodens sammanfattning av huvudresultatet – som i denna studie sedan 

används för analysen.  

Beskrivningskategori 1: Uppfattningar av friskvårdstimmarna.  

Uppfattningarna av friskvårdstimmarna var att det är en förmån, en rättighet, betydande för 

arbetsförmågan och välbefinnandet.   

En förmån 

Friskvårdstimmarna beskrivs i intervjuerna som attraktiva, exklusiva och som en oerhörd 

förmån. Vid flera tillfällen beskrevs möjligheten till fysisk aktivitet på arbetsplatsen vara en 

större förmån och viktigare än en hög lön och till och med avgörande för valet av arbetsplats.  

”… ser jag som en större arbetsförmån än högre lön egentligen. (I:1). Det är ju en av 

anledningarna till att jag började här … Om de togs bort, då kan man ju lika gärna 

jobba någon annanstans för bättre betalt. (I:5.)… hade det inte varit för de här 

timmarna hade den här arbetsplatsen inte alls vara lika attraktiv för mig. Jag vet inte 

ens om jag skulle jobba kvar. (I:2) 

Det var även en förmån trots att det egentligen finns ett krav på att utnyttja dessa timmar för 

yrkesmilitärerna. En av respondenterna uttryckte det såhär: 

Ja, jag ser det som en stor förmån, en förmån att det är ett krav att vi ska röra på oss, 

på tjänstgöringstid… det är mest positivt. (I:3). 

Det ansågs även vara ett bra sätt att gynna dem som redan är aktiva. Men samtidigt som ett 

stort stöd för de som behöver de allra mest.  

En rättighet  

Friskvårdstimmarna uppfattades dock inte enbart som en förmån, utan även som en rättighet. 

Detta ansågs dock hänga ihop med kraven. Ju högre kvar man ställer på sina anställda, desto 

större rättighet har de anställda till hjälp för att ni dessa krav.  

Ja om de ställer krav på oss att vi ska manöverdugliga och kunna lösa saker fysiskt… då 

måste man ju träna… så tog de bort det så skulle jag uppleva det som oseriöst och någon 

slags omoraliskt ur arbetsgivarperspektiv. (I:3).  
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Med höga krav menades främst de fysiska kraven på arbetsplatsen; krav på styrka och 

kondition. Däremot var det en av de intervjuade som menade att de som egentligen borde få 

röra på sig mest är ju de som har ett stillasittande jobb. 

Positivt för arbetsgivaren 

En återkommande och gemensam uppfattning om friskvårdstimmarna var deras inverkan på 

effektiviteten, den mentala kapaciteten och välbefinnandet. Har man möjlighet till att röra på 

sig under arbetstid, ansågs man jobba effektivare de timmarna man väl var där och den 

fysiska aktiviteten såg även som stimulerande för det mentala. Detta belystes bland annat med 

dessa citat: 

…alla människor som fysar en timme per dag, och jobbar 7 har en mycket effektivare 

dag än ändå… (I:1)… jag är effektivare dom 37 timmarna jag är på jobbet tränad än 

vad jag skulle vara 40 tim på jobbet otränad. (I:4)… man utför ju ett bättre jobb, det är 

ju inte så att man slutar tänka bara för att man sticker ut och springer, man hittar ju på 

lösningar istället, arbetsgivaren får ju tillbaka med råge. (I:5). Om man sitter och det 

bäckar ihop i huvudet, och snurrar och snurra, så brukar en långpromenad, en cykeltur 

eller språngmarsch få hjärnan att arbeta och ta hand om rätt igen. (I:2).  

Förutom minskade sjukskrivningar och en friskare personal menade en respondent även att 

personalen blir mer lojal mot företaget och fuskar mindre.  

Positivt för individens välbefinnande och lärande 

Flertalet av respondenterna nämnde hur den fysiska aktiviteten under arbetstiden påverkade 

deras välbefinnande, både på och utanför jobbet. Att kunna träna under arbetstid gör att man 

har mer fritid efter jobbet. Och förutom att vara mer effektiv underlättade det arbetet att kunna 

få ett avbrott lite då och då.  

… det gör hela arbetsdagen mycket lättare… hela arbetsveckan. (I:4).  

Att ges möjlighet till träning, kunde även vara ett sätt att ge individen kontroll, vilket sågs 

som viktigt för hälsan. En annan förhoppning var att motionen på arbetsplatsen skulle smitta 

av sig, så att man även gjorde det på fritiden. Men med timmarna når man åtminstone en 

lägsta nivå, som en av de intervjuade uttryckte det.  

… sen ska man ju helst inte använda hela veckor bara för att fysa hela tiden för 

fysandet skull, det ska ju gärna smitta av sig så att man gör det på fritiden också. (I:1).  

En del intervjuade ansåg även att deras syn på fysisk aktivitet hade ändrats under 

anställningen. Dels från ett tävlingsinriktat intresse, till en mer holistisk syn, och dels från en 

ganska ensidig träning, till att bli mer varierad. En respondent menade även att individen 

eventuellt kunde lära sig att tycka om något, trots att man blev tvingad.  

… kombination med att man blir tvingad ser till att det är någonting positivt och trevligt 

i sammanhanget så kommer tvånget troligtvis inte upplevas som ett negativt tvång, utan 
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som en spark i rumpan så att man ska komma i rätt riktning, så är man ganska nöjd när 

man har gjort det man ska göra. Jag tror som flesta människorna, när de väl har 

presterat, så tycker de att det något bra i alla fall…(I:3). 

