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Sammanfattning 
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter och har i uppgift att verka som landets 
försvar. Studien genomfördes genom ett samarbete med Försvarsmakten i Halmstad med 
syftet att belysa på vilket sätt Försvarsmakten i Halmstad arbetar för att främja de anställdas 
fysiska aktivitet för att de skall uppnå grundnivån enligt Försvarsmaktens Fysiska Standard. 
Syftet var även att studera de anställdas träningsvanor samt vilka faktorer som de upplever 
kan påverka deras benägenhet till att träna på arbetstid ur ett hälsoteoretisktperspektiv. 
Enkäten skickades ut till 325 anställda på Försvarsmakten i Halmstad, samt genomfördes tre 
intervjuer med tre anställda vilka arbetar med fysisk aktivitet. Resultatet från enkäten visade 
att den främsta anledningen till att de flesta som inte tränade på arbetstid inte gjorde det var 
på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist. Resultatet från intervjuerna visade att stor oro 
förelåg inför hösten 2018 då bemanningen ökar eftersom de redan har trångt med utrymmen 
och inte kommer räcka till för att främja och stötta alla som kommer att behöva det. 
Konklusion för studien kan dras som sådana att Försvarsmakten arbetar aktivt för att främja 
fysisk aktivitet, däremot bör det arbetas mer för att öka ett tillåtande och öppet klimat, där 
dialog uppmanas. Det föreslås att FM bör se över sin nuvarande hälsokultur och vidare 
genom hälsofrämjande arbete komplettera dess nuvarande arbete samt värna om de kulturer 
som faktisk kan främja fysisk aktivitet. 
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Abstract 
The Swedish Armed Forces is one of Sweden’s largest authorities and has the task of acting 
as the country’s defense. The study was conducted through a cooperation with the Swedish 
Armed Forces in Halmstad with the aim of illustrating the way in which the Swedish Armed 
Forces in Halmstad work to promote the physical activity of the employees in order to 
achieve the basic requirements according to the Swedish Armed Forces Physical Standard. 
The aim was also to study the employee’s training habits and which factors they perceive 
could influence their tendency to train during working hours via a health theoretical 
perspective. The survey was sent out to 325 employees at the Swedish Armed Forces in 
Halmstad, three interviews were conducted with three employees which work with physical 
activity. The result from the survey showed that the main reason why most employees don’t 
train during working hours were because of high workload and time constraints. The result 
from the interviews showed that great concern exist fore the fall of 2018 when more 
employees will come with already narrow spaces and they won’t be enough to promote and 
support everyone who will need it. In conclusion the study can prove that the Swedish Armed 
Forces in Halmstad work actively to promote physical activity, although they should work to 
increase a more accepting and open climate, were dialogues are encouraged. It is suggested 
that the Swedish Armed Forces in Halmstad should look over their current health culture and 
further through health promotion complement the work that exists now, but also nurture the 
actual cultures that promote physical activity. 
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1. Introduktion 
En av Sveriges största myndigheter som styrs av riksdagen samt regeringen är 
försvarsmakten [FM] vilken har i uppgift att vara Sveriges militära försvar genom att 
förebygga samt hantera konflikter och krig (SFS 2007:1266, 1-2 §§). Det krävs att FM 
erhåller soldater som har förmåga att leda samt driva väpnad strid för att Sverige skall 
bibehålla en militär beredskap. FM har även beredskap för att skapa säkerhet och fred i andra 
länder i samverkan med EU länderna (Försvarsmakten, u.å.). Soldaterna verkar framförallt i 
situationer där väpnad strid föreligger, därmed krävs det att dem besitter en god förmåga till 
psykisk och fysisk uthållighet (FM2016-7166:3). Enligt FM är hälsa nödvändigt för att de 
anställda skall må bättre samt för att de skall utföra ett bättre arbete, därav har de som 
minimikrav att samtliga anställda i militären skall träna 3 timmar per 40 timmars arbetsvecka. 
Det kravet ligger som grundnivå för Försvarsmaktens Fysiska Standard [FM FysS]  
(FM2016-7166:3). Följaktligen är fysisk träning på arbetstid för samtlig militär personal 
obligatorisk, således arbetar de aktivt för att förse med bra förutsättningar inom området 
friskvård. Tillika uppmuntras militär personal att likaledes utöva fysisk aktivitet och träning 
på fritiden (ibid.).  
 
I mars 2017 beslutade regeringen att återaktivera mönstring och grundutbildning med 
värnplikt (Regeringskansliet, 2017). Varpå de som är totalförsvarspliktiga skall genomgå 
mönstring samt fullgöra grundutbildning med värnplikt. Totalförsvarspliktiga är alla svenska 
medborgare, män som kvinnor, i åldrarna 16 till 70 år (Rekryteringsmyndigheten, 2018), och 
innebär att samtliga behöver bidra till landets försvar vid behov. Från och med den förste juli 
2017 inträdde den skyldigheten om mönstring samt den förste januari 2018 även skyldigheten 
för att fullgöra grundutbildningen med värnplikt. Efter ett riksdagsbeslut under 2010 gäller 
numera att totalförsvarsplikten gäller lika för män och kvinnor (Regeringskansliet, 2017).  
 
Med anledning av regeringens beslut att återaktivera mönstring och grundutbildning med 
värnplikt kommer större förändringar ske under det kommande året vilka för FM kan verka 
komplicerade att behärska. Vid kontakt med FM i Halmstad framkom tillika detta problem 
därför att de inte kunnat kartlägga de dåvarande anställdas träningsvanor, vilka kan komma 
att skapa ett hinder när de värnpliktiga kallas till plats. Därav ansågs en kartläggning med 
fokus på fysisk aktivitet skapa en stabil grund för att vidare förbereda inför de kommande 
förändringarna i höst. Med utgångspunkt i kartläggningen bedömdes det väsentligt för arbetet 
att likaledes genomföra en kvalitativ del, komplementerande den kvantitativa där fokus 
istället främst placerades på det nuvarande arbetssättet för att främja fysisk aktivitet.  
 
Med stöd av vad som redogörs för och diskuteras ovan föreligger det sålunda en betydelse att 
undersöka de anställdas träningsvanor, de upplevda faktorerna för träningstendenser samt 
försöka uppmärksamma på vilket sätt FM arbetar för att främja fysisk hälsa för de anställda, 
där minimal evidens finns. Med anledning av återinförandet av mönstring och 
grundutbildning med värnplikt vore det ytterligare värdefullt att granska ovanstående 
komponenter för att skapa ett underlag över nuvarande status hos FM i Halmstad. 
 
 
 
 
 
 



Elin Liljegren & Johanna Tagesson 
 

7 7 

 

2. Syfte 
Syftet med studien var att belysa på vilket sätt försvarsmakten i Halmstad arbetar för att 
främja de anställdas fysiska aktivitet för att de skall uppnå grundnivån enligt 
Försvarsmaktens Fysiska Standard. Syftet var även att studera de anställdas träningsvanor 
samt vilka faktorer som de upplever kan påverka deras benägenhet till att träna på arbetstid ur 
ett hälsoteoretiskt perspektiv.  
 

