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Ohälsan ökar i västvärlden som en följd av bland annat försämrade 
kostvanor och alltför lite fysisk aktivitet. För att öka aktivitetsgraden 
hos den vuxna befolkningen i Sverige erbjuds många via arbets-
givaren möjlighet till friskvård på betald arbetstid. Syftet med denna 
studie var att undersöka olika aspekter av motivation och inställning 
till motion hos individer som nyttjar respektive inte utnyttjar 
friskvårdsförmånen. Data samlades in genom semistrukturerade 
intervjuer med tio personer vilka sedan analyserades enligt teoristyrd 
tematisk analys. Deltagarna besvarade även ett standardiserat mät-
instrument (Sport Motivation Scale). Undersökningen utgick från 
Self-Determination Theory som bygger på tanken att beteenden som 
styrs av inre motivation har större chans att upprätthållas än de som 
styrs av yttre motivation. Resultatet visade att de som nyttjar frisk-
vårdstimmen i större utsträckning drivs av inre motivation än de som 
inte nyttjar denna. För att fler anställda skall utnyttja frisk-
vårdsförmånen bör arbetsgivaren satsa på personlig rådgivning samt 
skapa en organisationskultur där motion är ett naturligt inslag och 
där den inre motivationen uppmuntras. 

 
 
Den västerländska kulturen har inte bara skapat välstånd och ett komfortabelt liv för 
många utan baksidan av denna strävan efter ett komfortabelt liv, och som blivit ett av 
västvärldens stora problem, är den ökande fysiska och psykiska ohälsan. Detta beror 
bland annat på att vardagsmotionen har minskat, då människan i stor utsträckning är 
stillasittande på arbetplatsen och vår omgivning är fylld av hjälpmedel vilka alla bidrar 
till en minskad fysisk aktivitetsgrad. Vi spenderar dessutom allt mer av fritiden stilla-
sittande framför tv och dator (Haglund & Svanström, 1995; Hill & Peters, 1998). Den 
fysiska och psykiska ohälsan som breder ut sig i västvärlden orsakar mycket lidande för 
den enskilde individen, samt betydande kostnader för samhället. Den ökande över-
vikten bland befolkningen är ett stort folkhälsoproblem och beror till stor del på fysisk 
inaktivitet samt felaktiga matvanor (FYSS, 2002). Viktuppgång uppstår då individen 
under en längre tid har en så kallad positiv energibalans, då intaget av energi är större 
än energiuttaget. Trots att det blivit vanligare att motionera på fritiden än för ett 
decennium sedan och trots att konsumtionen av fett minskat något bland befolkningen 
så ökar den positiva energibalansen och därmed övervikten bland befolkningen. Över-
vikten är förutom att vara starkt kopplad till fysik inaktivitet även kopplad till matvanor 
samt till socioekonomiska förhållanden (Socialstyrelsen, 2001). 
 
Ökande övervikt och bristande fysisk aktivitet 
I Sverige är c:a 47 % av männen och 35 % av kvinnorna i befolkningen överviktiga. 
Övervikt definieras som ett Body Mass Index (BMI) >25 medan fetma definieras som 
ett BMI >30 (BMI=vikten/(längden x 2). Under de senaste 20 åren har andelen av den 
svenska befolkningen med fetma ökat bland männen från 5 till 10 % och bland 
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kvinnorna från 5 till 9 %. Dessa siffror innebär att 1999/2000 var c:a 2,5 miljoner 
personer i Sverige överviktiga och nästan 600 000 led av fetma (Kallings, 2002). 
 
Med övervikt och fetma följer en rad hälsoproblem och risken att dö i förtid ökar med 
ett stigande BMI. En följdsjukdom som har sin vanligaste orsak i övervikt och fetma är 
diabetes typ 2 (så kallad åldersdiabetes) som i sin tur ökar risken för följdsjukdomar av 
bland annat hjärt-kärlkaraktär som hypertoni, stroke och förhöjda blodfetter. Övervikt 
och fetma leder även till ökad risk för vissa cancersjukdomar samt förslitning av skelett 
och leder. Förutom rent fysiska risker så kan övervikt och fetma även innebära ett 
socialt handikapp med diskriminering och isolering som följd (Faith, Fontaine, Cheskin 
& Allison, 2000). 
 
Fysisk aktivitet har positiva effekter på ämnesomsättningen vilket i sig är en betydande 
faktor för att minska risken för övervikt och fetma. Att öka den fysiska aktiviteten är 
alltså ett sätt att minska den positiva energibalansen och därmed minska redan existe-
rande övervikt eller ett sätt att minska risken för att drabbas av övervikt. De fysiolo-
giska hälsovinster som är förknippade med fysisk aktivitet är många och syns i alla 
åldersgrupper vilket tyder på att det aldrig är för sent att börja motionera för att uppnå 
positiva effekter (Hultgren, 2002). Bland annat är det möjligt att notera positiva 
effekter på cirkulationssystemet och immunförsvaret, minskad risk för arterioskleros, 
diabetes typ 2, hypertoni och osteoporos (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Fysisk 
aktivitet ger även positiva psykologiska hälsoeffekter, bland annat märks minskad 
upplevelse av oro, minskad upplevelse av negativ stress och ilska, mildrad nedstämd-
het, förbättrad koncentrationsförmåga, ökat självförtroende samt ett allmänt bättre 
psykiskt välmående (Stear, 2003; Tuson, Sinyor & Pelletier, 1995). Vidare har fysisk 
aktivitet även visat sig minska risken för ångest och depressionssyndrom. Trots att de 
positiva effekterna på både kropp och själ är många och ofta välkända så är en så stor 
andel som 40 % av den vuxna befolkningen trots detta fysiskt inaktiv och av dem som 
börjar motionera tenderar 50 % av dessa att sluta inom en 6-månaders period (Hassmén 
et al., 2003).  
 
Hälsoekonomi  
Sjukvårdskostnaderna för övervikt och fetma och dess följdsjukdomar beräknades av 
Folkhälsoinstitutet (2000) uppgå till c:a 3 miljarder kronor per år i Sverige. Till denna 
summa kan även läggas en lika stor del som kommer från sjukfrånvaro och förtids-
pensioneringar. Vidare menar Folkhälsoinstitutet (2000) att den mest kostnadseffektiva 
åtgärden inom folkhälsoarbetet, för att reducera hälso- och sjukvårdskostnaderna, är 
ökad fysisk aktivitet. Men det är inte bara sjukvårdens budget som belastas av över-
vikten och dess följdsjukdomar, utan även kostnaderna för arbetsgivarna är betydande. 
Tidigare stod Försäkringskassan för en stor del av sjukskrivningskostnaderna. Idag har 
arbetsgivaren ett större ansvar och betalningsskyldighet vid anställdas sjukfrånvaro. I 
och med en förändring i Arbetsmiljölagen 2001 fick arbetsgivarna ett ökat ansvar och 
det finns med andra ord ett allt större ekonomiskt incitament för arbetsgivarna att hålla 
sina anställda friska då ohälsa är kostsamt (Johnsson, Lugn & Rexed, 2003). 
 
Enligt Arbetarskyddsnämnden (1997) kan en anställd, som inte är fysiskt aktiv, höja sin 
kondition avsevärt genom att börja motionera endast 30 minuter om dagen. I och med 
att konditionen ökar presterar också den anställde betydligt bättre under arbetsdagen. 
En ökning av konditionen innebär att individen blir piggare, orkar mer och blir mer 
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uthållig, vilket i förlängningen blir ekonomiskt lönsamt för arbetsgivaren. Även 
Andersson, Johrén och Malmgren (2004) gör en beräkning på detta och menar att 
fysisk aktivitet kan göra en inaktiv anställd tre gånger så effektiv om denna börjar träna 
30 minuter om dagen. Detta skulle enligt Andersson m fl. innebära hundratusentals 
kronor i vinst per år för arbetsgivare då den anställde får tre gånger så hög arbets-
kapacitet och då inte längre bara arbetar för 1/3 av sin lön. Med tanke på de höga kost-
nader som sjukfrånvaro innebär för arbetsgivaren samt de ekonomiska vinster som 
finns att göra genom att omvända en stillasittande person till en aktiv sådan torde 
motiven vara starka för arbetsgivaren att bedriva friskvård på arbetsplatsen för att öka 
de anställdas fysiska aktivitetsnivå. 
 
Problematiken med den ökande övervikten är multifaktoriell och måste angripas på 
olika samhällsnivåer och med olika typer av strategier (Kallings, 2002). Preventions-
arbete och faktiska åtgärder måste påbörjas redan på förskolor och skolor. På arbets-
platser kan friskvård bedrivas bland annat genom samarbete med personalrestauranger 
så att det finns nyttiga maträtter att välja mellan, se till att sprida information om hälsa 
och träning samt att verka för ett klimat där träning och hälsa är naturligt. Så kallad 
friskvårdstimme som innebär att friskvård får bedrivas en timmes i veckan på betald 
arbetstid är ett sätt för arbetsgivaren att motverka fysisk inaktivitet bland sina anställda 
(a.a.). Friskvårdstimmen får utnyttjas till friskvård var som helst och när som helst 
under arbetsdagen förutsatt att arbetets karaktär tillåter att den anställde går i från mitt 
under pågående arbetspass. 
 