För att få detta positiva tvång krävdes dock en bra ledning, som har fått en egen 

beskrivningskategori nedan.  

Beskrivningskategori 2: Individens ansvar över fysisk aktivitet och hälsa 

Andra kategorin är individens ansvar över sin fysiska aktivitet och hälsa. De olika 

uppfattningarna som framkom av analysen var: Ansvar för sig själv, Ansvar för andra, Att 

kunna påverka, Att inte kunna påverka.  

Ansvar för sig själv  

Att man har ett eget ansvar var något som alla respondenter var eniga om. Varför man tränade 

handlade i de flesta fallen om att träna för att må bra, för att det var ett intresse och en livsstil, 

för att det är en social grej, för att behålla det man tidigare byggt upp och för att uppnå mål - 

det vill säga för sin egen skull.   

Jag har ett eget personligt intresse för träning… och det är väl en livsstil… det är skönt 

att uppfylla mål tycker jag, det är nog det huvudsakliga. (I:1). 

De kände även ett ansvar för sig själva. En av anledningarna för att de kände detta ansvar var 

för att de mådde sämre både fysiskt och psykiskt om de inte kunde träna, vilket man inte vill 

utsätta sig för.  

Ja, mot mig själv… om jag inte tränar och håller mig frisk, så är det ett svek mot mig 

själv... (I:4). 

Det egna ansvaret för sina handlingar var i flera fall delat. Rent moraliskt tycktes ansvaret för 

sina handlingar vara självklara. Men i verkligheten var det ingen som ansåg att man hade så 

pass stort ansvar över sina handlingar att det skulle påverka ens rätt till sjukvård, trots att en 

av de intervjuade uttryckte en viss tveksamhet.  

… hur man mäter det här det är ju skitsvårt… döma av det rent juridiskt, men rent 

moraliskt ska man ta ansvar för sina egna handlingar... men missköter man sig... på 

något sätt uppsåtligt så kan man ju faktiskt fråga sig om de har samma rätt. (I:3). 

Ansvar för andra 

Trots att uppfattningarna om att man tränade och tog hand om sin hälsa mest för sin egen 

skull, var det en del av respondenterna som uttryckte att de kände en viss press utifrån, och att 

man ska ta ansvar för jobbets skull och för att visa en bra fasad utåt. Detta var dock endast 

yrkesofficerarna som nämnde.  

Jag tycker att är man officer, då ska man prestera på en viss nivå, då får man inte vara fet 

och pluffsig, och inte orka med vissa saker, det hänger ihop med yrkesstoltheten. (I:3)… ha en 
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bra fasad utåt, inte tillåta sig själv att bli överviktig eller på något annat sätt, chansera rent 

fysiskt. (I:4).  

En av respondenterna såg sig även som en förebild.  

Att kunna påverka sin hälsa 

Respondenterna ansåg till viss del att man kan påverka sin egen hälsa. När det gällde dem 

själva var det dock framförallt träningen de lyfte fram, att de skulle mått sämre om de inte 

tränat. De nämnde även kontrollen över sin tid, så att de kunde gå och träna när de ville. Att 

det, för det mesta, inte var svårt att finna tid till träning och att man måste kunna prioritera sig 

själv och ha självdisciplin.  

… det finns all möjlighet att fysa… eller så planerar jag bra, det vet jag inte… (I:1). 

När det gällde andras sätt att påverka sin hälsa handlade det i flera fall om att ha känna efter 

för mycket, att man hade för dåliga vanor, och att de som hindrade andra att träna, ofta 

berodde på attityden. Framförallt när det gällde längre sjukfrånvaro.  

… dålig allmänhälsa också, dom tränar inte, dom röker mycket och äter fel mat, det är 

oftast dom som har den högsta sjukfrånvaron… tror mindre på baciller och mer på att 

man inte trivs… med sin vardag… jag misstänker även att det är psykosomatiskt… om 

man har kontroll och får bestämma och kontrollera sitt eget arbete..Så det är 

självdisciplin alltså, att man tar ut sina timmar. (I:4).  

Endast en respondent dömde sig själv hårdare än andra.  

Det märkliga är… jag dömer mig själv och jag har väldigt höga krav på mig själv men 

om andra blir sjuka tänker jag inte alls i samma banor… då har de bara råkat ut för ett 

virus eller något. (I:5).  

Att inte kunna påverka sin hälsa 

Trots att flera hade upplevelser av att kunna påverka sin hälsa, ansåg respondenterna att när 

de blev sjuk, hade det ingenting med deras handlingar att göra. Ofta handlade det om baciller, 

att vara på fel ställe vid fel tidpunkt eller åldern.  

Man blir ju smittad AV någonting … i mitt fall så har jag ju antingen tränat för hårt eller så 

blir man bara sjuk ändå. (I:1).  

Andra orsaker till sjukdom var arbetsmiljön, gruppsammansättningen och omgivningen 

… sen klimatet på arbetsplatsen… det märker man ju, på vissa delar är det ju mer osunda 

människor som samlas och då är det svårare att motivera sig… det har med 

gruppsammansättning. (I:1). Vilka platser man befinner sig på… vissa platser är trista, 

hemska och människofientliga, ful arkitektur eller skräpigt eller något sånt det… sen tror jag 

umgänget, kamrater och vänner påverkar också. (I:3). 
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Beskrivningskategori 3: Ledarskapets betydelse och ansvar för fysisk 

aktivitet och hälsa 

Uppfattningar om chefernas och arbetsgivarens betydelse och ansvar var något som var 

återkommande i alla intervjuer. De olika uppfattningarna har delats upp i: arbetsgivarens 

ansvar, arbetsgivarens intresse, sunt ledarskap och föregångsmannaskap och rätten att påverka 

anställdas livsstilsvanor.  