2.1. Frågeställningar 
 
● Vilka träningsvanor uppvisar de anställda inom Försvarsmakten? 
● Vilka eventuella hinder eller möjligheter finns för att kunna träna under arbetstid?  
● Vilka hälsoinsatser för att främja fysisk aktivitet går att identifiera på arbetsplatsen?  
● Hur ser hälsokulturen ut inom Försvarsmakten? 
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3. Bakgrund 
I kommande avsnitt presenteras Försvarsmakten som verksamhet, vissa begrepp relevanta för 
studien introduceras, samt tidigare forskning. Avsnittet kommer även behandla områdena 
sociokulturellt lärande och begreppet hälsa.  
 

3.1. Försvarsmakten 
FM vilar på en stark värdegrund där FM såväl som individens professionsroll utgör en 
avgörande funktion för samhället (FM2015-1597:7). Den etiska grunden är så djupt rotad att 
den påverkar allt, både vardagliga administrativa uppgifter och agerande i strid. Svårigheten 
är att behålla värdegrunden som en del av organisationen, realistisk och verklighetstrogen där 
ständig utveckling sker. Vikten av att hålla en levande etisk grund ligger vid att omvärlden 
skall uppfatta den som äkta och en enhetlig del för hela försvaret (FM2015-1597:7). FMs 
värdegrund för samman hela organisationen och de som arbetar där för att visa upp en 
förenad front. Likaledes förväntas att FM skall uppnå de krav och värderingar samhället 
ställer på organisationen, därtill utförande av uppgifter samt integrering. Värdegrunden 
införlivas genom normer, värderingar och traditioner såväl som rent fysiskt i skrift, men kan 
enkom iakttas i handlingar och rutiner. Förväntningar på individen bör framskrida på ett 
distinkt sätt för vad som anses viktigt och mindre viktigt. Ansvaret som ligger på FM är unikt 
i det fall för att de har tillåtelse att tillämpa våld, tillika att individerna i organisationen kan 
tvingas att riskera egen hälsa och liv för Sveriges trygghet (FM2015-1597:7). Likaledes 
innebär arbetet inskränkningar för de individuella rättigheter och friheter som människor 
inom andra yrken inte behöver acceptera samt en mer strikt disciplin i yrket som helt. 
Tillbaka till värdegrunden som FM vilar på används den som stöd för hur arbete genomförs, 
vilket vid adekvat tillämpning utmynnar i att organisationen framstår som kompetent, 
handlingskraftig och pålitlig (ibid.). FM värdegrund genomsyrar hela organisationen och är 
således betydande för studien för att förstå hur de arbetar och vilka värderingar och normer 
som existerar.  
 

‘’Vår militära profession skall vara en ledstjärnan för vad vi är, vad vi står för och hur vi agerar nu och 
i framtiden.’’ (FM2015-1597:7, sid. 5) 

 
 

 
       Figur 1. Organisationsschema Försvarsmakten i Halmstad (Försvarsmakten, u.å.)  

 
Genom figur 1 går det att förklara hur den hierarkiska ordningen ser ut, genom 
organisationsschemat för FM i Halmstad.  Överst är regementschef, även då 
regementsledningen (se bilaga 5) sedan följer regementsstaben. Vidare framgår det av figur 1 
från längst ner till vänster 61:a luftvärnsbataljonen, 62:a luftvärnsbataljonen, 45:e 
hemvärnsbataljonen, utbildningsenheten och sist luftvärnets stridsskola (se bilaga 5). 
Luftvärnets stridsskola utbildar till luftvärnet officerare och specialistofficerare samt har i 

Regementschef 

Stab 

45. hvbat UtbE LvSS 62. lvbat 61. lvbat 
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uppgift att utbilda och utveckla förband och system som finns inom luftvärnsfunktionen 
(Försvarsmakten, u.å.). I 45:e hemvärnsbataljonen ingår två insatskompanier och är ett 
insatsförband (se bilaga 5; Försvarsmakten, u.å.).  
 
Vad som kan göra hierarkiska organisationer som FM problematiska menar Hanson (2004) är 
att kommunikation tar tid då det skall passera många led och nivåer. Därav förespråkar 
Hanson (ibid.) en mer platt organisation då beslut kan behöva fattas snabbt vilket möjligen är 
hindrat med en hierarkisk organisation. 
 
För att kunna kvalitetssäkra den fysiska prestationsförmågan inom FM används modellen FM 
Fysiska Standard, som regleras i Regler för Försvarsmaktens Fysiska Standard med 
tilläggskrav (FM2016-7166:3). Att genomföra regelbunden fysisk träning med minst två 
träningspass per vecka inriktade på kondition, styrka samt rörlighet utgör grundnivån för FM 
FysS. För att kunna kvalitetssäkra den fysiska prestationsförmågan inom FM ingår även 
fysiska tester och tilläggskrav för vissa befattningar, utöver grundnivån. Enligt FM (2016) 
krävs att det är en hög kvalitetsnivå inom alla verksamhetsområden, såväl nationella som 
internationella uppgifter. FM FysS gäller samtliga officerare som tjänstgör i FM såväl för 
kadetter som genomgår grundläggande officers-/specialistofficersutbildning. Reglerna 
tillämpas även för soldater och civila med befattningar inom insatsorganisationen som är 
anställda och tjänstgör i FM, tillika bör det tillämpas på värnpliktiga som genomför 
grundutbildning. Resterande anställda inom FM bör i möjligaste utsträckning erbjudas samt 
uppmanas att genomföra FM FysS även om de inte täcks in av kravet. De övergripande målen 
omfattar att FM personal skall ha en tillräcklig fysisk prestationsförmåga för att kunna lösa 
statsmaktens ålagda uppgifter, samt skall FM FysS bidra till bättre hälsa, välbefinnande och 
livskvalitet (FM2016-7166:3). Då studien syftar till att belysa på vilket sätt FM i Halmstad 
arbetar för att främja de anställdas fysiska aktivitet för att de skall uppnå grundnivån enligt 
FM FysS är det väsentligt att skapa en förståelse för vilket krav som antas. FM i Halmstad 
erbjuder flera olika träningsanläggningar, faciliteter samt aktiviteter på verksamheten, bland 
annat gym, utegym, gymnastiksal, fotbollsplan, tennisbana, beachvolleyplan, löpspår på 
Galgberget, fasta orienteringsbanor, crossfit- och friviktslokal samt aktiviteter från 
friskvårdsmenyn. Som reglerat i FM FysS skall regelbunden uppföljning samt utvärdering 
ske gentemot uppsatta träningsmål för individen vid utvecklingssamtal. Hanson (2004) 
påpekar att det är viktigt att mäta effekterna av insatser före, under samt efter de genomförs 
för att skapa en förståelse för om de är effektiva.  
 