Undersökningar som har gjorts på varför vissa människor är fysiskt inaktiva (King et 
al., 2000) visar att det vanligast skälet som uppges är tidsbrist. Detta argument mister 
sin bärkraft då arbetsgivare ger de anställda möjlighet att träna en timme i veckan på 
betald arbetstid. Denna förhållandevis lilla tid till träning, en timme/vecka, är naturligt-
vis inte ensam nyckeln till överviktsproblematiken utan det behövs ytterligare fysisk 
aktivitet samt hälsosamma kostvanor och ökad vardagsmotion. Men en timmes motion 
i veckan, med fördel uppdelad på två 30-minuters pass, är för många individer en 
ökning av motion med 100 % då de tidigare varit helt stillasittande. Ytterligare 
argument som uppges till fysisk inaktivitet är, förutom tidsbrist, avsaknad av lämplig 
träningslokal, för höga kostnader, samt brist på motivation (a.a.). I dag erbjuder många 
stora arbetsplatser sina anställda träningslokaler där det är möjligt att gratis kan bedriva 
sin träning (Kallings, 2002). Återstår gör då motivationsbristen.  
 
Self-Determination Theory (SDT) 
För att förbättra folkhälsan och den enskilde individens välbefinnande är friskvårds-
timmen ett steg i rätt riktning men då krävs det också att de anställda verkligen 
utnyttjar denna förmån. Kunskapen om vad som gör att vissa människor lyckas upprätt-
hålla ett regelbundet motionsbeteende år efter år, medan andra individer gång på gång 
med goda intentioner börjar träna för att efter ett tag sluta, bör öka för att åtgärder skall 
kunna sättas in där de gör mest nytta. Det finns många motivationsteorier och modet 
växlar avseende vilken motivationsteori som anses vara den som bäst förklarar 
motivation eller brist på sådan. Jag har valt att använda mig av Deci och Ryans Self-
Determination Theory (2000) då den används av många aktiva inom idrott och idrotts-
psykologin. 
 
När en individ skall genomföra något underlättar det avsevärt att denne är motiverad att 
göra det. Ordet motivation kommer från latinets motivare som betyder att röra sig. Vår 
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motivation påverkar våra beteendens styrka, riktning och uthållighet. Ett sätt att dela 
upp begreppet motivation är genom att skilja på inre respektive yttre motivation. En 
inre motivation handlar om att individen gör något av egen fri vilja. Aktiviteten i sig 
själv uppfattas som rolig och/eller meningsfull och kravet på yttre belöningar saknas 
(Ryan & Deci, 2000). Yttre motivation präglas däremot av externa påtryckningar och 
deltagande i en aktivitet sker för att uppnå sociala eller materiella belöningar och 
fördelar. Aktiviteten upplevs sällan som rolig och glädjefylld i sig själv utan är endast 
ett medel för att nå ett mål (Hassmén et al., 2003). Flera studier visar att ett beteende 
som bygger på inre motivation har större chans att upprätthållas över tiden än ett som 
bygger på yttre motivation (Deci & Ryan, 2002 & Frederick & Ryan, 1993). 
 
Deci och Ryan (2000) utvecklar detta dikotoma synsätt till ett kontinuum av olika 
motivationstyper där graden av inre respektive yttre motivation är det som styr var i 
skalan individen hamnar. Vidare menar Deci och Ryan att inre och yttre motivation 
påverkas av hur mycket självbestämmande individen upplever sig ha i situationen. I 
ena änden av självbestämmande kontinuumet återfinns situationer där individen inte 
har eller inte upplever sig ha någon form av självbestämmande. Individen hamnar då i 
ett tillstånd där all motivation bygger på yttre faktorer vilket leder till brist på 
motivation. I andra änden av kontinuumet finner vi en situation där individen upplever 
optimal mängd självbestämmande och därmed utför uppgifter enbart genom inre driv-
krafter. De olika motivationstyper som författarna (a.a.) beskriver är: Amotivation som 
karaktäriseras av avsaknad av motivation. Individen är antingen inaktiv eller så handlar 
denne helt planlöst utan någon medveten intention. Sedan följer yttre motivation där 
inividen handlar enbart i syfte att tillfredställa ett yttre krav eller erhålla belöning. Inte 
sällan upplever individen en känsla av bristande kontroll över sina handlingar och 
handlingar sker för att nå belöningar, till exempel att känna sig duktig eller för att 
undvika negativa känslor. Personen känner sig ofta tvingad att utföra handlingen, och 
känslan av ”borde och måste” genomsyrar aktiviteten. Att utföra den tänkta handlingen, 
t ex att motionera är ett sätt att bibehålla alternativt förvärva självförtroende. I yttersta 
änden återfinns inre motivation: Självbestämmandet uppfattas av individen som totalt 
och individen deltar i aktiviteten enbart för aktivitetens egen skull. ”Måste och borde” 
har bytts ut mot ”vill” då individen nu uppskattar resultatet av sina handlingar. 
Motionerande upplevs som roligt, intressant eller på något annat sätt stimulerande och 
målet med aktiviteten är själva aktiviteten. I den här delen av kontinuumet råder bästa 
möjliga förutsättningar för att upprätthålla motionerandet över tid. Deci och Ryan 
(2000) menar med sin modell att en individ kan befinna sig i olika ändar av 
motivationstyperna och så att säga vara mer eller mindre styrda av yttre eller inre 
motivation. Exempelvis kan en individ befinna sig på gränsen här emellan och således 
allt mer börja drivas av inre motivation men utan att ännu vara helt inre motiverad. 
 
Teorin (Deci & Ryan, 2000) bygger på grundantagandet att alla individer föds med 
vissa behov och tillfredställelse av dessa medfödda behov är en förutsättning för att en 
inre motivation skall komma att uppstå. De medfödda behoven är: autonomi, 
kompetens samt samhörighet. Autonomi innebär att individen har ett behov av att 
känna att denne handlar av egen fri vilja och att individen själv är den som ligger 
bakom sitt handlande. Behovet av kompetens innebär att individen måste känna att hon 
behärskar en situation och att hon ställs inför utmaningar som är optimala i 
bemärkelsen varken för lätta eller för svåra samt att hon har en drivkraft att bli bättre 
och bättre på saker. Samhörighet handlar om individens behov att få relatera till andra 
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samt uppleva en social gemenskap där hon kan bry sig om andra samt låta andra bry sig 
om henne. 
 
Deci och Ryan (2002) menar att trots att inre motivation är att föredra framför yttre så 
är det trots allt så att de flesta saker vi gör drivs på av yttre drivkrafter. Författarna 
menar dock att de yttre drivkrafterna genom en process kan komma att omvandlas till 
och av individen uppfattas som inre motivation. Denna internaliseringsprocess, där den 
yttre drivkraften omvandlas till faktorer som individen gör till sina egna, bygger på 
tillfredställelse av framför allt fyra faktorer: känsla av kompetens, självbestämmande, 
samhörighet samt glädje (Ryan et al., 1997). Självbestämmande påminner om det ovan 
beskrivna behovet av autonomi och innebär att individen upplever att denne handlar av 
egen vilja utan yttre påverkan. Glädje är en avgörande faktor för att kunna omvandla 
yttre motivation till inre. Själva uppgiften måste av individen upplevas som rolig och 
glädjefylld annars kan inre motivation aldrig uppnås. Genom att tillfredställa dessa 
faktorer anser Deci och Ryan (2000) att det är möjligt att omvandla yttre motivation till 
inre och på så sätt hamna i den delen av kontinuumet där de inre drivkrafterna 
dominerar och motivationen inför uppgiften lättare upprätthålls över tiden.  
 
Genom att erbjuda gratis träning på arbetstid kringgås flera av de vanligaste skälen till 
varför individen inte tränar. Av argumenten tidsbrist, avsaknad av träningslokaler, 
ekonomiska faktorer samt motivationsbrist återstår då endast motivationsbristen. Vid 
eftersökning av statistik på hur många anställda i Sverige som har möjlighet att träna en 
timme i veckan på betald arbetstid visar det sig att sådan statistik inte finns på nationell 
nivå. Inte heller den arbetsplats som är föremål för granskning i denna studie har någon 
statistik på till exempel hur många av de anställda som nyttjar friskvårdstimmen. En 
generell uppfattning bland några av de anställda är dock att det bara är en bråkdel av de 
anställda som utnyttjar denna förmån. Detta tillsammans med det faktum att människor 
tenderar att avbryta ett motionsbeteende inom en 6-månaders period visar på vikten av 
att öka förståelsen för vilka motivationsfaktorer som kan bidra till att upprätthålla ett 
regelbundet motionsbeteende. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka olika aspekter av motivation och inställning 
till motion hos individer som nyttjar respektive inte utnyttjar friskvårdsförmånen 
friskvårdstimme. Kan skälen till varför vissa utnyttjar denna och andra inte stå att finna 
i olika typer av motivation? Kan Self-Determination Theory öka förståelsen för varför 
vissa individer upprätthåller ett regelbundet motionsbeteende och andra inte? 
 