Arbetsgivarens ansvar   

En av uppfattningarna om ledningens ansvar för de anställdas hälsa och motionsvanor var att 

det vore väldigt bra om alla arbetsgivare blev tvungna att erbjuda fysisk aktivitet i någon 

form; ekonomiskt eller praktiskt. Som en respondent uttrycker det:  

Ja, det vore ju drömmen, om EU hade någon sådan lag, om det skulle bli en EU-lag... 

det vore ju helt fantastiskt. (I:4). 

Ett ”snällare” alternativ var att det åtminstone skulle finnas tvång på ett aktivt arbete på alla 

arbetsplatser, i likhet med aktivt jämställdhetsarbete. Ett konkret förslag på vad en chef kan ha 

för ansvar kom från en respondent som ansåg att det skulle vara lika viktigt hur personalen 

mådde som vad man producerat. 

… ska man mäta, det var det här projektet du fick, vad lämnade du ifrån dig?  Ja, du 

lämnar ifrån dig personal som är kass, vad ska du få för betyg, du har ju förbrukat 

kapitalet. De mänskliga resurserna. (I:2).  

Arbetsgivarens intresse 

Trots att de intervjuade ansåg att arbetsgivaren hade ett stort ansvar, ansåg en del av dem ändå 

att det inte gick att tvinga dem att ta ansvar. De menade att det skulle vara orimligt att tvinga 

små företag att erbjuda fysisk aktivitet på arbetsplatsen. Däremot menade många att det 

istället för tvång handlar om att få företag att inse att det är för deras eget bästa.  

Alltså de är ju korkade om de inte gör det... rent ut sagt... det finns så många 

gynnsamma effekter…(I:1)… det borde ligga i företagets eget intresse… en del företag 

är korkade, för de är kortsiktiga när de hanterar sin personal… de sliter ner dem 

(arbetstagarna) istället för att se till att… kompetens och rutin behålls länge… (I:3). 

Det bästa vore alltså enligt deltagarna att företagen inte behövde känna att de tar ett ansvar 

eller blir tvingade, utan att de känner att de vill underlätta för sina anställda att vara fysisk 

aktiva, för att de är medvetna om de positiva effekterna. 

Sunt ledarskap och föregångsmannaskap 

Kanske det mest återkommande i alla intervjuerna var ledarskapets betydelse. Ett av de 

starkare uttrycken för detta var: 
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... är det dålig töntig ledning så blir det mest kattskit av det. (I:3). 

Ledarskapet hade betydelse för såväl motivationen av fysisk aktivitet som för hälsan på 

arbetsplatsen. Det sunda ledarskapet var framförallt viktigt för de anställdas hälsa och det 

ansågs vara chefens ansvar att se till att hålla sina anställda friska och motivera dem till fysisk 

aktivitet. Vad det sunda ledarskapet innebar för deltagarna var framförallt ha god 

personkännedom man kan till exempel inte pressa alla på samma sätt, då kan det få motsatt 

effekt. En av deltagarna uttryckte det såhär:   

… för att behandla folk lika måste man behandla dem olika. (I:3).   

Det handlade också om att både kunna få saker gjorda, men samtidigt inte glömma bort att se 

till att de anställda är nöjda och belönas när de gjort något bra.  Ett annat sätt att vara en bra 

ledare på, var att ge de anställda mer ansvar och frihet.  

För att motivera till fysisk aktivitet på arbetsplatsen var dock föregångsmannaskap ett centralt 

begrepp. Att närmaste chefen själv tycker det är viktigt och går och tränar under arbetsdagen, 

visar de anställda att det är okej att lämna arbetsuppgifterna för ett tag.  

… om de anställda ser att chefen lägger ner pennan, papprena och går och byter om 

och springer innan lunch 2, 3gånger i veckan… då kommer dom (personalen) att känna 

att det är okej att göra det också… tror jag att personalen gör det också… (I:1).  

Detta ska även smitta av sig till de anställda på avdelningen: 

… och tillåta varandra i arbetsgruppen, det är helt okej, du får gå ut och gå en timme 

trots att vi sitter här och har jättemycket att göra, vi turas om, det är det viktigaste, att 

vara generös mot varandra.(I:5). 

Rättigheten att styra över andras livsstilsvanor 

Respondenternas funderingar kring arbetsgivarens rätt att försöka påverka sina anställdas 

livsstilsvanor, och då främst motionsvanorna, var relativt lika varandra. Att vara på och 

motivera var bara bra, och en del tyckte även att arbetsgivare borde vara lite hårdare. För att 

få ställa höga krav fanns det dock lite hållhakar på att kraven måste bero på hur väl man 

kunde motivera kraven på träning till arbetsuppgifterna. För officerarna var det självklart att 

man skulle vara i fysisk form, men om man kunde ha samma krav på till exempel 

kontorspersonal var dock tveksamt.  

… civil arbetsplats, men man visste att någon form av fysisk aktivitet är nödvändig för 

att personalen ska hålla sig i trim, hålla sig frisk och kry, klart att man måste kunna 

tvinga dem till det! (I:3). 