2017 började en ny handbok med interna bestämmelser för FM i systematiskt 
arbetsmiljöarbete att gälla (FM2016-4470:2). Handboken behandlar Arbetsmiljöverkets [AV] 
föreskrift social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4) vilken syftar till att främja en 
god arbetsmiljö samt på grund av organisatoriska och sociala förhållanden förebygga risk för 
ohälsa. Handboken behandlar även AVs föreskrift systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1). Handboken har som funktion att agera stöd och vägledning för chefer med fördelade 
arbetsmiljöarbete, arbetsledare, gruppchefer samt övningsledare i deras systematiska 
arbetsmiljöarbete. Dessa skall tillsammans med skyddsombud, medarbetare och 
arbetstagarorganisationer gemensamt arbeta för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. FMs 
gemensamma rutiner agerar som ett komplement till handboken. Arbetstagarna är företagens 
absolut viktigaste tillgång och resurs påpekar Hanson (2004) således argumenterar han för att 
det blir paradoxalt om arbetsgivarna ej tar hand om sina anställdas hälsa. Sålunda bör 
verksamheter arbeta med arbetsmiljöfrågor samt för att främja och förebygga ett bra 
arbetsklimat för sina anställda (ibid.) Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren 
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(AFS 2015:4, 3§), men arbetstagarna har även de ansvar att följa föreskrifterna samt 
medverka och delta i arbetsmiljöarbetet (AML, kap 3, 4§). 

 
‘’Syftet med handboken systematiskt arbetsmiljöarbete H ARB är att skapa en gemensam grund för hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i Försvarsmakten. Det gemensamma arbetssättet ska bidra till 

Försvarsmaktens verksamhetsnytta genom god arbetsmiljö som främjar hälsa, minskar risker och olycksfall i 
verksamheten’’ (FM2016-4470:2, sid. 10). 

 
Handboken skall hjälpa till att identifiera och hantera risker på arbetsplatsen, innan det 
resulterar i sjukskrivning eller sjukfrånvaro. Enligt handboken (H Arb 2017) ska FM värna 
om en god säkerhetskultur, vilken de skriver skall uppnås genom att:  
 
● även när resurserna är begränsade skall säkerhet och hälsa prioriteras 
● alla i organisationen skall vara delaktiga och engagerade i samt känna ett gemensamt 

ansvar för säkerheten 
● ett kritiskt förhållningssätt skall alltid finnas när risker i arbetsmiljön rutinmässigt 

identifieras och omhändertas, med anledning av att det skall omprövas och reflekteras 
över istället för att likgiltighet för säkerheten skall uppstå 

● ömsesidig omtanke, tilltro och ett gemensamt ansvarstagande skall finnas 
● det skall vara en öppen kommunikation som främjar avvikelse- och 

tillbudsrapportering som en rådande del för verksamheten 
● chefer skall beakta samspelet mellan människa, teknik, information och organisation 

samt utreda orsaker till tillbud och olyckor 
● chefer skall även sträva efter att integrera ett säkerhetstänkande vad gäller alla 

aspekter av arbetet 
 
För att reducera hinder samt för att skapa förutsättningar för samtlig personal att utföra ett bra 
arbete bör det tas hänsyn till flera aspekter såsom fysiska, psykiska, kognitiva samt sociala 
förhållanden. Således bör samtliga aspekter samspela för att det skall bli en tillgänglig 
arbetsmiljö. Handboken (H Arb 2017) ingår i FM arbete för att främja arbetsmiljön, vilket 
samspelar med den här studien och innebär således en grundläggande förståelse för FM 
nuvarande arbete och ett utgångsläge för studien.  
 

3.2. Hälso- och organisationskultur 
Effektiva organisationer definieras genom att de fullföljer och uppnår sina utsatta mål. Inom 
varje organisation skapas en särskild kultur, en unik organisationskultur (Jablonowski, 2017). 
Organisationskulturer bygger på gemensamma normer, värderingar och uppfattningar som i 
sin tur influerar hur de anställda inom en organisation tänker, upplever samt agerar gentemot 
varandra och utomstående. När anställda accepterar en organisationskultur kommer de även 
att ställa in sig och agera utifrån organisationens värdegrund (ibid.). Följaktligen kan 
begreppet hälsokultur utvinnas ur en organisationskultur där den hälsoorienterade kärnan 
karakteriserar beteenden och värderingar ur ett hälsorelaterat perspektiv (Lin & Lin, 2014). 
Lin och Lin (ibid.) påpekar att hälsokulturer kan verka så genomträngande att hälsorelaterade 
beteenden kan regleras och till följd kan effektiviteten av hälsopromotivt arbete influeras för 
såväl organisationen som de anställda. Vidare menar Hoebbel, Golaszewski, Swanson och 
Dorn (2012) att perspektivet på en organisations hälsokultur kan påverka de anställdas 
upplevelse av arbetsmiljön. 
 

‘’individual health practices are shaped by our workplace cultures and values’’ (ENWHP, 2001, sid. 3). 
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FM som organisation arbetar utifrån en värdegrund (FM2015-1597:7) som identifierar hur de 
skall agera och hantera situationer i arbetslivet för att spegla en rätt och trovärdig bild till 
omvärlden. Den etiska grunden utgör diverse normer, värderingar och traditioner som kan 
förstås som något kopplat till vad en organisationskultur utgör. FMs anställda styrs likaledes 
utav FM FysS (FM2016-7166:3) vilket reglerar hur de skall vara fysiskt aktiva tillika för att 
kunna kvalitetssäkra organisationen, vilket kan antas som en slags hälsokultur. 
Organisationskultur samt hälsokultur är således viktiga begrepp som kan komma att 
genomsyra studiens förförståelse samt analysprocess.  
 

3.3. Hälsofrämjande åtgärder 
Hälsofrämjande strategier skriver Hanson (2004) är där delaktighet ligger till grund och utgår 
ifrån ett arenatänk där insatser placeras i ett sammanhang och givet vissa villkor. Hanson 
(ibid.) förklarar hälsofrämjande arbete som en strategi för att arbeta direkt mot individer för 
att stärka och utveckla hens individuella resurser. Likaledes kan strategin tillämpas för att 
påverka människors yttre förhållanden och vilka förutsättningar som finns i den omgivande 
miljön. Hälsofrämjande arbete bör genomsyra alla nivåer inom en organisation som berör 
medarbetares hälsa, det kan behandla delar såsom ledarskap eller övrigt personalarbete. FM 
erbjuder förutom diverse faciliteter och träningsaktiviteter även friskvårdsaktiviteter till sina 
anställda vilket Hanson (ibid.) förklarar är ett sätt att arbeta för att främja människors livsstil 
och levnadsvanor, med förutsättning för att individen själv bidrar med ett aktivt deltagande.  
 
Hälsofrämjande arbete kan enligt World health organisation [WHO] definieras som en 
process där möjlighet att utveckla hälsan och ökad kontroll ges till individen (WHO, 2016) . 
En avgörande roll för hälsofrämjande arbete ligger även vid att förbättra personliga 
färdigheter.  
 

‘’Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their 
health. It moves beyond a focus on individual behaviour towards a wide range of social and 

environmental interventions’’ (WHO, 1986, sid. 5). 