M e t o d 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna i denna studie arbetar alla på Södersjukhuset AB i Stock-
holm. Samtliga deltagarna arbetar på en ortopedavdelning som antingen sjuksköterskor 
eller undersköterskor. Ett handplockat urval skedde ur informationssynpunkt där 
ambitionen var att få så stor bredd som möjligt avseende informanternas motionsvanor 
gällande att nyttja friskvårdstimmen eller ej. Av de intervjuade var två män och åtta 
kvinnor, medelåldern var 40 år och den yngste informanten var 26 år och den äldste 58 
år.  
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Datainsamling 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med öppna svarsalternativ med 
10 personer. Intervjuguiden (bilaga 1) utformades efter litteraturgenomgången. 
Intervjupersonerna fick även efter avslutad intervju fylla i en enkät. Enkäten baserades 
på en så kallad idrottsmotivationsskala, Sports Motivation Scale (SMS) som från 
början utarbetades av Pelletier, Fortier, Vallerand med flera 1995. SMS används som 
ett verktyg för att kunna kartlägga vilken typ av motivation som dominerar individens 
träningsmotivationsmönster och är direkt kopplad till Deci och Ryans Self-
Determination Theory. 
 
Procedur 
Chefssjuksköterskan på tilltänkt ortopedavdelning kontaktades via telefon och jag 
förklarade undersökningens syfte. Efter att chefen gett tillstånd att intervjua personal, 
fick de anställda c:a två veckor i förväg information av avdelningschefen om 
undersökningen och att jag skulle genomföra intervjuer på avdelningen. Inför 
intervjuerna informerades de utvalda respondenterna om det övergripande syftet med 
intervjuerna och undersökningen, att deras deltagande var frivilligt och anonymt och att 
intervjumaterialet skulle komma att användas i en C-uppsats på påbyggnadskursen på 
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Respondenterna informerades 
också om att intervjuerna skulle spelas in på band. Intervjuerna tog mellan 15 och 30 
minuter vardera och genomfördes i ett enskilt rum under totalt tre dagar. Direkt efter 
intervjun fyllde samtliga undersökningsdeltagare i enkäten (SMS). 
 
Analys 
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Intervjuerna lästes sedan igenom 
ett flertal gånger. Därefter genomfördes en så kallad teoristyrd tematisk analys av inne-
hållet. Intervjuerna analyserade en i taget. Samtidigt som texten lästes igenom 
markerades vissa ord eller meningar som uppfattades som relevanta för undersök-
ningens frågeställning. Texterna gicks igenom ett flertal gånger och vid olika tillfällen 
för att försöka undvika att fastna i vissa spår och bli blind inför texten. Av de totalt tio 
intervjuerna tillhörde fem huvudgruppen att inte nyttja friskvårdstimmen och fem 
tillhörde huvudgruppen att nyttja den samma. Efter genomgång av texterna samman-
ställdes de fem intervjuerna under varje huvudgrupp och fem undergrupper fanns 
vardera. Vidare sammanfattades materialet under varje undergrupp med egna ord. Varje 
tema/undergrupp belystes också med ett par citat för att tydliggöra innehållet samt för 
att öka förståelsen. Undersökningsdeltagarnas enkätresultat räknades ut, alltså vilken 
motivationstyp som dominerade deras motivationsmönster, och t-tester gjordes på 
resultatet. 
 

R e s u l t a t 
 

För de båda grupperna hittades i intervjuerna ett antal teman som återkom i olika 
former. Dessa redovisas nedan som undergrupper till de två huvudgrupperna: de som 
nyttjar friskvårdstimmen och de som inte gör det. Vidare redovisas resultaten från 
enkäten i slutet av resultatavsnittet. 
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De som nyttjar friskvårdstimmen 
 
Träningen som någonting positivt 
Återkommande i intervjuerna med de personer som nyttjar friskvårdstimmen var att 
dessa personer tyckte att det var roligt att träna. Att de tränande individerna upplevde 
träningen som rolig och glädjefylld genererade i sin tur att dessa individer oftast såg 
fram emot att träna och därmed blev träningspassen lättare av. 
 

 ... inte när regnet öser ner eller om jag är trött och helst vill ligga hemma och ta 
det lugnt, då ser jag kanske inte fram emot att träna.... Jo men oftast gör jag det... 
annars skulle jag inte hålla på om det inte var kul alltså. Då skulle jag nog inte få 
till det alls, om det inte kändes roligt. 

 
Intervjupersonerna nämnde träning som något som de mådde bra av och omvänt att de 
inte mådde bra då träningen av någon anledning uteblev. Att träningen upplevdes som 
någonting positivt märktes bland annat på sättet att se träningen, inte som ett medel för 
att nå till ett specifikt mål utan, som ett mål i sig. Träningen behövde med andra ord 
inte leda till något, och specifika resultat var inget som intervjupersonerna nämnde som 
en viktig faktor för att upprätthålla sin träning. 
 

Ett mål för mig är i bland att faktiskt bara träna, målet är att idag ska jag träna. 
Träningspasset i sig är själva måle ocht då har jag ju nåt att ha som morot och 
närliggande mål hela tiden. 

 
Vad det gällde att sätta upp mål med sin träning nämnde intervjupersonerna mål som 
låg långt fram i tiden och som inte var av specifik karaktär. Dessa mål kunde vara att 
bibehålla sin hälsa eller att träna för att arbeta preventivt mot ohälsa och skador. Då 
målen var relativt generella och var av långsiktig karaktär omnämndes dessa inte som 
något som motiverade i stunden utan det var att träningen uppfattades som rolig som 
var det som gjorde att de fortsatte att träna. 
 

Inga tydliga mål har jag inte ... jag tycker ju att det är kul, själva tränandet i sig är 
roligt. Mål, jag vet inte, ja det är väl på sikt längre i livet, kanske att hålla längre 
och förebygga benskörhet och om man ramlar och bryter sig så vet man att man 
har en viss grundkondition och en viss muskelstyrka som kan komma i gång ... 
det handlar mer om att målet är att må bra i livet.  

 
Flera av intervjupersonerna uttryckte att träningen var som ett intresse för dem och 
alltså inte något som de gjorde för att de måste eller borde. Att utnyttja friskvårds-
timmen då träning upplevdes som ett intresse för individen var lättare än om träningen 
som aktivitet inte upplevdes rolig eller glädjefylld. Att träningen uppfattades som ett 
intresse kunde bland annat ta sig uttryck i en upptäckarglädje där den tränande 
individen gärna provade på och upptäckte nya sätt att utföra sin träning på. 
 
En viktig aktivitet 
De som nyttjade friskvårdstimmen värderade träningen högt jämfört med andra 
fritidsaktiviteter. Detta tog sig uttryck i att de var beredda att ibland sätta träningen före 
andra aktiviteter för att hinna med att träna. Träningen som sådan uppfattades som en 
rolig och viktig aktivitet som inte gärna prioriterades bort. Tvärtom märktes att de 
tränande individerna hade lätt för att prioritera i sin agenda och att hitta tid i sin vardag 
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för att hinna utnyttja friskvårdstimmen. Om det gavs möjlighet att avsluta ett arbetspass 
lite tidigare användes denna tid oftast till just träning.  
 

 ... men nu försakar jag ju andra sociala grejer för att hinna träna. Andra 
människor kanske, om dom har möjlighet att gå tidigare från jobbet, dom kanske 
åker hem eller shoppar eller går och fikar med nån kompis, så ja definitivt, jag 
sätter ju träningen före det 

 
Vidare sågs friskvårdstimmen som ett utmärkt tillfälle till att träna och att inte nyttja 
den tiden sågs som slöseri med bra träningstid. Den som hade ont om tid privat såg 
friskvårdstimmen som tid till träning som annars kanske skulle varit svår att få fram.  
 

Jag har ju alltid en tid att passa, jag måste ju hämta barnen på dagis. Så att, så fort 
det ges tillfälle att gå lite tidigare så sticker jag i väg och tränar. 

 
Den som regelbundet motionerade på fritiden såg friskvårdstimmen som tid väl värd att 
utnyttjas då träningsaktiviteten ändå skulle ske och då med fördel kunde ske på betald 
arbetstid. Vidare beskrevs tillfället att kunna träna i anslutning till arbetspasset som ett 
attraktivt alternativ då det var lättare att träningen verkligen genomfördes då individen 
ändå var i gång och innan denna hunnit hem och fastnat i vardagssysslor alternativt 
hunnit upptäcka eventuell trötthet. 
 

Ja men det är ju ett utomordentligt tillfälle att få träna, eftersom jag ändå vill och 
ska träna då gäller det ju att passa på. 