Ett bra sätt som togs upp från ett exempel från Norge: 

Norge, högre lön om man cyklade till jobbet, det tycker jag är bra, men det är 

diskriminerande för all har inte samma möjligheter att göra det… så det bli lite svårt… 

(I:5).  
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Ett annat förslag på vad arbetsgivaren borde kunna göra var:  

… alltså det är bara att skriva in det i deras arbetsbeskrivning., att de ska fysa och göra 

det till en arbetsuppgift, jag tycker mycket väl att man kan göra så… (I:1). 

Beskrivningskategori 4: Samhällets ansvar för individers hälsa  

Samhällets ansvar diskuterades främst ur perspektivet vårdansvar för att få syn på var gränsen 

gick mellan ansvar för sina egna handlingar och samhällets ansvar. Respondenterna ansåg till 

viss del att vi alltid samhället alltid har ett vårdansvar, oavsett individs handlingar. Denna 

uppfattning berodde till exempel på att samhället alltid påverkar på olika sätt.  

det hela beror ju på att vi inte, att styrningarna från staten inte är tillräckligt bra, så att 

folk blir sjuka… är min uppfattning… det är hela systemet som sackar efter så då måste 

vi ta ansvar för det också… hela samhället påverkar om vi blir sjuka, från medier, 

konsumtion, handel, allt sånt… märkning av varor, allt som påverkar individen att ta 

vissa beslut… reklam och hela köret… och det tycker jag staten har ett ansvar för att 

reglera… (I:1). 

För arbetsgivaren fanns det en gräns, men när arbetsgivarens ansvar slutade, på grund av 

att individen återfaller i destruktivt beteende, upphör inte samhällets ansvar på samma sätt.  

… det finns bortre gräns, det finns det alltid… kommer tillbaka och återfaller ett antal 

gånger, när det blir för många gånger, då anser jag, då är det inte vår uppgift i 

försvarsmaktens att sköta om den individen… då får samhällssystemet ta hand om den 

individen istället. (I:1). 

En annan anledning att samhället har det slutgiltiga ansvaret ansågs vara ansvarig var för att 

man inte kan döma individer utefter deras beteenden, eftersom det finns andra riskbeteenden, 

som att gå mot rött, inte ha cykelhjälm och inte använda bilbälte som man aldrig kan veta. 

Gemensamt utfallsrum 

Uppfattningarna om friskvårdstimmarna var ganska lika varandra och beskrevs enbart som 

positivt; för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Dock kunde relationen mellan individen och 

friskvårdstimmarna uppfattas som såväl en exklusiv förmån som en självklar rättighet. 

Rättigheten hänge ihop med kraven som ställds på den anställda. Om kraven var höga på den 

fysiska prestationen ansågs det omoraliskt att inte erbjuda stöd för att nå upp till de kraven. 

Som förmån var friskvårdstimmarna likvärdigt eller viktigare än en högre lön. De ansågs även 

vara positivt för såväl arbetstagare som arbetsgivare.  

I beskrivningskategorierna två, tre och fyra visade det sig att respondenterna ansåg att såväl 

individen som arbetsgivaren och samhället har ett ansvar över främjandet av fysisk aktivitet 

och hälsa. Deltagarna ansåg sig främst träna för sin egen skull, och uttryckte ett ansvar för sig 

själv, för att må bra. En uppfattning var dock att det hängde ihop med arbetsuppgifterna – 

deltagaren kände ett ansvar och tränade för arbetets skull. Om arbetsgivaren däremot ställde 

höga fysiska krav på de anställda, ökade ansvaret att erbjuda och öka möjligheten till fysisk 
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aktivitet. Den närmaste chefen i organisationen hade även ett stort ansvar att visa 

föregångsmannaskap – genom att lägga ner pennan och gå och träna själv – och visa att det är 

viktigt att fysa och att man får lämna sina arbetsuppgifter för ett tag. De kunde däremot inte 

tvingas till ansvaret, utan det skulle vara självvalt, deras eget intresse, på grund av de positiva 

som följer med friska arbetare.  

I och med det stora ansvaret, tilldelades även arbetsgivaren en makt över individers 

livsstilsvanor. De ansågs, av några av deltagarna, vara okej att ”tvinga” sina anställda att träna 

och skriva in det som en arbetsuppgift, med förutsättningen att de kan motivera detta för de 

anställda, samt att de beskrevs vid nyanställning vilka krav som ställdes på arbetstagaren och 

att alla hade möjligheten att följa upp de kraven – med hjälp av till exempel friskvårdstimmar 

och möjlighet att träna på arbetstid.  

Det fanns en skillnad i vilken mån deltagarna ansåg att individen kunde påverka sin egen 

hälsa. Samtidigt som livsstilsvanorna, som kost, fysisk aktivitet, rökning och alkohol 

diskuterades som viktiga för individens hälsa, och som möjliga att påverka, fanns 

uppfattningen att hälsan påverkas av såväl omgivningens utformning, klimatet som av sociala 

kontakter, vilket individen inte själv kan påverka. Samhället hade enligt samtliga deltagare 

därför det yttersta ansvaret för människors hälsa. Framförallt nämndes detta vara på grund av 

att det fanns så mycket i samhället som individen själv inte kunde påverka, och därför inte kan 

ta ansvar för, vilket gjorde att det yttersta ansvaret, framförallt för vården hamnade på 

samhället.  
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Analys av det gemensamma utfallsrummet 

I detta avsnitt redovisas analysen av studiens sammanfattade resultat – utfallsrummet – 

utefter studiens frågeställningar.  