Vidare framför även WHO (2016) att arbeta med hälsopromotion inte endast betyder att 
koncentrera sig på att behandla och bota ohälsa, de menar att det möjliggör för individer 
att öka kontrollen över sin hälsa. Det breda perspektivet innefattar en stor variation på 
sociala och miljö-interventioner. De är designade för att skydda samt gagna individers 
hälsa och välbefinnande, genom att adressera och förebygga grundorsakerna för ohälsa. 
För hälsofrämjande arbete skall sammanhanget inte ses som ett avgränsat område utan 
vidare som ett komplext system där processer sker parallellt och organisationsnivåerna 
påverkar samt är beroende av varandra. Likaledes skall individen ses som en del av 
kontexten som måste vara delaktig vid förändringsarbete (Hanson, 2004). Individen skall 
aldrig ses som ett objekt i insatsen utan genom en aktörsroll där hen bidrar med kunskap 
och engagemang som tillika är en viktig del för att utveckla goda hälsovillkor. För att 
generera de starkaste förutsättningarna som kan komma att påverka den omgivande miljön 
bör individerna i kontexten agera tillsammans uttrycker Hanson (ibid.). Vid ett 
framgångsrikt hälsofrämjande arbete kan en arbetsplats förändras både fysiskt, psykiskt 
och socialt där det verkar gynnsamt för att bibehålla hälsan.  

Kaplan, Bradley-Geist, Ahmad, Anderson, Hardgrove och Lindsey (2014) klarlade att 
flera olika studier tidigare lagt fokus på organisationers och arbetsledares möjligheter till 
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att främja de anställdas välbefinnande på arbetsplatsen. Kaplan et al. (ibid.) menar att 
fokuset bör skiftas till att undersöka om individen kan förbättra sitt eget välbefinnande 
genom att själva inta en aktiv roll. Forskarna drog slutsatsen att det faktiskt är möjligt att 
genom självstyrande insatser öka välbefinnandet hos individen. Det skall dock belysas att 
Kaplan et al. (ibid.) endast anser den här formen av intervention som användbar då 
individerna själva innehar drivkraften för att skapa en förändring.  

3.4. Fysisk aktivitet 
Wigaeus Tornqvist (2012) definierar fysisk aktivitet som all form av fysisk aktivitet som 
leder till att uthållighet, styrka, rörlighet och koordination bibehålls eller förbättras. Enligt 
folkhälsomyndigheten (2013) innebär fysisk aktivitet all form av kroppsrörelse som skapats 
av skelettmuskulaturens kontraktion och förefallit en ökad energiförbrukning. Toomingas 
(2012) skriver att fysisk aktivitet har visat sig ha positiva effekter på bland annat 
välbefinnande, sömnstörningar, nedstämdhet samt depressioner. Likaledes har studier visat 
att fysisk aktivitet ger minskad mottaglighet för stresspåverkan. Toomingas (ibid.) säger även 
att arbetsgivare kan införa friskvårdstimme med fysisk aktivitet under betald arbetstid för att 
minska stillasittande samt för att främja fysisk aktivitet hos sina anställda. Arbetsmiljöverket 
(2015:11) definierar fysisk träning på arbetstid som en sådan aktivitet vilken skall bygga upp 
styrka, kondition eller rörlighet vid sidan av den anställdes arbetsuppgifter. Enligt Malik, 
Blake och Suggs (2014) är arbetsplatsen en ultimat arena för att bedriva fysisk aktivitet på 
och delge hälsofrämjande åtgärder för. De menar vidare att fysisk aktivitet kan öka på 
arbetsplatsen när hälsofrämjande strategier och interventioner implementeras (ibid.). Flera 
yrken har arbetsuppgifter som är fysiskt ansträngande, som brandmän, byggarbetare, 
lagerarbetare och sjukvårdspersonal. Dessa är exempel på arbeten där det är höga krav på stor 
muskelkraft och hög energiomsättning. Flera arbeten med tung, obekväm eller ensidig 
manuella arbeten har emellertid minskat, eller helt försvunnit på grund av att mycket har 
digitaliserats eller ersatts av maskiner (Toomingas, Mathiassen & Wigaeus Tornqvist, 2012). 
Individers arbetsförmåga minskar om de fysiska, psykiska eller sociala kraven är allt för höga 
(ibid.). 
 
Enligt WHO (2010) finns det stark evidens till att fysisk aktiva i jämförelse med fysiskt 
inaktiva, har lägre risk till att utveckla bland annat cancer, hjärt och kärlsjukdomar, typ 2- 
diabetes och depression. Fysiskt aktiva har även större chans att ha en hälsosam kroppsmassa 
och sammansättning. Enligt WHO (ibid.) har fysisk inaktivitet ökat i flera länder de senaste 
åren, vilket har medfört att det har listats som den fjärde största dödsorsaken internationellt. 
WHO (2011) rekommenderar att vuxna mellan 18-64 bör under en vecka träna minst 150 
minuter måttlig aerobisk, således syrekrävande aktivitet, eller träna intensivt i minst 75 
minuter, alternativt kombinera dessa. Två eller fler dagar av veckan bör även 
muskelbyggande aktiviteter med fokus på stora muskelgrupper utföras. Under varje tillfälle 
bör även den aerobiska aktiviteten vara i minst 10 minuter.  
 
Fysisk aktivitet främjar en god hälsa och välbefinnande samt agerar som en förebyggande 
effekt (Folkhälsomyndigheten, 2016). Det finns en stor konsensus vad gäller fysisk aktivitet 
för all befolkning. Sport och fysisk aktivitet i allmänhet är en viktig likaledes obligatorisk del 
vad gäller de individer som förbinder sig till militära system. Fysisk aktivitet som ett begrepp 
förekommer som en genomträngande faktor för studien och är därav essentiellt att presentera.  
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3.5. Sammanfattning bakgrund 
Den här studien har genomförts på FM i Halmstad. Organisationen vilar på en stabil 
värdegrund (FM2015-1597:7) som införlivas genom normer, värderingar och traditioner men 
kan endast observeras genom handlingar samt rutiner. Värdegrunden kan antas bidra till den 
organisationskultur som möjligen råder (Jablonowski, 2017). Som anställd hos FM omfattas 
individen av FM FysS (FM2016-7166:3) vilken innebär att FM kan kvalitetssäkra den fysiska 
prestationsförmågan. Fysisk aktivitet kan förstås som all fysisk aktivitet som mynnar ut i att 
rörlighet, styrka, kondition och uthållighet bibehålls eller ökar (Wigaeus Tornqvist, 2012), 
vilket verkar väsentligt att förklara för att vidare förstå studien. FM följer även en handbok 
(FM2016-4470:2) för systematiskt arbetsmiljöarbete.  
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4. Tidigare forskning 
I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning kopplat till studiens kontext.  
 

4.1 Det militära yrket 
I en tidigare studie (Pļaviņa, 2011) utformades en enkät för att kartlägga de anställdas fysiska 
aktivitetsvanor, själv-bedömning av hälsotillstånd samt hälsoproblem inom det militära 
systemet. Resultatet angav vidare att de anställda med låg fysisk aktivitetsnivå indikerade 
problem för att klara av det årliga testet samt uppgav problem med den fysiska konditionen. 
Som tidigare nämnt uppmuntras militärt anställda att vara fysiskt aktiva, därtill bevara eller 
öka den egna träningsnivån för att vidare uppnå arbetsrelaterade fysiska krav, vilket kan 
åberopas i föregående studie.  
 