 
Samhörighet 
Bland flera av intervjupersonerna som nyttjade friskvårdstimmen beskrevs träningen 
som en social aktivitet och ett bra tillfälle att träffa vänner. Träningen var något som 
gärna delades med andra individer och det var en del av behållningen med att träna.  
 

Man har inget annat som distraherar, ingen tv, ingen telefon som ringer, utan man 
kan koncentrera sig på varandra och hinna prata och låta saker och ting sjunka in. 

 
De intervjupersoner som utnyttjade friskvårdstimmen kände väl till vilka andra 
personer på avdelningen som också tränade, både privat och på friskvårdstimmen. 
Vidare framkommer att de personer på arbetsplatsen som tränade höll ihop i viss 
utsträckning. De diskuterade gärna träning med varandra och en känsla av samhörighet 
upplevdes dem emellan. 
 

Vi håller ihop lite, det blir automatiskt så, precis som att rökarna bildar en liten 
grupp. Man dras till likasinnade. 

 
De som tränade och utnyttjade friskvårdstimmen beskrev också att människor i deras 
omgivning, som vänner och familj, i stor utsträckning tränade varför detta sågs som ett 
helt naturligt inslag i vardagen. 
 

Dom flesta av mina kompisar tränar ju en del själva och min man håller ju på med 
paddling så det är liksom ganska självklart att man ska träna. 
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Självbild 
Att se sig själv som en tränande person där motion var ett naturligt inslag var en viktig 
del för de som nyttjade friskvårdstimmen. Ogärna ville de tillhöra de som faller under 
epitetet ”icke tränande” utan det var en del av deras identitet att träna, och motion som 
livsstil föll sig naturligt. Att tänka sig en vardag utan motion kändes för flera av de 
intervjuade som ett otänkbart alternativ. 
 

Ja det är jag att träna. ... jag skulle inte för mitt liv kunna se mig själv att inte 
träna, jag skulle få panik. 

 
Att ha en historia av att träna var något som flera av dessa personer delade. För de 
intervjupersoner som sedan de var unga hade ägnat sig åt någon form av motionerande 
fortsatte detta att vara en självklar del av deras identitet och steget till att motionera 
blev inte lika stort som det kunde bli för de som aldrig tidigare kommit i kontakt med 
träning. 
 

Jag har alltid hållit på med träning i nån form. När jag var yngre höll jag på rätt 
mycket med gymnastik och så spelade jag fotboll i många år oxå, så nu känns det 
bara som en förlängning på det liksom. 

 
De intervjupersoner som tidigare i livet har hållit på med en viss typ av träning menade 
att detta i viss mån har påverkat den motionsform de valde att bedriva i nuläget. Att 
vara van vid en viss typ av träning och att träningsformen kändes bekant gjorde att 
känslan av att vara nybörjare uteblev.  
 

I och med att jag alltid tränat som ung så känns inte styrketräning så främmande 
för mig. 

 
Träning ger mental avslappning 
Flera av de intervjuade beskrev motionsstillfällena som något som förutom att vara 
roligt också genererade ett mervärde i form av känslor av upprymdhet och stort 
välbehag. Genom att träna direkt efter arbetet upplevde flera av intervjupersonerna 
träningen som en aktivitet igenom vilken de fick lättare att rensa huvudet på tankar och 
mentalt lämna dagens arbete bakom sig.  
 

Det är underbart att gå ner på gymmet och springa lite och lyfta vikter tills man 
blir riktigt trött och bara fokusera på det och låta tankarna... tankarna får flyga 
fritt. Släppa tankarna på jobbet och alla andra måsten. 

 
Under motionstillfället nämnde flera av de intervjuade att de stundvis kunde fokusera 
totalt på det de gjorde. Att kunna gå in helt i träningen och låta den omsluta en gav en 
tillfredställande känsla som genererade energi och avslappning. 
 

Man är inne i uppgiften och då mår man ju bra. En häftig känsla att kunna stänga 
av allt omkring, lite som meditation. 
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De som inte nyttjar friskvårdstimmen 
 
Lågt självförtroende kring träning 
Att känna sig osäker på träning och att ha svårt att se sig själv som en tränande person 
var något som flera av intervjupersonerna som inte nyttjde friskvårdstimmen återkom 
till.  
 

Jag och träning, den bilden funkar inte i huvudet. 
 
Ofta överdrevs också bilden av vad en tränande person var. Att vara en tränande person 
uppfattades av vissa som någon som tränar oerhört mycket och att vara en vanlig 
motionär var inte tillräckligt. Det uttrycktes även ett visst förakt bland några av 
intervjupersonerna mot de individer som tränade regelbundet och ofta. Att inte kunna 
visualisera sig själv som en person som tränar innebar för några av intervjupersonerna 
att de inte trodde att träningen någonsin skulle kunna bli till ett naturligt och 
regelbundet beteende. 
 

Träna, att få in det som en regelbunden, ja en naturlig del i mitt liv, har svårt att 
tro att jag nångång verkligen ska göra sånt regelbundet, kan verkligen inte se det 
framför mig. 

 
Redan innan ett försök hade gjorts förklarade några av intervjupersonerna att de var 
säkra på att de skulle komma att misslyckas. Tilltron till att lyckas uppnå eventuella 
mål var nästan obefintlig och då ett säkert misslyckande var det som stod att vänta var 
det ingen idé att ens försöka. När valet av motionsform skulle ske märktes bland några 
av intervjupersonerna i denna grupp ett behov av att vara bra på det de gjorde. För att 
motionerandet överhuvudtaget skulle vara roligt var det viktigt att väl behärska 
motionsformen och valet av motionsaktivitet baserades på detta.  
 

Om jag gör nåt alls så gör jag gärna det som jag alltid gjort, då vet jag ju att det 
funkar, att jag är bra på det. Hyfsat bra i alla fall och men vill ju inte va kass då 
gör man det ju inte. 

 
Att aldrig ha upplevt känslan av att behärska en motionssituation eller känslan av att 
vara bra på något menade en av intervjupersonerna kunde vara orsaken till att hon inte 
tränade. Att aldrig ha varit bra på något utan ständigt varit den som misslyckats hade 
lett till att hon automatiskt förknippade träning och motion med obehag. Hon trodde 
dock att om hon fann en motionsform som hon behärskade och därmed fann glädje i 
skulle det eventuellt kunna vara grunden till att börja prova på att motionera. 
 

Det har ju aldrig inträffat att jag har varit bra på någonting men det kanske skulle 
vara så att om jag va bra på någonting så kanske jag skulle tycka att det var roligt 
och då kanske jag skulle fortsätta. 

 
Träning som medel för att nå ett mål 
Bland flera av intervjupersonerna märktes en inställning till träning och motionerande 
som någonting tillfälligt. Att motionera var enligt dessa intervjupersoner inte någonting 
som gjordes i ett livslångt perspektiv utan något som skedde under tillfälliga perioder 
och endast i syfte att uppnå ett specifikt mål, som till exempel att gå ner i vikt, och när 
målet var uppnått avslutas motionerandet.  



 11 

 
Man börjar ju märka att man börjar bli lite rund om kaggen. Man får för sig så där 
ibland att man ska ta itu med sitt liv liksom och träna bort magen. 

 
Motionerande som aktivitet i sig hade inget egenvärde utan det var resultaten av 
träningen som var det viktiga. Flera av intervjupersonerna uttryckte att det just var 
avsaknaden av synliga resultat som gjorde att de inte tränade. Att träna en timme i 
veckan på friskvårdstimmen gav inte de resultat de önskade och då valde de att inte 
motionera alls. Hade önskvärda resultat synts trodde en av intervjupersonerna att 
chansen att hon skulle motionerat regelbundet skulle varit större. 
 

Jag ser ju aldrig de där resultaten som jag vill se. Jag vill ju se resultaten om man 
inte gör det så tappar man sugen lite och då slutar man. 

 
Att motionera var bland flera av intervjupersonerna sällan förknippat med glädje utan 
snarare sågs träning bara som ett ont måste och bilden av att motionera av egen fri vilja 
var främmande. Motionerande beskrevs inte som ett medel för att må bra utan snarare 
som ett sätt att undvika dåligt samvete. Att motionera för att aktiviteten i sig var rolig 
och nyttig var för flera av dessa intervjupersoner främmande. Istället var träning en 
aktivitet som skedde för att generera beröm från andra och för att uppnå ett mål satt av 
andra. Bland annat uttryckte en av intervjupersonerna att hon upplevde en press från 
samhället med ett ibland ouppnåeligt kroppsideal som målbild. De perioder hon ibland 
tränade drevs hon av att nå detta kroppsideal och av att hålla det dåliga samvetet över 
ett annars stillasittande liv borta. 
 

Det finns ju hela tiden den där drömmen om att se ut som man ska... att liksom 
platsa bland dom snygga, man ska vara smal och ha rutor på magen och ha stora 
bröst, du vet så som alla på tv och i tidningar ser ut. 