- Uppfattningar av friskvårdstimmen 

Precis som i Lindin el al. (2007) uppfattades friskvårdstimmarna som någonting som positivt, 

både för arbetsgivare som arbetstagare. I enlighet med Ljusenius och Rydqvist (1999) och 

Rydqvist och Winroth (2004) uppfattade deltagarna friskvårdstimmarna som någonting som 

företagen tjänade på genom minskad sjukfrånvaro och effektivare arbetare, och individen 

genom ökat välbefinnande och en lättare arbetsvecka.  

Trots att de främst ansåg att de var en förmån fanns det ändå en åsikt bland en deltagare 

rättighet, då arbetsgivaren trots allt ställde vissa krav. Att ha höga fysiska krav utan att följa 

upp med stöd i form av möjligheter att träna, ansåg en av deltagarna vore omoraliskt ur 

arbetsgivarens perspektiv. Enligt Rydqvist och Winroth (2004) är just kraven en anledning till 

det ökade intresset för friskvården.   

- Ansvar över fysisk aktivitet 

Hur deltagarna tilldelade ansvaret för fysisk aktivitet och hälsa varierade till viss del, trots att 

vissa uppfattningar var vanligare än andra. Precis som Kjellström (2005) och Olsson (1999) 

menar, att olika uppfattningar varierar över tid men även kan existera tillsammans, visar 

deltagarna på en blandning av åsikter. Disciplin, och att kunna påverka sin hälsa, nämns 

tillsammans med individens ansvar för sina livsstilsvanor, vilket skulle kunna liknas vid att 

individens ses som aktivt närvarande. Samtidigt beskrivs yttre påverkan på hälsan, sådant 

som man inte kan påverka, som viktigt och arbetsgivaren och samhällets ansvar beskrivs som 

stort, vilket i sin tur lutar åt den passivt frånvarande diskursen. 

Samtliga deltagare i studien var fysisk aktiva och nämnde att de uppfattade ett ansvar för sig 

själv, att må bra, och det uppnåddes med träning, och för att visa upp ett bra yttre. Men det var 

främst de inre motiven till träning som beskrevs. Enligt Wester (2001) och Davey et al (2010) 

är det de inre motiven som behövs för att beteendet ska vara ihållande.  

Precis som Ljusenius och Rydqvist (1999) menar deltagarna att arbetsgivaren har ett stort 

ansvar för sina anställdas hälsa. De ska visa föregångsmannaskap och motivera de anställda. I 

likhet med Their (1994) beskrivs närmsta chefen som en fostrande förebild och den viktigaste 

personen för att motivera de anställda. Vidare anser deltagarna, i enlighet med Ljusenius och 

Rydqvist (1999), att chefernas ansvar innebär mer än att säga vad alla skall/bör/får göra, de 

måste följa upp med handling också. Dock fann majoriteten att arbetsgivaren inte kunde 

tvingas till det ansvaret, det handlade istället om att arbetsgivaren måste inse att de själva 

vinner på det.  

Med det stora ansvaret tilldelade deltagarna samtidigt arbetsgivaren stor makt över sina 

anställdas vanor. De ansågs vara okej att ”tvinga” sina anställda att träna och skriva in det 
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som en arbetsuppgift, med förutsättningen att de kan motivera detta för de anställda. De ska 

dock beskrivas vid nyanställning, vilka krav som ställs på arbetstagaren, och alla ska ha 

möjligheten att följa upp de kraven. Uppfattningarna om arbetsgivarens ansvar och kontroll 

över arbetstagarna, stämde således inte med Holmqvists (2009) eller Allenders et al (2006) 

uppfattningar om hur det kan vara inkräktande i individens privatliv, om arbetsgivaren 

bestämmer vilka beteenden som är de rätta.  

Deltagarna verkade snarare anse att principen att göra gott, i fallet om fysisk aktivitet, väger 

tyngre än autonomiprincipen. En deltagare menade att om man gör det på rätt sätt, kan 

individen lära sig att tycka om att träna. Om man tar bort riskerna att skada – genom att lägga 

det på rätt nivå för att undvika obehagliga känslor – skulle det troligtvis bara vara bra för 

individen. I dilemmat mellan att göra-gott-, icke-göra skada- och autonomiprinciperna, tyder 

deltagarnas svar på att tanken att göra gott, med insatser för att minska det obehagliga med 

motionen, minskade rätten hos individen att göra egna val.  

- Ansvar över hälsa 

Precis som beskrevs ovan, om ansvar för fysisk aktivitet, upplevde deltagarna ett ansvar för 

sig själva att må bra. En beskrev det som ett svek mot sig själv att inte hålla sig frisk. Ansvar 

tog deltagarna bland annat genom att träna, men de menade att de inte kan påverka så mycket 

mer än vad de gör idag. När det gällde andra än de själva, talades det dock om att vissa kände 

efter för mycket, eller att det var känslor som kunde framkalla sjukdom, de psykosomatiska 

sjukdomarna (Ljusenius & Rydqvist, 1999). Dessa uppfattningar fann även Kjellström (2005) 

i sin analys – att människor idag tilldelas ett stort ansvar över sina känslor och hur man 

tänker.  

I likhet med Lindin et al (2006) undersökning ansåg deltagarna att arbetsgivare och chefer har 

ett ansvar människors hälsa genom sitt ledarskap och genom den fysiska och sociala 

arbetsmiljön.  