Ytterligare en studie (Schulze et al., 2015) gjord på soldater gällande deras fysiska aktivitet 
avsåg att identifiera områden varpå hälsorisker förelåg med anledning av fysisk inaktivitet 
samt att studera de fysiska aktivitetsvanor som fanns. Resultatet påvisade att lägre fysisk 
aktivitetsnivå på arbetstid förekom främst bland de med högre rang samt de som hade 
kontorsarbete. Således kunde förebyggande insatser fastställas för att motverka hälsorisker 
(ibid.). En annan studie gjord på norska hemvärnssoldater (Aandstad, Hageberg, Holme & 
Anderssen, 2016) ämnade att kartlägga deras fysiska aktivitet som de ovannämnda tillika 
gjort. Resultatet gav stöd till att fysisk aktivitet inte enbart skall ses som tillämpande i 
främjande syfte eller för att uppnå särskilda mål utan likaledes genomföras med 
förebyggande avsikt. Aandstad et al. (ibid.) menar att det är minst lika viktigt med fysisk 
aktivitet för förberedande ändamål då oförutsedda händelser kan ske när och vart som. Fysisk 
aktivitet kan också med fördel appliceras på alla individer med olika utgångspunkter för att 
förbättra välbefinnande och god hälsa.  
 
En tvärsnittsstudie med cirka 500 militära serviceanställda i den brasilianska armén 
undersökte associationen mellan rang, arbetsstress, psykisk ohälsa och fysisk aktivitet 
(Martins & Lopes, 2013). Utfallet angav att ranken löjtnant var associerat med mest 
yrkesmässig fysisk aktivitet. Psykisk ohälsa var tillika associerat med mindre fysisk aktivitet 
på fritiden. Samtidigt var hög ansträngning med låg belöning associerat till mer yrkesmässig 
fysisk aktivitet och mindre fysisk aktivitet på fritiden. Följaktligen antogs slutsatsen att rank 
och arbetsstress var associerade med högre nivåer av yrkesmässig fysisk aktivitet. Vidare kan 
studien i militär kontext ligga till grund för insatser att identifiera psykisk ohälsa i tidigt 
skede och således införa åtgärder där fysisk aktivitet är en utgångspunkt.  
 

4.2. Andra yrken 
En studie vars syfte var att undersöka hur faktorerna organisationskultur, arbetsförhållanden, 
fysisk och psykisk hälsa samt sjuknärvaro influerade polisofficers upplevda hälsa reglerade 
genom livstilsförhållanden (Jablonowski, 2017). En jämförelse mellan en enhet med uniform 
beklädd polis och avdelningen för brottsutredning utfördes för att undersöka deras 
uppfattningar kring subkulturer, arbetsförhållanden och upplevda hälsa på arbetsplatsen. 
Enkätundersökning skickades ut online till 258 polisofficerare i Tyskland, där majoriteten av 
respondenterna var män mellan 23-39 år. Resultatet av studien kunde visa signifikanta 
skillnader mellan hur de olika enheterna uppfattade sina arbetsförhållanden (ibid.). Det visade 
sig att de polisofficer som bar uniform hade en mer positiv uppfattning kring sina 
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arbetsförhållanden jämfört med officerarna på brottsutredningsavdelningen. Resultatet visade 
sedermera att de polis-organisationskulturer som aktivt arbetade med att värna om sina 
subkulturer och hälsofrämjande arbetsförhållanden desto högre uppskattad fysisk och psykisk 
hälsa. Studien lyfter fram de påfrestande och höga förväntningar som yrket polis kräver där 
övertidsarbete och tidsbrist präglar arbetet (ibid.). Likeledes krävs det som individ att kunna 
hantera extrema och farliga situationer som kan uppstå under arbetstid. Det betonas därför att 
det är viktigt att ha tydligt definierade värderingar inom poliskulturen där det på 
organisationsnivå verkar positivt. Det utspelar sig även positivt på individnivå, särskilt vad 
gäller den generella upplevelsen på den fysiska och psykiska hälsan. Ett betydande utfört 
arbete för samhället samt uppfattningen att arbetet är mer än just det för poliserna 
framkommer som väsentligt i båda grupperna. Slutligen uttryckte forskaren att det tydligt 
kunde kopplas att en stark organisationskultur som värnar om subkulturerna samt arbetar 
hälsofrämjande med arbetsförhållandena inom polisen ökar upplevelsen av bättre hälsa, såväl 
fysisk som psykisk (ibid.). 
 

4.3. Sammanfattning av tidigare forskning 
Militärt anställda uppmuntras och i många fall krävs vara fysiskt aktiva för att bevara samt 
öka den egna fysiska statusen. Pļaviņa (2011) kartla och presenterade att de som indikerat 
problem för att klara de fysiska krav som kan förekomma med arbetet uppgett problem med 
den fysiska konditionen och hade låg fysisk aktivitetsnivå. Schulze et al. (2015) har forskat 
på de hälsorisker som kan föreligga med militärt arbete i samband med fysisk inaktivitet och 
fann att de med högre rang omfattas mer av risker. Olika situationer kan uppstå vid 
oförutsedda tillfällen vilket Aandstad et al. (2016) menar bör arbetas med i förebyggande 
syfte med hjälp av fysisk aktivitet. Vidare studie av Martins och Lopes (2013) redogjorde för 
att psykisk ohälsa kan kopplas till mindre fysisk aktivitet på fritiden. I syfte att lyfta studier 
gjorda på liknande organisationer och yrke antogs polisyrket delvis kunna spegla det som kan 
råda för FM, då för att även de upplever farliga och våldsamma situationer. Jablonowski 
(2017) genomförde en studie för att skildra två olika polisa enheter i förhållande till deras 
organisationskultur, arbetsförhållandena samt den fysiska och psykiska hälsan. Studien 
resulterade i att förklara högre uppskattad fysisk och psykisk hälsa genom att de anställda 
aktivt arbetade med att värna om sin organisationskultur samt dess subkulturer. För att 
återkoppla till den här studien finns relevans i all tidigare forskning där fysisk aktivitet på 
arbetstid och fritid kan ligga till grund för flera olika utfall vad gäller de anställdas faktiska 
upplevda hälsa samt hur de agerar och hanterar vardagen.  
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5. Teoretisk referensram 
I kommande avsnitt klarläggs teorierna samt deras betydelse för studien.  

 
5.1. Sociokulturellt lärande 
Det sociokulturella perspektivet har sina rötter i den kulturhistoriska skolan, med föregångare 
som Vygotskij och Leontiev. Perspektivet utvecklades ursprungligen som kritik mot 
kognitivistiska lärandeteorier, som förklarar lärandet som kognitiva eller mentala processer 
vilka formas hos människan. Det sociokulturella perspektivet motsätter sig inte helt 
kognitivismen, men anser ej att det synsättet är tillräckligt för att förstå hur människan tar till 
sig kunskap. Kognitivismen förklarar nästintill människans tänkande som om den vore en 
kod i en dator, vilket ger en alldeles för förenklad bild eftersom människan är mycket mer 
komplex (Säljö, 2014).  
 