 
Några av intervjupersonerna berättade att de periodvis tränade och då ibland ganska 
intensivt. Dessa perioder av träningsvilja och motivation rann dock alltid ut i sanden. 
En av intervjupersonerna trodde att detta berodde på att de mål som hon satte upp för 
sig själv och med sin träning dels var svåra att nå samt att de endast förmådde att ge 
henne motivation under en kort period. När de uppsatta målen inte längre fungerade 
motiverande upphörde den tillfälliga perioden av motionerande. Typiska sådana mål 
kunde vara att gå ner i vikt till ett speciellt tillfälle. 
 

Jag tänker på nån fest eller nåt sånt tillfälle och då vill jag vara snygg tills dess. 
Jag kanske ska ha nån kortärmad klänning och så vill man ha snygga armar så 
tränar man armar jättemycket i ett par veckor. 

 
Vidare uttryckte flera av intervjupersonerna att det enda tillfredställande med ett 
eventuellt motionspass var att det förmådde att generera en skön känsla efteråt. Att 
själva motionerandet i sig skulle kunna vara en källa till välbehag var främmande utan 
det var endast efter avslutat pass som välbefinnande kunde uppstå. Detta välbefinnande 
var dock inte starkt nog för att fungera som en sporre till träning. 
 
Träningen ses som oviktig 
Återkommande hos alla intervjupersonerna var att motionerande prioriterades mycket 
lågt bland övriga aktiviteter. I princip skulle ingen av dem kunna tänka sig att sätta 
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träning före någon annan social aktivitet och om det gavs möjlighet att avsluta sitt 
arbetspass tidigare användes den tiden uteslutande till annat än friskvård. 
 

Om jag kan välja mellan att gå hem och att träna så är valet solklart, jag går hem. 
 
Det uttrycktes en motvilja mot att använda sin fritid till att träna. Att nyttja 
friskvårdstimmen i slutet på arbetsdagen var inte ett attraktivt alternativ då detta i 
praktiken skulle kunnat innebära att annan tid än den betalda arbetstiden användes till 
träning. Om arbetet hade varit av annan karaktär så att möjlighet funnits att gå i väg 
mitt under pågående arbetspass för att utnyttja en timmes friskvård menade flera av 
intervjupersonerna att chansen varit större att de skulle ha utnyttjat denna möjlighet. 
Att, som nu är nödvändigt, förlägga friskvårdstimmen till slutet av arbetspasset innebar 
att alternativet att istället gå hem vann över alternativet att motionera. 
 

Om man ska gå och träna på arbetstid, då blir det att man gör det i slutet av dagen 
för det går ju inte att gå i väg mitt på dan, det funkar inte med det här jobbet (...) 
gå en timme tidigare från jobbet för att kunna träna men då blir man ju ändå på 
nåt sätt kvar senare än om jag inte hade tränat alls. För det tar längre tid än en 
timme att (...) träna (...) och det lockar ju inte så mycket. Då blir man istället kvar 
längre på jobbet 

 
Att friskvård på betald arbetstid prioriterades så lågt bottnade i att dessa 
intervjupersoner inte tyckte att det var roligt att motionera. Återkommande i 
intervjuerna var just det faktum att det inte var roligt att träna. Trots att flera av 
intervjupersonerna i denna grupp sa sig förstår hälsovinsterna med att träna uteblev 
detta beteende ändå eftersom de inte fann någon glädje i motionsaktiviteter. 
 

Jag vet att det är bra att träna men jag tränar inte för det. Jag tycker det är hur 
tråkigt som helst. 

 
Ingen samhörighet 
Flera av intervjupersonerna i denna grupp gav uttryck för att ett sätt som eventuellt 
skulle kunna få dem att börja utnyttja friskvårdstimmen var om flera av kollegorna 
tränade tillsammans. Att dela träningen med andra i stället för att endast träna själv 
skulle kunnat öka glädjen i själva motionerandet samt medföra en positiv press. Genom 
att träna flera stycken tillsammans menade flera av intervjupersonerna att de band i upp 
sig inför träningstillfället och det var mindre risk att friskvårdstimmen prioriterades 
bort. 
 

Det är både grupptryck och samtidigt kan det bli lite kul om man tillsammans 
delar en grej. 

 
Ett problem som uppdagades i intervjuerna var att de som inte utnyttjade 
friskvårdstimmen inte heller alltid visste vilka på avdelningen som faktiskt tränade. Att 
själv inte vara en del av den tränande gemenskapen gjorde att det var svårare att veta 
vilka kollegor som kunde tillfrågas i funderingar avseende träning. En av 
intervjupersonerna menade att hon inte skulle vilja följa med dem som hon visste redan 
nu nyttjade friskvårdstimmen då hon kände sig underlägsen dem, utan hellre skulle 
velat börja träna med andra nybörjare. 
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Jag vet inte om det är så många som är intresserade av träning på det här stället. 
Det finns ju några som man vet tar friskvårdstimme men jag vill inte va med dem 
och träna, dom är ju säkert proffs. 

 
Okunskap 
Bland de intervjupersoner som inte utnyttjade friskvårdstimmen märktes en okunskap 
om vad denna förmån innebar, hur det kunde utnyttjas, var och vad som kunde göras 
under friskvårdstimmen. Flera av de intervjuade trodde att friskvårdstimmen endast 
fick och skulle utnyttjas på arbetsplatsens träningslokal. Att den anställde kan utnyttja 
den var hon vill geografiskt var för flera av dem okänt. I och med detta föll möjligheten 
att nyttja friskvårdstimmen till att promenera eller cykla hem från arbetet bort. 
Kunskaperna om vilka träningsmöjligheter som erbjöds i den träningslokal som finns 
på Södersjukhuset var också bristfälliga. Flera av intervjupersonerna visades sig tro att 
det enda som fanns att tillgå i träningslokalen var ett gym där det gavs möjlighet till 
styrketräning. Att det fanns utrustning för konditionsträning i form av träningscyklar 
och löpband samt att det anordnades instruktörsledda gympapass, liknande friskis och 
svettis, flera gånger dagligen var något som flera av dem inte kände till. 
 

Dessutom så är jag inte så intresserad av att träna här på jobbet, på gymmet. 
 
Vidare framkom i intervjuerna också att det rådde en allmän okunskap om motion och 
träning. En uppfattning som återkom var att det bara var en viss typ av träning som 
kunde kategoriseras som ”riktig” träning och att till exempel promenera sågs inte falla 
under denna kategori. För att räknas till riktig träning skulle det innebära svett och att 
det var ansträngande. 
 

Jag tänker träning så tänker jag mest styrketräning och kanske att springa, det 
andra verkar ju inte va så bra träning. 

 
Resultat enkät 

 
Ett t-test för oberoende mätningar visade på en signifikant skillnad i poängmedelvärde 
mellan grupperna de som nyttjar friskvårdstimmen ( medelvärde = 5,75) respektive de 
som inte nyttjar friskvårdstimmen (medelvärde = 2,06) avseende inre motivation. (t(8) 
= 18,8, p < 0,001). De individer som nyttjar friskvårdstimmen var signifikant mer inre 
motiverade än de som inte nyttjar friskvårdstimmen. 
 
Avseende den yttre motivationen visade ett t-test för oberoende mätningar på en 
signifikant skillnad (t(8) = 5,5, p < 0,001) mellan grupperna (medelvärde nyttjar ej = 
3,98, medelvärde nyttjar = 2,98). De individer som inte nyttjar friskvårdstimmen var 
signifikant mer yttre motiverade än de som nyttjar friskvårdstimmen. 
 
T-test för oberoende mätningar visar även på en signifikant skillnad (t(8) = 16,9, p < 
0,001) avseende amotivation. De som inte nyttjar friskvårdstimmen (medelvärde = 
5,95) var signifikant mer amotiverade än de som nyttjar friskvårdstimmen (medelvärde 
= 1,4). 
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D i s k u s s i o n 
 

Syftet med denna studie var att undersöka olika aspekter av motivation och inställning 
till motion hos individer som nyttjar respektive inte utnyttjar friskvårdsförmånen 
friskvårdstimme. Vidare avsåg jag att undersöka i fall en ökad förståelse av dessa två 
olika beteenden står att finna i teorin om SDT. 
 
SDT bygger på tanken kring inre och yttre motivation där beteende som hämtar sin 
kraft i inre motivation har större chans att upprätthållas över tiden än de beteenden som 
grundar sig på yttre motivation. Inre motivation karaktäriseras av fri vilja och hög grad 
av upplevt självbestämmande. Aktiviteter som bygger på inre motivation uppfattas av 
individen som glädjefyllda i sig och behovet av yttre belöningar saknas. I motsats till 
detta finns den yttre motivationen där aktiviteter i sig inte har något egenvärde utan det 
är resultatet av dessa som är det som eftersträvas. Beröm, uppmärksamhet och synliga 
resultat kan vara exempel på denna typ av eftersträvansvärda resultat (Deci & Ryan, 
2000). 
 