Samtliga intervjupersoner ansåg att individen har ett ansvar för sina handlingar, dock inte i 

den mån att det skulle påverka, till exempel, rätten till vård. De såg därför inte att sjukdom är 

lika med att vara skyldig, och att man kan skylla allt på den som var sjuk. Vilket enligt 

Crawford (1977) är risken med att lägga för mycket ansvar på individen. Förutom svårigheten 

att döma vilka beteende som lett till sjukdom och orättvisan i att vissa riskbeteenden skulle 

vara svårare att märka än andra, ansåg deltagarna att omgivningen och på så sätt samhället, 

påverkar individernas hälsa, och att samhället därmed har ett stort ansvar.  

Samhällets hade enligt samtliga deltagare det yttersta ansvaret för människors hälsa. 

Framförallt nämndes detta vara på grund av att det fanns så mycket i samhället som individen 

själv inte kunde påverka, och därför inte kan ta ansvar för, vilket gjorde att det yttersta 

ansvaret, framförallt för vården hamnade på samhället. I likhet med Haglund (2002), Poland, 

Green och Rootman (2000) och Naidoo och Wills (2000) ansåg deltagarna att faktorer som 

var viktiga hälsan, men som individen inte själv kunde påverka, låg omgivningen.  
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Diskussion 

Nedan följer ett diskussionsavsnitt uppdelat i en metoddiskussion och en resultatdiskussion.  

Metoddiskussion 

Det första som kan diskuteras är urvalet av deltagare i studien. Från början var det tänkt, då 

studien skulle inspireras av fenomenografin, att få med så många olika uppfattningar av 

friskvårdstimmarna som möjligt. För att öka chanserna till spridning bör man göra ett 

strategiskt urval, med olika kön, utbildningsbakgrund, anställning och så vidare. I den här 

studien blev det dock så att samtliga deltagare regelbundet utnyttjade friskvårdstimmarna. 

Detta kan bero på att intresset för att ställa upp i en studie och om fysisk aktivitet gärna lockar 

de som redan är aktiva. Dock menar Alexandersson (1994) att intervjupersonerna bör ha en 

koppling till det undersökta fenomenet, vilket talar för att bara ta med de som faktiskt 

utnyttjar friskvårdstimmarna. På grund av detta är således resultatet av uppfattningar av 

friskvårdstimmarna bland dem som utnyttjar dem regelbundet, vilket även lades till i studiens 

syfte i efterhand, för att tydliggöra detta för läsare redan innan de läser resultatet.  

Valet att spela in och inte anteckna under intervjuerna, gjorde att intervjun kändes mer som ett 

öppet samtal och vilket underlättade att ställa följdfrågor. Jag uppfattade det som att 

intervjupersonerna kände sig bekväma i intervjusituationen och de visade inga tecken på att 

ha svårt att uttrycka sina uppfattningar. 

Transkribering av intervjuerna gjordes, då det är vanligt i den fenomenografiska metoden, och 

för att göra analysen av materialet så noggrann som möjligt. En metod för att höja 

tillförlitligheten i analysen är om analysen görs av fler än en person, för att sedan jämföra om 

beskrivningskategorierna bli någorlunda lika – att testa kategoriernas kommunicerbarhet 

(Alexandersson, 1994). Då jag skriver själv har jag tyvärr inte haft den möjligheten. Däremot 

har handledaren läst igenom resultatet och fler citat har använts för att förtydliga kategorierna. 

Beskrivningskategorierna blev även lite speciellt utformade, och skulle kanske ha varit andra 

om inte valet att delvis utgå från frågeställningarna hade gjorts. I en traditionell 

fenomenografisk undersökning, enligt Alexandersson (1994), ska beskrivningskategorierna 

redogöra för skilda uppfattningar av fenomenet, och de i den här studien redovisas olika 

uppfattningar av fenomen, medan underrubrikerna snarare redogör för de olika 

uppfattningarna. Anledningen till detta var som nämndes för att de är fler fenomen som 

studerats och för tydligheten i redovisningen. Studien är därför inspirerad av fenomenografin, 

på grund av att jag tog mig en viss frihet i utformningen av resultaten, för att behålla en viss 

logik och tydlighet i redovisningen.  
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Resultatdiskussion 

Att samtliga deltagare i studien såg friskvårdstimmarna som någonting positivt, för såväl 

arbetstagare som arbetsgivare, skulle kunna bero på att alla är fysiskt aktiva, och ser det som 

någonting viktigt och framförallt roligt att träna. För individer som inte redan är aktiva, skulle 

det eventuellt kunna uppfattas som mer negativt, då man kanske känner att man borde utnyttja 

dem men inte vill eller inte hinner.  

En uppfattning av timmarna som eventuellt skulle kunna vara av intresse för arbetsgivare, är 

att friskvårdstimmarna sågs som en exklusiv förmån som, för vissa deltagare, jämfördes med 

en högre lön, och till och med påverkade valet av arbetsplats. Att erbjuda mycket friskvård 

skulle kanske kunna vara ett sätt att locka till sig aktiva och friska människor, som uppskattar 

träning mer än hög lön, vilket borde vara positivt rent ekonomiskt för arbetsgivaren. Dock ser 

jag två dilemman i detta. Dels, precis som Allender et al (2006) menar, att det kan signalera 

att det inte finns plats för sjuka ”svagare” människor, samt att skulle kunna hålla nere lönerna 

allt för mycket, mer motiveringen att arbetstagarna får så bra förmåner.  

Som beskrevs i analysen var deltagarnas motiv för motion – inre motiv – att det var roligt, ett 

intresse och livsstil. Motiv som enligt Wester (2001) och Davey et al (2010) krävs för ett 

ihållande beteende. Deltagarna kände samtidigt att de till stor del hade ett ansvar mot sig 

själva. Min tanke är att motiven för träningen kanske hänger ihop med det upplevda ansvaret. 