Det är genom och via olika sociala kontexter och sociala sammanhang som lärandet äger rum 
och tar sin form. Vad gäller den här studien kan kontexten förstås som organisationen FM i 
Halmstad. Hur människan handlar, löser problem eller resonerar är alltid relaterat till den 
kontext som hen befinner sig i eller de redskap som finns tillgängliga. För att undersöka vilka 
faktorer som påverkar de anställdas benägenhet till att träna på arbetstid kan det med fördel 
tas hjälp ur det sociokulturella perspektivet för att skapa en förståelse för träningsvanorna 
samt beteenden som föreligger därtill. Redskap, eller verktyg som det också benämns, är 
centrala termer i det sociokulturella perspektivet och kan vara både materiella som 
immateriella. Enligt Säljö (2014) går det dock inte att bevara en distinktion av de båda då det 
ständigt överlappar varandra. Säljö (ibid.) skriver att de är genom dessa som människans 
utveckling formas, det är således väsentligt att utröna vilka redskap FM använder för att 
vidare skapa en bild av individernas utvecklingsprocess. Det mest betydande redskapet för 
lärandet är språket, vilket består av symboler, kategorier och klassificeringar vilka individer 
approprierar för att bli sociala varelser. Begreppet appropriera i sammanhanget kan tolkas 
som att tillägna sig samt bli förtrogen med sociokulturella redskap i sociala praktiker, alltså 
att lära oss nya saker. Språket kan beskrivas som ett immateriellt redskap människan tillägnar 
sig för att skapa en förståelse för andras uppfattningar och erfarenheter samt för vilka 
förutsättningar varje enskild individ har. Inom FM råder en särskild värdegrund (FM2015-
1597:7) som vilar på deras djupt rotade värderingar, normer och traditioner, vilket 
följaktligen skulle kunna innefatta ett särskilt språk inom sammanhanget. I förhållande till 
FM som kontext eller sammanhang föreligger en särskild hierarkisk ordning där språket kan 
verka specifikt för samspelet mellan de anställda. Säljö (ibid.) menar att människans samspel 
med verktygen är en väsentlig del i det sociokulturella perspektivet på lärande samt 
utveckling. Det går att se verktygen individen använder i sin vardag som de vitala kulturella 
resurser som tillhandahålls, där värdegrunden skulle kunna antas vara ett sagt verktyg. 
 
Materiella verktyg är faktiska ting, artefakter, objekt vilka människan har skapat. I fallet 
skulle materiella verktyg kunna vara de resurser som FM förser de anställda med. Exempelvis 
kan Träningsdagbok FM FysS (FM2016-7166:3) förstås som ett slags verktyg för de 
anställda på FM att använda sig av. Även kan de faktiska redskap som FM tillhandahåller för 
de anställda att genomföra fysisk aktivitet, exempelvis träningsmaskiner på gymmet ses som 
materiella verktyg. Säljö (2014) förklarar att det är när individer tillämpar dessa i samspel 
med immateriella lärprocesser som utveckling och förändring sker hos individen. Den 
dynamiska processen, med andra ord den växelverkan som sker mellan de materiella 
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förhållandena och de immateriella lärprocesserna är där människans kollektiva minne formas 
och expanderas. Ytterligare betonar perspektivet att lärande är dynamiskt och att det sker hela 
tiden, således ej enkom inom institutionella sammanhang. Det är i interaktion mellan 
individer som lärande kommer till uttryck. I analysen för att förstå lärandes uppkomst och 
utveckling måste den sociala praktiken analyseras, och vad gäller studien utröna om det 
existerar någon särskild kultur.  
 
I en diskussion kring individens kognitiva förmågor och de materiella verktyg kan det 
problematiseras kring för hur de kanske bör ses som separata ting eller något som är djupt 
rotade i varandra. Säljö (2014) försöker förklara att det inte alltid går att se dem som två 
skilda saker utan istället något som samverkar. Det kan förklaras av att individen i dagens 
samhälle inte möjligt har kapaciteten att memorera allt nödvändigt inom sig utan måste tillika 
använda och ta hjälp av olika verktyg för att minnas samt bli påmind. Exempelvis om FM 
erbjuder olika träningsmallar eller träningsscheman för att de anställda skall komma ihåg 
olika aktiviteter som skall ske i framtiden eller nu direkt. Även de återkommande testerna för 
FM FysS blir som en motivationsfaktor, eller en påminnelse för de anställda att träna 
eftersom det är ett mått på deras fysiska status samt lämplighet för tjänst. Enligt Säljö (ibid.) 
är det således starkt bevisat genom historien att människans verksamhet och intellekt samt 
kompetens migrerat ut i fysiska verktyg. Det är förvisso inte möjligt att förflytta individens 
tänkande utanför kroppen. Den kulturella utvecklingen tillhandahåller flertalet verktyg som 
för individen anses essentiella för att fungera i samspel med omvärlden och andra individer. 
Vidare förklarat går det inte att förstå lärande som praktik utan att se till både de fysiska 
artefakter och individens förmågor i samverkan (ibid.).  
 
Mediering är ytterligare ett begrepp som Säljö (2014) avhandlar i sin skildring av det 
sociokulturella perspektivet. Det går att förklaras som att vår kultur samt de intellektuella och 
materiella verktyg som finns därtill influerar hur individen tänker och tittar på omvärlden. 
Sålunda innebär det att alla människor skapar egna uppfattningar om världen utifrån den 
bakgrund och de kulturella erfarenheter som individen bär på. Det kan sålunda diskuteras 
kring för vilken kultur och dess karaktär som återfinns hos FM, för att kunna tolka 
individernas uppfattningar. Med hjälp av artefakter kan de kognitiva funktionerna analyseras 
för att skapa en förståelse för individens beteenden och agerande i sociala praktiker (ibid.), 
således skulle det gå att studera de anställdas träningsvanor samt vilka faktorer som de 
upplever kan påverka deras benägenhet till att träna på arbetstid. Det bör dock beaktas att 
mediering inte endast sker i samspel med fysiska redskap utan likaledes genom språket som 
utgör individens viktigaste medierande verktyg.  
 