I intervjuerna med de som utnyttjar friskvårdstimmen framkommer att dessa individer 
ser träningen som någonting positivt, som de tycker är roligt och finner glädje i. Denna 
inställning kan kopplas till känslan av fri vilja och att genomföra en aktivitet för att 
aktiviteten i sig är rolig vilket båda är utmärkande drag för inre motivation (a.a.). 
Vidare ser de intervjupersoner som utnyttjar friskvårdstimmen motionerande som en 
viktig aktivitet som värderas högt jämfört med andra fritidsaktiviteter. Att utnyttja 
friskvårdstimmen ses inte som en uppoffring av tid utan snarare som ett förmånligt 
tillfälle att få ägna sig åt en sysselsättning de uppskattar och finner glädje i. Även 
denna inställning finner sin kraft i inre motivation då motionerandet inte ses som 
påtvingat utan något som individen själv väljer att göra till och med så gärna att det 
ibland kan sättas framför andra sociala aktiviteter. Behovet av att uppleva autonomi 
och självbestämmande är enligt SDT ett av de medfödda behov som måste vara tillfred-
ställt innan inre motivation kan uppstå (a.a.). I motsats till denna inställning till 
utnyttjande av friskvårdstimmen och motionerande i stort märks inställningen hos de 
som inte nyttjar friskvårdstimmen. Motionerande som aktivitet har en mycket låg 
prioritet och nästan uteslutande menar dessa respondenter att de väljer andra aktiviteter 
framför att utnyttja friskvårdstimmen. Denna låga prioritet tyckas bottna i avsaknad av 
upplevd glädje i samband med motionerande och att motion är förknippat med krav och 
dåligt samvete snarare än autonomi och självbestämmande. Detta kan kopplas samman 
med yttre motivation eller rent av amotivation. Även resultaten från enkäten, SMS, 
indikerar att de som nyttjar friskvårdstimmen i mycket större utsträckning än de 
intervjupersoner som inte gör det drivs av en inre motivation. 
 
Att dela sitt intresse för träning med andra tränande kollegor och att motionera 
tillsammans med andra är en viktig faktor för de respondenter som utnyttjar friskvårds-
timmen. I intervjuerna framkommer att de väl känner till vilka andra kollegor som 
motionerar och att de som har träningen som gemensamt fritidsintresse ibland dras till 
och umgås med varandra. Enligt SDT (Deci & Ryan, 2002) är behovet av att känna 
samhörighet ett av våra medfödda behov som måste tillfredställas för att inre motiva-
tion ska kunna uppstå. Bland gruppen intervjupersoner som inte utnyttjar friskvårds-
timmen framkommer vid flera tillfällen en längtan efter att träna med andra och några 
av de intervjuade tror att detta skulle kunna vara skillnaden mellan att motionera och 
att inte göra det. 
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Kompetens är det tredje behovet som SDT menar måste vara tillfredställt för att inre 
motivation skall komma till stånd. Kompetens innebär i detta sammanhang att 
individen ibland måste få känna att hon behärskar en situation och är bra på det hon 
företar sig. Vidare skall hon känna att de utmaningar hon ställs inför erbjuder ett lagom 
hårt motstånd där hon får anstränga sig och använda sin förmåga men där möjligheten 
att lyckas alltid finns (a.a.). Bland gruppen intervjupersoner som inte nyttjar friskvårds-
timmen framkommer just en brist på detta område. Motionerande är för flera av dem att 
främmande område och deras erfarenheter av detta område är att de inte är bra på det 
och aldrig riktigt har lyckats. I den andra gruppen märks i motsats till detta ett stort 
självförtroende avseende motionerande. Det framkommer i flera av intervjuerna att 
dessa personer är vana att vara mycket bra på allt som har med motion och träning att 
göra. De provar gärna på nya motionsformer och tanken på att misslyckas med det nya 
är inte något som synes föresväva dem. I motsats till denna öppenhet mot nya motions-
former står de som inte nyttjar friskvårdstimmen. I denna grupp nämner några av 
intervjupersonerna en motvilja till att prova nya motionsformer i rädsla att misslyckas. 
Om de överhuvudtaget skulle prova på att motionera så skulle det troligen vara under 
sådana former som de vet att de behärskar. 
 
Kompetensen går till viss del att koppla samman till den skillnad som märks mellan de 
två grupperna avseende självbilden och självförtroendet kring motionerande. Den 
tränande gruppen har svårt att se ett liv utan motionerande som ett naturligt och 
regelbundet inslag och de tror att de kommer att lyckas med sina mål. Gruppen som 
inte utnyttjar friskvårdstimmen finner tvärtemot stora svårigheter i att visualisera bilden 
av dem själva som tränande individer och flera av dem har redan på förhand 
inställningen att deras uppsatta mål inte kommer att nås. Detta kan kopplas till Ajzens 
teori om planerat beteende (1991). Denna teori, bland flera andra, menar att en individs 
attityder gentemot ett visst beteende påverkar sannolikheten för att individen skall bete 
sig på detta sätt. Om individen tror att hon är förmögen att genomföra och bedriva ett 
visst beteende ökar sannolikheten för att hon faktiskt också skall göra det. Individens 
attityd är dock endast en av de faktorer som påverkar om individen kommer att bete sig 
på ett visst sätt, övriga faktorer som också påverkar enligt denna teori är omgivningens 
inställning och värderingar och huruvida individen upplever att hon har kontroll över 
det tilltänkta beteendet. Om denna teori appliceras på att nyttja eller inte nyttja 
friskvårdstimmen ser vi att de respondenter som motionerar har inställningen att de 
kommer att lyckas med det de företar sig i mycket större utsträckning än de som inte 
motionerar. De tränande individerna verkar även omge sig med vänner och bekanta 
som också motionerar. Således kan antas att omgivningen har en positiv inställning till 
träning medan de icke tränande inte i samma grad omger sig med människor som 
motionerar varför omgivningens värderingar kan antas vara av annan karaktär. 
Slutligen menar Ajzen (1991) att den kontroll som individen upplever sig ha över det 
tilltänkta beteendet också påverkar sannolikheten för att individen skall utföra 
beteendet, i detta fall att utnyttja friskvårdstimmen. Detta kan kopplas till resonemanget 
ovan om glädje, självbestämmande och autonomi. De tränande upplever att de nyttjar 
friskvårdstimmen på frivillig grund och för att de själva valt det, medan de icke 
tränande ser motionerande som ett måste och inte något som sker av egen fri vilja. 
 
Bland gruppen som inte nyttjar friskvårdstimmen märks en okunskap om vad frisk-
vårdstimmen innebär, hur och var den kan nyttjas samt även en allmän okunskap om 
motion och träning. Flera är de intervjupersoner som tror att friskvårdstimmen endast 
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får utnyttjas i de träningslokaler som finns på Södersjukhuset och att dessa lokaler 
endast erbjuder ett gym för styrketräning. Att sprida information till denna grupp skulle 
kunna leda till att fler i alla fall provade på att utnyttja friskvårdstimmen. Att erbjuda 
personlig rådgivning och hjälp med att sätta upp personliga mål är naturligtvis en 
kostnadsfråga men om arbetsgivaren verkligen är intresserad av att flera av de anställda 
skall utnyttja friskvårdstimmen för att motverka fysisk inaktivitet torde denna kostnad i 
långa loppet inte vara ett problem. Flera av de som inte nyttjar friskvårdstimmen 
uttrycker i intervjuerna en önskan om just personlig rådgivning då de tror att detta 
skulle kunna vara ett sätt för dem att komma i gång att träna och sedan upprätthålla 
detta beteende. Detta resonemang styrks i litteraturen (Granbom, 1998) där det framgår 
att för att komma åt personers motivation är det viktigt att fokusera på individens 
intresse och anpassa innehållet utifrån detta. Varje individ är unik och motivationen kan 
variera mycket beroende på individ och tidpunkt. För att kunna motivera en person 
måste en handlingsplan kring individen baseras på bakgrundsfaktorer, personliga 
egenskaper och andra omständigheter som är unika för varje individ. Samtliga individer 
kan inte motiveras på samma sätt utan rådgivningen måste vara individanpassad och en 
handlingsplan skall baseras på varje individs personliga förutsättningar. Om 
arbetsgivaren verkligen vill att friskvårdstimmen skall utnyttjas, vilket borde vara fallet 
med tanke på de kostnader fysisk inaktivitet i förlängningen kommer att innebära för 
arbetsgivaren, bör det erbjudas personlig rådgivning till de anställda som nu inte nyttjar 
den. 
 