När individen bestämmer sig för att träna för sin egen skull – känner ansvar för sig själv – 

ökar kanske chansen att beteendet blir mer ihållande. Eller tvärt om, att ansvaret från början i 

likhet med de yttre motiven, är ansvar gentemot andra som övergår i ansvar för sig själv, 

allteftersom de positiva effekterna med träningen kommer. 

Arbetsgivarens och den närmaste chefens ansvar var dock det mest framträdande. Trots att 

ingen av de intervjuade hade svårt att motivera sig själv att träna, ansåg de att framförallt den 

närmsta chefen hade ett stort ansvar, då de ansågs ha störst inflytande och möjlighet att kunna 

påverka de anställdas motionsvanor. Enligt Fahlqvist (2005) tilldelar vi ansvar delvis utefter 

vad som är mest effektivt. Det moraliska ansvaret för handlingar ansåg ju deltagarna till stor 

del låg på individen, därför skulle man kunna anta att chefen tilldelas ansvar på grund av att 

denne besitter en stor makt och mjölighet att påverka, och därför har ett stort ansvar.  

Den stora makten att tvinga arbetstagare till vissa beteenden var dock kopplade till kraven på 

fysisk styrka i arbetsuppgifterna. De intervjuade var däremot osäkra på om man skulle kunna 

tvinga en civilanställd på ett kontor till fysisk aktivitet, då det är svårare att motivera varför 

och på grund av rätten att välja själv, autonomin. Som Liss (2001) nämner uppstår det 

konflikter mellan de etiska principerna, framförallt när göra-gott-principen ställs mot 

autonomiprincipen. Dock undrar jag om det inte, på samma sätt som höga fysiska krav i 

arbetsuppgifterna motiverar varför hur yrkesofficerarna har högre krav på att utnyttja 

friskvårdstimmarna, skulle gå att motivera varför individer med stillasittande arbete måste 

utnyttja dem. De var ju de, som enligt deltagarna, behövde friskvårdstimmarna allra mest. Till 

skillnad från var Ljusenius och Rydqvist (1999) menar, så skulle man alltså kunna bli 

friskvårdad – det vill säga ”tvingad” till fysisk aktivitet.  
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Lägger man istället ansvaret på individen, måste de ha kunskapen och förmågan att kunna ta 

på sig det ansvaret, och vems ansvar är det i sin tur att se till att människor erhåller den 

förmågan? Är det föräldrarnas uppfostran, skolan, miljön eller arbetsgivaren? 

Sammanfattningsvis visade resultatet att deltagarna anser att ansvaret kan delas upp på olika 

nivåer. Från individen, arbetsgivaren till samhället. Individen har ansvar över sina handlingar, 

för sin egen över det som denne har en möjlighet att påverka. Arbetsgivaren har ansvar för att 

stödja de ”rätta valen” och beteendena” med ledarskap och hälsofrämjande arbetsmiljöer . 

Medan samhället har ansvar över människans omgivningar och stödjande miljöerna.  

Vad skulle man kunna använda resultatet till? 

Resultatet i en studie som den här skulle kunna vara intressant för arbetsgivare, då den kan ge 

dem respons på hur de anställda ser på friskvårdstimmarna och om de uppfattas som 

någonting positivt som de borde fortsätta använda sig av. I det här fallet visade det ju sig att 

de eventuellt skulle förlora anställda om de slutade prioritera friskvården och de förmåner 

som de har idag. De visar även att det finns människor som man kan locka med 

friskvårdstimmarna. Den här studien redogör dock för en liten andel av de anställdas 

uppfattningar, och är inte ute efter att dra generella slutsatser eller hitta samband, men den 

skulle kunna ligga till grund för att en större, kvantitativ undersökning.  

Med studien anser jag även att de etiska aspekterna i hälsofrämjande arbete har lyfts fram, då 

det kanske ofta tas för givet att vill vara friska, och att alla åtgärder som skulle kunna hjälpa 

dem att bli det, därför enbart är positiva.  

Förslag på vidare forskning 

Då deltagarna i denna studie alla visade sig utnyttja friskvårdstimmarna och därför hade 

ganska snarliknande uppfattningar, skulle det vara intressant att göra en liknande studie på 

uppfattningar av friskvårdstimmarna hos de som inte utnyttjar dem. Det skulle även vara 

intressant att undersöka arbetsgivares uppfattningar av friskvården. En större undersökning 

med en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod skulle kunna 

användas för att få fram uppfattningar om friskvården tillsammans med statisktik på hur 

många arbetsgivare som faktiskt uppfattar att de får ut någonting av att erbjuda friskvård till 

sina anställda.  

Andra perspektiv på forskningen om friskvårdstimmarna som skulle vara intressant för 

arbetsgivare, borde vara hur man ökar den positiva inställningen och utnyttjandet av 

friskvården som erbjuds. Eller hur man på bästa sätt skapar stödjande miljöer som underlättar 

för utnyttjandet av friskvårdstimmarna.  

Utifrån uppfattningarna om huruvida arbetsgivare kan tvinga, eller skriva in fysisk aktivitet i 

arbetsuppgifterna, skulle det vara intressent att ta reda på hur sjukvården ser på detta. Skulle 

man till exempel kunna skriva in motion i en läkares arbetsuppgifter, med motivationen att de 

skulle orka hålla bättre koncentrationen under långa operationer?  
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Hej! 