Världen blir meningsfull genom språket, Säljö (2014) menar att det är genom kommunikation 
med andra som individen blir delaktig och kan samspela i olika aktiviteter. FM kan ses som 
en organisation med tydlig hierarkisk ordning där ordrar styr, vilket inte alltid skapar en 
dialog mellan de anställda och sina chefer, vilket kanske bör lyftas med hjälp av det 
sociokulturella perspektivets betoning på kommunikation. Människans sätt att kommunicera 
kan uppfattas som abstrakt och något mindre konkret än materiella objekt men är tillika det 
viktigaste verktyget som existerar. Språket kan beskrivas utifrån tre olika faktorer; dess 
utpekande funktion, semiotiska funktion och retoriska funktion. Säljö (ibid.) beskriver 
språkets utpekande funktion som den indikativa delen individen använder för att få 
omvärlden uppmärksam på något specifikt. Så simpelt förklarat som de ord och uttryck 
individen använder sig av istället för att just använda pekfingret för att indikera något. Det 
ligger även en tyngd i språket som tillåter individen att kommunicera om mer än det som 
finns i en precis kontext, exempelvis skapa en diskussion kring kommande händelser.  
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Följaktligen diskuterar Säljö (2014) språkets semiotiska funktion, vilket innebär 
uppfattningen, meningen och betydelsen av olika ord och uttryck som refereras till. Menat 
kan individen kommunicera och tala om något där innebörden av det språkliga uttrycket inte 
endast betyder en viss företeelse eller specifikt objekt. Det är de tolkade och underförstådda i 
meningen som skapar en faktisk betydelse och förståelse för det individen vill kommunicera, 
vidare anses att ord och yttranden kan ha mer än en eller ett par innebörder. FM som 
organisation besitter ett visst språk och specifika begrepp som för omvärlden inte kan förstås 
i andra sammanhang eller genom ett utanförskap. Säljö (ibid.) uttrycker att det är språket som 
agerar länk mellan individens tänkande, kulturen och interaktionen. Subjektiva komponenter 
och syften vävs in i det språkliga uttryck individen använder för att beskriva företeelser. Det 
finns ur ett sociokulturellt perspektiv inga färdigprogrammerade uttryck eller budskap som 
för alla skulle ha densamma innebörden utan något som styrs utifrån attityder, värderingar 
och antaganden. Här kan det återkopplas till FMs värdegrund (FM2015-1597:7) som 
uttrycket vissa specifika attityder och normer. Enligt Säljö (2014) bör det skiljas på 
begreppen språk och kommunikation där det första skall ses som ett medierande verktyg som 
det andra kan använda sig av i vardaglig situation eller i annan kontext. Det kan förklaras 
genom exemplet att individen från födsel söker interaktion och kommunikation med 
omvärlden och vidare utvecklar och lär in språket som ett verktyg för att fortsatt kunna 
kommunicera. Genom att samtala kan individen påverka andras uppfattningar och tolkningar 
av omvärlden (ibid.). Det här leder in på det sista av dem tre faktorerna för språket, dess 
retoriska funktion. De kan efterliknas vid den språkliga karaktär som framkommer i samspel 
med andra och ger olika mening beroende på den sociala praktik som föreligger, precis som 
det förekommer i FM som verksamhet. Språket och kommunikation är essentiella delar för att 
förstå det sociokulturella perspektivet, feedback kan likaledes ses som en komponent därtill. 
Enligt Gabriel, Frantz, Levy och Hilliard (2014) anses feedback klimatet vara en viktig 
komponent för starka relationer, meningsfullhet, ökad kompetens och självbestämmande. 
Likaledes påvisades att låg feedback kultur minskade detsamma (ibid.).  
 

5.2. Hälsa 
Hälsa är ett mångfacetterat begrepp och tillika svårt att skapa en slutgiltig definition för. Det 
kan i grunden framställas ur två olika synsätt, det patogena och det salutogena. Det 
förstnämnda utgör grunden för att hälsa är frånvaro av sjukdom, samtidigt innebär ett 
salutogent synsätt effekter av hälsofrämjande insatser (Hanson, 2004). Att vidare diskutera 
hälsa genom de olika synsätten kan fördjupa förståelsen och innebörden av begreppet hälsa. 
Hanson (ibid.) definierar ohälsa som ett samlat begrepp för olika tillstånd som skada, 
sjukdom, dysfunktion, illabefinnande eller dylikt.Vad som kan betonas är att hälsa inte alltid 
framträder förens individen upplever ohälsa, vidare kan det förklaras som att om en militär 
exempelvis blir skadad, först efter inser att de tidigare varit friska.   
 
Länge har det traditionella patogena synsättet dominerat, men på senare tid har det emellertid 
blivit mer vanligt att se hälsa som en process, som framställs i det salutogena perspektivet. 
Vad gäller orsaker till att ohälsa uppstår finns många förklaringar (Hanson, 2004), däremot 
finns knappt kunskap i samtalet för hur arbete och liv skall utformas för att människan skall 
bibehålla eller förbättra sin hälsa. Ur ett patogent perspektiv ses hälsa ur ett dikotomt synsätt 
där tillståndet antingen är sjuk eller frisk. Begreppet salutogenes betyder hälsans ursprung, 
och myntades av Aaron Antonovsky som var en professor i medicinsk psykologi, efter att han 
hade genomfört en studie på judiska kvinnor som hade överlevt koncentrationsläger 
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(Antonovsky, 2005). Antonovsky observerade att 29 % av kvinnorna upplevde sig ha god 
hälsa trots att de hade levt i extrema situationer. I stället för att utgå från det traditionella 
patogena synsättet och undersöka vilka faktorer som gjorde att vissa ej upplevde god hälsa, 
ledde iakttagelserna till att han i stället ville undersöka hur det kom sig att vissa personer 
ändå upplevde god hälsa trots det dem genomlevt. Sålunda intresserade Antonovsky sig för 
vilka faktorer det var som orsakar och vidmakthåller hälsa, vilket var en antites till det 
patogena synsättet som syftade på att ta reda på uppkomsten av ohälsa. Antonovskys syn på 
hälsa blev en motpol till det patogena synsättet som ser på hälsa som en dikotomi där 
människan antingen är sjuk eller frisk. Han antydde i stället att hälsa ej är statiskt utan skall 
ses som ett kontinuum där hälsa rör sig mellan polerna hälsa och ohälsa (ibid.). Det bör 
beaktas att det salutogena och patogena synsättet skall ses som komplementära varandra 
(Hanson, 2004).   
 
Enligt Hanson (2004) anses hälsa vara en resurs och något som ligger bottnat i ett kontinuum 
där tillståndet av hälsa är under konstant förändring. Hälsokontinuumet (Antonovsky, 1979) 
är ett mått varpå människan ständigt rör sig mellan ohälsa och hälsa, likaledes död och totalt 
välbefinnande där hälsa anses vara ett steg på vägen mot välbefinnande (Figur 2). Följande 
har hälsokorset (Eriksson, 1984) som modell försökt utveckla definitionen av begreppet 
genom en ytterligare dimension där de fysiska och psykiska aspekterna sätts i förhållande till 
varandra. Modellens utökning av definitionen beaktar därmed att välbefinnande kan finnas 
trots sjukdom samtidigt som ohälsa kan uppstå oavsett frånvaro av faktisk sjukdom (Figur 3).  
 

 
 Figur 2. Hälsokontinuumet (Antonovsky, 1979) 

 

 
Figur 3. Hälsokorset (Eriksson, 1984) 

 

5.3. Sammanfattning av teoretisk referensram 
Lärande sker och tar form genom sociala kontexter, där den rådande innebär FM. Det 
sociokulturella perspektivet på lärande innefattar de verktyg individen använder, approprierar 
och kan använda vid mediering för att skapa uppfattningar om världen (Säljö, 2014). Språket 
är viktigast i sammanhanget där kommunikationen föreligger intressant, kan det möjligen 
mynna ut i en viss hälsokultur. Hälsa är likaledes ett brett begrepp som omfattar ett varierat 
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utbud av förståelser med olika modeller (Antonovsky, 1979; Eriksson, 1984). De 
ovannämnda kommer genomsyra hela den här studien och är de viktiga begreppen som 
kommer att problematiseras samt användas för vidare analyser och tolkningar.  
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6. Metod 
I kommande avsnitt behandlas studiens process samt övergripande metod och 
tillvägagångssätt. 
 