Rådgivning och förändring av en persons motionsbeteende är naturligtvis komplext och 
det finns mängder av faktorer att ta hänsyn till. Faskunger (2001) beskriver förändrings-
processen som bestående av fem olika stadier och varje stadium innebär olika fall-
gropar och kräver olika typer av information och rådgivning. För att vara framgångsrik 
vid rådgivning och utarbetande av en handlingsplan krävs inte bara att hänsyn tas till 
individens bakgrundsfaktorer och personliga egenskaper. Hänsyn måste också tas till i 
vilket stadium i förändringsprocessen individen befinner sig i samt att göra individen 
själv införstådd och bekant med sitt nuvarande beteende. Beroende på vilket motiva-
tionsstadium individen befinner sig i, är motivationen till motion olika. Det är därför 
viktigt att veta vilket av stadierna som en individ befinner sig i när denne skall 
motiveras till motion. Första stadiet är förnekelsestadiet. Individen förnekar att dennes 
levnadssätt är ohälsosamt och icke hållbart i längden. Individen vill inte förändra sitt 
beteende då denna tycker att nuvarande livsföring är bra. I denna fas behöver individen 
främst hjälp med att komma till insikt om att en förändring avseende levnadssätt måste 
komma tillstånd. Nästa stadium kallar Faskunger (2001) för begrundarstadiet och i 
denna fas har individen börjat inse att dennes levnadsstil kan vara ett problem men det 
är för tidigt att börja handla då individen fortfarande ifrågasätter om motion är 
nödvändigt. Den tredje fasen är förberedelsestadiet. Individer som befinner sig här har 
nu börjar fundera på att förändra sin livsstil då de insett att det är nödvändigt och 
eventuellt har de gjort upp en plan för hur detta skall ske. Det fjärde stadiet kallas 
handlingsstadiet och här är individen i början av sin fysiska aktivitet. Risken för 
tillbakagång till tidigare stadier är stor och behovet av stöttning och rådgivning är 
mycket stort. Det sista stadiet, aktivitetsstadiet, går ut på att upprätthålla sitt nya 
beteende. Faskunger (2001) menar att om en individ guidas genom dessa stadier, utan 
att hoppa över något av dem, så är chansen stor att det skall leda till en framgångsrik 
och bestående beteendeförändring. För att en individ framgångsrik skall kunna guidas 
genom dessa stadier så krävs att de som möter de anställda i rådgivande funktioner 
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måste vara medvetna om att dessa olika stadier existerar för att kunna ta hänsyn till dem 
vid samtal med den anställde. 
 
Ett av de gemensamma dragen för de ovan nämnda teorierna är tanken på att 
motivation måste komma inifrån individen själv för att en förändring skall kunna 
komma till stånd eller för att ett beteende skall upprätthållas över tiden. Deci och Ryan 
(2002) menar att de flesta av våra handlingar styrs av yttre motivation, trots att en inre 
sådan är att föredra. En av huvudtankarna i SDT är att dessa yttre drivkrafter genom en 
process kan komma att omvandlas till och av individen uppfattas som inre motivation. 
Denna process där de yttre drivkrafterna internaliseras till något som av individen 
uppfattas som inre drivkrafter är enligt Deci och Ryan (2002) avhängigt tillfredstäl-
lelsen av faktorerna: samhörighet, glädje, känsla av kompetens samt självbestämmande. 
 
För att fler individer skall börja nyttja friskvårdstimmen måste internaliserings-
processen komma till stånd på arbetsplatsen. Mina förslag är följande: Att på arbets-
platsen skapa en känsla av samhörighet har i intervjuerna med de båda grupperna visat 
sig vara en viktig punkt. De individer som nyttjar friskvårdstimmen beskriver 
samhörigheten som en uppskattad del av motionerandet och de som inte nyttjar 
friskvårdstimmen uttrycker en saknad av känslan av gemenskap och samhörighet. Jag 
tror att det finns möjlighet att förändra bristen på samhörighet på avdelningen. Ett 
klimat där ”alla” tränar och där motionerandet är en naturlig del av vardagen anser jag 
borde vara möjligt att närma sig om chefen och även de informella ledare som oftast 
finns på en arbetsplats inser sin viktiga roll i att skapa ett organisationsklimat där 
nyttjande av friskvårdstimmen är mer regel än undantag. För att detta skall kunna ske 
krävs eventuellt en kompetenshöjning hos ledarna för att få dem att inse att de har ett 
stort inflytande på vilken kultur och vilka attityder som härskar på arbetsplatsen. När 
ledarna har insett att de har möjlighet att påverka villkoren för hälsa och fysisk aktivitet 
genom att via sitt eget handlande skapa ett klimat där motion är självklart kan 
samhörigheten och gemenskapen kring träningen vara ett faktum. 
 
Glädje, vilket också måste finnas för att inre motivation skall uppstå (Deci & Ryan, 
2002) är ett område där mycket uppenbarligen måste göras. De intervjupersoner som 
inte nyttjar friskvårdstimmen uttrycker nästan samtliga att de inte tycker att det är roligt 
att träna och att motion som aktivitet inte är förknippat med glädje för dem. Jag tror att 
detta till viss del kan kopplas samman med den okunskap som finns avseende träning 
och de missförstånd rörande friskvårdstimmen som uppenbarat sig. Detta kan avhjälpas 
med information om motion och träning och om vilken typ av träning som erbjuds i de 
lokaler som finns på Södersjukhuset. Hälsoteamet som arbetar i friskvårdslokalerna 
behöver vara mer aktiva och uppsökande i sitt arbete för att komma i kontakt med dem 
som inte söker sig till träningslokalerna av sig själv. När en kontakt väl är etablerad kan 
de icke tränande individerna få information om allt som träningslokalerna erbjuder samt 
inte minst få information om hur de skall komma i gång med sitt motionerande. Många 
av de icke tränande individerna tror att det krävs en oerhörd tidssatsning för att motion 
skall ge effekter. Att få information om hur stor nytta lite träning kan göra för en i dag 
stillasittande individ tror jag kan skapa glädje och en känsla av att det faktiskt gör 
skillnad.  
 
En känsla av kompetens är också det nödvändigt för att omvandla yttre motivation till 
inre. Ett sätt att skapa detta på arbetsplatsen tror jag står att finna i mitt resonemang 
ovan om rådgivning och personliga handlingsplaner. Alla individer behöver olika typer 
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av utmaningar och träningen måste därför anpassas efter individen. Den uppgift som för 
en individ ligger på precis rätt anpassad nivå för att denne skall känna att hon möts av 
en utmaning men som hon kan klara av med de resurser hon besitter kan för en annan 
individ ligga på helt fel nivå. Vare sig uppgiften är för lätt eller för svår upplever den 
individ som inte ställs inför rätt typ av utmaning att känslan av kompetens uteblir. 
Vidare tror jag att kompetens kan skapa glädje. Då individen upplever känslan av att 
behärskar något, men som för den sakens skull inte uppnåtts utan ansträngning, kan 
tillfredsställelse och glädje uppkomma. 
 
Slutligen återstår självbestämmande. Detta är kanske den viktigaste faktorn för att nå en 
upplevd känsla av inre motivation men samtidigt den som är svårast att enskilt påverka 
(Deci & Ryan, 2002) då jag anser att den är beroende av och sprungen ur de andra tre 
behoven. När behoven känsla av kompetens, samhörighet och glädje är tillfredställda 
kan detta leda till att individen självmant fattar beslutet att vilja motionera och utnyttja 
friskvårdstimmen och självbestämmandet är då ett faktum.  
 
Det går således efter att ha sammanställt resultatet från intervjuerna med de båda 
grupperna att konstatera att det finna både likheter och skillnader grupperna emellan. 
En del av olikheterna kan ses som direkta motsatser till varandra. Sammanfattningsvis 
kan sägas att resultatet av intervjuerna förhållandevis väl faller in under inre respektive 
yttre motivation vilket också resultatet av enkäten visar. Då denna undersökning endast 
har 10 deltagare säger de signifikanta resultaten inte allt för mycket men det kan dock 
sägas stämma väl överens med de resultat som intervjuerna visar på. De som nyttjar 
friskvårdstimmen drivs av en inre motivation och de som inte nyttjar densamma drivs i 
större utsträckning av yttre motivation eller rent av amotivation. Bland de respondenter 
som inte nyttjar friskvårdstimmen har några av dem periodvis motionerat men inte 
lyckats fortsätta med detta regelbundet, till skillnad från de som nyttjar 
friskvårdstimmen. Detta stärker alltså teorin om att beteenden som drivs av inre 
motivation har större chans att upprätthållas över tiden än de som drivs på av yttre 
motivation.  
 
Avslutningsvis vill jag rikta fokus på det anmärkningsvärda i att det helt och hållet 
visar sig saknas statistik på hur många av Södersjukhusets anställda som utnyttjar 
friskvårdstimmen. Ett första steg i utvecklingsarbetet av denna torde vara att kartlägga 
hur många som tränar på betald arbetstid och om nyttjandet är mer frekvent på vissa 
avdelningar eller inom vissa yrkeskategorier. Eventuellt skulle en kartläggning av hur 
friskvårdstimmen utnyttjas på sjukhuset kunna bidra med viktig information om hur 
nyttjandegraden skall kunna ökas. Om det visar sig att vissa avdelningar generellt sett 
har en hög nyttjandegrad kan dessa avdelningar studeras för att försöka nå klarhet i vad 
som gör att de anställda på just denna avdelning nyttjar friskvårdstimmen. Först efter en 
kartläggning kan resurser sättas in där de bäst behövs. 