Tack för att Du har anmält dig till att ställa upp på en intervju! 

Jag som, genom Susanne, har frågat dig om deltagande i den här studien heter Lina Kjellström 

och går sista terminen på Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle. Jag skriver nu 

min C-uppsats i pedagogik, där jag vill undersöka uppfattningar av friskvårdstimmar, fysisk 

aktivitet och hälsa, ur ett ansvarsperspektiv.  Därför är jag intresserad av hur just Du uppfattar 

dessa företeelser.  

Med det här brevet vill jag informera om att deltagande är frivilligt och du kan när som helst 

välja att dra dig ur studien.  Det som sägs i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. 

Materialet kommer att presenteras i min uppsats, som kommer finnas tillgänglig på DIVA på 

internet, men läsare ska inte kunna identifiera vem/ vilka som deltagit i intervjuerna.  

Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och kommer att spelas in på band, om du godkänner 

det, i syfte att underlätta för mig när jag ska sammanställa det du berättat för mig. Ingen 

obehörig kommer att få tillgång till dessa inspelningar.  

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta mig eller min handledare på telefonnummer, 

eller via e-post, som anges nedan. 

  

Med vänliga hälsningar 

 

Lina Kjellström     

Tel.nr: xxxxxxx     

E-post: xxxxxxx 

 

Handledare  

Kajsa Jerlinder, Fil.Lic., lärare i pedagogik 

Högskolan i Gävle 

Tel: xxxxxx 

E-post: xxxxxx 
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Intervjuguide 

Uppfattning av friskvårdstimmarna 

 Utnyttjar du friskvårdstimmarna?  

 Vad är det som gör att du utnyttjar dem? 

 Hur utnyttjar du dem? (tränar själv, går på pass?) 

 Vad är det som gör att du inte vill utnyttja dem? 

 Skulle du vilja utnyttja dem mer? 

 Vad skulle få dig att utnyttja dem? (Vad kan motivera?) 

 Är det svårt att ”släppa pennan”, och gå iväg, under arbetstid? 

- Vad skulle kunna underlätta? 

 Vad har du fått för information om friskvårdstimmarna? 

- Kommer du ihåg vad budskapet var, eller hur du tolkade den informationen? 

 Vad är det fösta du tänker på när du tänker på friskvårdstimmarna?  

- Ser du timmarna som positivt (en rättighet) eller negativt (press och krav)? 

 Om de skulle tas bort, Skulle du reagera? Hur? 

 1 timme friskvård är vanligt att arbetsgivare erbjuder, varför tror du att just din 

arbetsplats erbjuder 3 timmar?  

 Vad anser du vara det viktigaste en arbetsgivare kan göra för sina anställdas hälsa?  

- Vad är det som gör att du tycker så? 

Uppfattningar om ansvar och fysisk aktivitet 

 Är du fysisk aktiv? (gång 30 min/dag eller högre intensitet 20 min 3ggr/v) 

 Vad är det som gör att. du är/ inte är det..? 

 Vill du vara mer aktiv?(På vilket eller vilka sätt?) 

- Skulle någonting kunna få dig att bli mer fysiskt aktiv? 

 Kan någon eller något annan/annat motivera dig att bli fysiskt aktiv? 

- Om ja, vad, vem eller vilka?  

- Om nej, varför inte? 

 Tycker du att arbetsgivare borde göra mer för att motivera sina anställda att vara mer 

fysiskt aktiva? Eller borde de göra mindre? 

 Anser du att det borde vara lag på att arbetsplatsen skall erbjuda fysisk aktivitet 

(praktiskt eller ekonomiskt) i någon form? 
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 Hur mycket anser du att en arbetsgivare kan lägga sig i/försöka påverka de anställdas 

motionsvanor? (Press på närvaro, konditionstester, kontroll och krav helt enkelt) 

 Har din syn på motion ändrats under din anställning på Livgardet?  

- Om ja, på vilket sätt? 

- Beroende eller oberoende på Livgardet? 

Uppfattningar om ansvar och hälsa  

Nu kommer några frågor som skiljer sig lite från de andra. De handlar om hur du ställer 

dig till ett antal etiska och moraliska frågor i samband med hälsa. 

Anledningen till att jag frågar om detta är för ta reda på några olika uppfattningar om 

ansvar över hälsa. 

Vissa frågor (3 sista) kan eventuellt vara lättare att svara på om du inte tänker att de 

handlar om dig själv och hur du agerar, utan hur du tycker att det borde vara.   

 När du blir sjuk, vad tror du oftast att det beror på?  

- Känner du att du kan påverka? 

- Känner du ett ansvar över att hålla dig frisk? För vem? 

 När någon annan blir sjuk, vad tror du oftast att det beror på? 

 När någon sjukskriver sig, vad tror du oftast att det beror på? 

 Tycker du att en person som inte utnyttjar friskvårdstimmarna borde få samma 

rättighet till sjukvård som tillhandahålls av arbetsgivaren, som någon som använder 

dem? 

- Vad är det som gör att du tycker så..? 

 Om en arbetsgivare erbjuder rökavvänjning, anser du att någon som blir sjukskriven 

på grund av rökningen, borde ha samma rätt till sjukersättning som någon som slutat 

röka.  

 Vem anser du borde betala för sjukskrivningar? Individen, arbetsgivaren eller staten? 

 

Är det något annat som du tycker är viktigt att lyfta fram i samband med frågor som rör 

friskvård på arbetsplatsen och ansvaret för individers hälsa?  

 

 