 
Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka olika aspekter av motivation och inställning 
till motion hos individer som nyttjar respektive inte utnyttjar förmånen friskvårdstimme 
och att undersöka om skälen till varför vissa utnyttjar denna och andra inte kan stå att 
återfinna i olika typer av motivation. Vidare var syftet även att undersöka om SDT 
kunde öka förståelsen för varför vissa individer upprätthåller ett regelbundet motions-
beteende och andra inte. Inom ramen för den här studiens omfattning tycker jag att 
syftet är väl uppfyllt. 
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Ett reliabelt mätinstrument är ett mätinstrument som vid upprepade tillfällen skall ge 
samma eller liknande resultat. Kraven på reliabilitet avseende kvalitativa metoder är 
andra än för kvantitativa metoder. Detta eftersom varje intervjutillfälle är unikt, 
intervjuarens personlighet och sinnesstämning har en viss inverkan på intervjusitua-
tionen samt även intervjupersonens personlighet och sinnesstämning påverkar de svar 
denna ger. Ytterligare ett hot mot reliabiliteten kan vara social önskvärdhet (Kvale, 
1997). Detta blir extra tydligt om det ämne som frågorna handlar om är känsliga. I 
denna studie är det tänkbart att intervjupersonerna uppgett att de tränar mer än vad de 
egentligen gör. Ytterligare en faktor som kan påverka är att samtliga intervjupersoner 
utom en väl känner till mina, alltså intervjuarens, motionsvanor. Detta kan ha bidragit 
till intervjupersonerna antingen uppger att de tränar mer än de egentligen gör men även 
motsatt effekt kan ha uppnåtts; att de som inte tränar vill förstärka skillnaden gentemot 
mig som intervjuare och därför uppger en större ovilja till motion än vad som är med 
sanningen överensstämmande. Detta skulle kunna avhjälpas genom att genomföra 
intervjuer med intervjupersoner som inte känner till mina träningsvanor. Avseende den 
enkät som användes anser jag reliabiliteten vara hög då alla intervjupersoner fått fylla i 
denna under likvärdiga förhållanden. 
 
Extern validitet handlar om huruvida det går att generalisera resultaten till andra 
individer än de som ingått i studien. Denna typ av validitet är låg då antalet undersök-
ningsdeltagare är få och då jag inte har underlag för att uttala mig om ifall deltagarna är 
representativa för hela populationen, i detta fall alla anställda på Södersjukhuset AB. 
Eventuellt skulle framtida studier med fler personer kunna ge ett mer generaliserbart 
resultat. De intervjuer som nu genomfördes var mellan 15 och 30 minuter långa. 
Eventuellt skulle längre intervjuer ha gett mer information men då intervjuerna 
genomfördes under intervjupersonernas arbetspass fanns inte möjlighet att uppehålla 
dem längre då de behövdes på avdelningen. Om antalet intervjuer varit flera är det 
tänkbart att det skulle ha gett mer information även om jag upplevde att en viss 
informationsmättnad började uppnås då svaren intervjupersonerna gav började likna de 
som tidigare intervjupersoner uppgett. Inom ramen för denna studie var dock tio 
stycken intervjuer ett rimligt antal. Trots en möjligen tveksam extern validitet är 
användbarheten av denna studie är relativt hög för den arbetsplatsen studien avser. 
Södersjukhuset torde kunna dra nytta av studien i ett eventuellt framtida 
utvecklingsarbete av friskvårdstimmen och jag avser att dela med mig av de resultat jag 
funnit både till vårdavdelningar, hälsoteamet samt sjukhusets personalavdelning. 
 
Valet att i denna studie använda både ett kvalitativt angreppssätt i form av intervjuer 
samt ett kvantitativt undersökningsinstrument i form av enkäten, SMS, menar jag ger 
studiens resultat ytterligare styrka. Båda undersökningsmetoderna visar på samma 
resultat och kan på så vis sägas både komplettera samt verifiera varandra. 
 
Under arbetets gång har som sig bör en rad nya frågor väckts och många är de områden 
som går att utveckla. Värt att nämnas bland dessa är diskussionen om hur ledarna kan 
påverka organisationskulturen. Ledarskap är en kulturpåverkande aktivitet och det råder 
ett komplext samband mellan ledarskap och kultur. Om det är kulturen som skapar 
ledarskapet eller ledarskapet som skapar kulturen får vara osagt, men klart är att det 
finns en koppling dem emellan. Ledare kan ha ett stort inflytande när det gäller att 
fastställa och förändra idéer, värderingar och uppfattningar inom organisationer och 
detta går naturligtvis att applicera i många andra sammanhang än detta men mitt 
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antagande är att ledaren och dennes inställning till motion påverkar de anställdas 
inställning och kulturens prägel gällande motion och detta är ett område som är värt att 
vidare studera. 
 
I övrigt anser jag även att den enkät jag använt (SMS) skulle kunna vara en god 
plattform för vidare studier. I denna uppsats har enkäten främst använts som ett 
komplement till de kvalitativa intervjuer och den har bidragit med ytterligare en 
dimension samt en liten möjlighet för mig ett verifiera mina resultat. 
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Bilaga 1 
 
Amotivation 
 
Karaktäriseras av avsaknad av motivation. Individen är antingen inaktiv eller så handlar 
denna helt planlöst utan någon medveten intention. 
 

Upplever du att du saknar argument till varför du skall motionera? 
Händer det att du ifrågasätter om skall fortsätta motionera/varför du skall 
motionera? 
Har du något uppsatt mål med din träning? 
Upplever du ibland att du inte har förmåga att lyckas med ditt motionerande? 
Känner du att du passar till att motionera? 
Upplever du att du kan uppnå eventuella mål som du sätter upp för ditt 
motionerande? 

 
 
Yttre reglering 
 
Renodlad yttre styrning. Handlar enbart i syfte att tillfredställa ett yttre krav eller 
erhålla belöning. Individen upplever ens beteende som styrt mer av andra än av en 
själv. Känsla av bristande kontroll över ens handlingar. Ex att bli tillsagd av läkare att 
träna, endast träning pga. ordination. Styrningen av beteendet ej internaliserat utan 
ligger helt utanför individen. 
 

Skulle du kunna tänka dig att träna endast för att gå ner i vikt? 
Tränar du för att du känner påtryckningar från nära vänner/partner att vara i god 
form? 
Får du beröm av vänner/anhöriga när du motionerar? 
Motionerar du pga. medicinska skäl? 

 
Introjicerad reglering 
 
Yttre regleringar internaliseras en aning hos individen. Individen tar in yttre regleringar 
och använder dessa som villkor som måste uppfyllas för att nå belöningar, ex känsla av 
stolthet, att känna sig duktig eller för att undvika negativa känslor. Personen känner sig 
ofta tvingad att träna, ”borde och måste”. Att träna är ett sätt att bibehålla alt förvärva 
självförtroende och en känsla av att vara någonting värd. 
 

Motionerar du för att hålla dig i form? 
Känner du dig nöjd med dig själv när du motionerar? 
Hur skulle du må om du inte motionerade? 
Tycker människor i din omgivning att du är duktig när du motionerar? 

 
Identifierad reglering 
 
Internaliseringen av den yttre styrningen av beteendet är mer omfattande. Handlingarna 
karaktäriseras av en större andel självbestämmande. ”Måste och borde” byts allt mer ut 
mot ”vill” för att man uppskattar resultatet av ens handlingar. Beteendet är mer ihärdigt 
än de två tidigare typerna av reglering. 
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Upplever du det roligt att träna? 
Händer det att du tränar trots att du inte har lust men för att du vet att du mår bra 
av det? 
Sätter du upp mål för ditt motionerade som du sedan upplever är värda att sträva 
mot? Kan dessa mål fungera som en pådrivande kraft att träna, även vid tillfällen 
då du har mindre lust att motionera? 

 
 
Integrerad reglering 
 
Kännetecknas av total internalisering av den ursprungligen yttre styrningen av 
individens handlingar. Hög andel självbestämmande i denna typ av handlingar. Här är 
motionerade en del av individens identitet och individen tycker själv att motionerade är 
viktigt. Ger ett uthålligt beteende. 
 

Hur högt värderar du ditt motionerade jmf med andra fritidsaktiviteter? 
Skulle du kunna försaka andra sociala aktiviteter för att hinna med att träna? 
Har du själv valt den motionsform du bedriver? 

 
 
Inre motivation 
 
Självbestämmandet uppfattas av individen som totalt. Individen deltar i aktiviteten 
enbart för aktivitetens egen skull. Motionerande upplevs som roligt, intressant eller på 
ngt annat sätt stimulerande. Målet med aktiviteten är själva aktiviteten. Bästa möjliga 
förutsättningar för att upprätthålla motionerandet över tiden. 
 

Ser du fram emot träningspassen? 
Uppskattar du att pröva på nya sätt att motionera? 
Finner du nöje i att förbättra din teknik (eller motsvarande) när du motionerar? 
Kan motionerande ge dig starka känslor av välbehag? 
Upplever du ngn gång när du motionerar att du är helt uppslukad av uppgiften? 
 
Tränar chefen? 
Kollegor? 
Inställning till träning på avd? 

 