6.1. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) anser att val av metod skall styras av 
forskningsproblemet och teori. För den här studien valdes en kombinerad metod då 
frågeställningarna inte kunde besvaras genom en enda specifik. Djurfeldt, Larsson och 
Stjärnhagen (ibid.) beskriver det som metodtriangulering, där utgångspunkt ligger i vad som 
anses vara mest praktiskt samt beroende av resurser och begränsningar. Ahrne och Svensson 
(2016) skriver att allt fler forskare väljer att kombinera kvantitativ och kvalitativ studie 
eftersom det oftast är nödvändigt för att få ny kunskap. Att tillämpa olika metoder för att 
samla information om samma fenomen anses ge ett mer trovärdigt resultat eftersom 
samverkan av två olika metoder kan vara starkare än summan av de enskilda metodernas 
verkan (Pilhammar & Skyvell Nilsson, 2017). Således beslutades det att studien skulle 
tillämpa både kvantitativa samt kvalitativa metoder för att främja en stabilare grund samt 
frambringa synergieffekt.   
  
Positivism och hermeneutik är två olika utgångslägen som brukar skildras inom 
vetenskapsteori (Thurén, 2007). Vad gäller positivism menar Thurén att individen har en 
kritisk grundinställning till världen där endast säker kunskap är äkta (ibid.). Det går att utgå 
ifrån empirisk eller logisk positivism där en fast kärna av säker kunskap är att föredra över 
det osäkra. Vidare innebär hermeneutiken en annan infallsvinkel till kunskapskällor, Thurén 
beskriver det som att det istället är viljan till att förstå och begripa. Därmed förstå människor, 
deras handlingar och utfallet därtill (ibid.). Förförståelsen, värderingar och kontexten finns 
såväl inom positivismen som hermeneutiken, men har däremot en mer betydande roll vid 
hermeneutiska tolkningar. 
  
I den här studien har frågeställningarna samt forskningsproblemet legat till grund för den 
valda kombinationen av metod. Följaktligen strävar studien efter att både tolka och värdera 
såväl som förstå och finna säker kunskap för den valda kontexten. Den vetenskapsteoretiska 
utgångspunkten har därför ingen direkt koppling till just ett specifikt utgångsläge där vikten 
skulle legat vid en av de två skildrade ovan. Således inbegriper studien drag från båda på 
olika sätt där syftet är att både begripa, förstå och förklara varför arbetet på FM och 
träningsvanorna framträder som de gör. 
 
Vanligtvis utgår studier från antingen en deduktiv, induktiv eller abduktiv metodologisk 
ansats (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Utifrån en induktiv ansats härleds 
slutsatserna utifrån empiri och i deduktion dras slutsatser från givna premisser som utifrån en 
referensram. Med en abduktiv ansats menas att forskaren skiftar mellan en induktiv och 
deduktiv ansats, vidare menas att det sker ett växelspel mellan empiri och teori (Svensson, 
2016). Thorén-Jönsson (2017) skriver att flera forskare anser att det ej går att generera ny 
kunskap genom att endast använda sig utav induktiv eller deduktiv, utan att abduktiv är den 
mest föredragna metodologiska ansatsen. Att tillämpa en kombination mellan induktiv och 
deduktiv ansats är enligt Lundman och Hällgren Granheim (2017) betydande för att kunna 
förena djupare förståelser med översiktliga strukturer, som deskriptiv data och tolkningar av 
empiri.  
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För den här studien har forskarna valt att inte renodlat utgå ifrån något av de ovannämnda 
ansatserna utan istället förhålla sig i viss omfattning till alla. Studiens förhållningssätt 
omfattas till större del av en pendling mellan induktiv och deduktiv ansats, där forskarna 
växlat mellan dem båda i olika delar av processen.  
 

6.2. Design 
Under kommande avsnitt kommer studiens utformning behandlas, därtill urval, 
datainsamling, databearbetning och analys samt de etiska överväganden som gjorts. 
 
6.2.1. Urval 
Den första delen i syftet låg till grund för val av urval till den kvalitativa delen av studien.  
Vilket var att belysa på vilket sätt försvarsmakten arbetar för att främja de anställdas fysiska 
hälsa för att de skall uppnå grundnivån enligt försvarsmaktens Fysiska Standard (FM FysS). 
Kriterierna för valet av respondenter för de kompletterande intervjuerna var följande; att de 
skulle ha god insyn på FM FysS samt själva arbeta med fysisk aktivitet på FM. Ingen hänsyn 
togs till varken kön eller ålder. Därefter togs det kontakt med 3 anställda som motsvarade 
intentionen efter samråd med FM. Respondenterna som var med i intervjuerna omfattades 
även dem av FM FysS. För att få goda insikter i de förhållanden som råder i en arena är det 
av betydelse att respondenterna är delaktiga i den sociala miljön studien utgår från påtalar 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016).  
      
Tabell 2. Beskrivning av studiens respondenter. 

 
 
Studiens andra del genomfördes som en undersökning av anställda på FM i Halmstad från 
några olika enheter. Syftet låg som grund för urvalsgruppen, därtill att studera de anställdas 
träningsvanor samt vilka faktorer som de upplever kan påverka deras benägenhet till att träna 
på arbetstid. Följaktligen kan det därmed förstås att den väldigt breda gruppen utnyttjades för 
den kvantitativa delen av studien, för att skapa en så korrekt spegling som möjligt av 
populationen. Genom samråd med tre kontaktpersoner hos FM i Halmstad skapades urvalet 
för enkäten, vilken skulle skickas ut genom hierarkisk ledning till alla deltagande. FM hade 
vid tidpunkten 417 anställda, där alla omfattades av kravet att utföra FM FysS. Således 
skickades enkäten ut till samtliga officerare, soldater, civila samt rekryter. Urvalet för den 
kvantitativa delen bestod av 325 personer, både kvinnor och män. Innan enkäten skulle 
skickas ut informerades enhetscheferna för varje enhet vid ett samordningsmöte vad som 
krävdes gällande enkäten, ytterligare meddelades tydligt ett slutdatum samt vilka enkäten 
skulle tilldelas. Vidare kan det belysas att enkäten skickades ut till samtliga deltagande på en 
order inom FM för att sålunda skapa en gynnsam svarsfrekvens. Ordern innebar att det 
förelåg obligatoriskt att besvara enkäten och alla dess delar.  
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Det förelåg ett visst externt samt internt bortfall med enkäterna som kan ha kommit att 
påverka det slutliga resultatet men som beklagligtvis inte var möjligt att undvika eller på 
något vis motverka. Det externa bortfallet kan räknas till de som i fallet inte haft möjlighet att 
besvara enkäten under den givna tiden på grund av diverse anledningar (Ejlertsson, 2014), 
vilka var 163 av 325 informanter. Likaledes har internt bortfall förekommit då deltagande 
kanske har missförstått frågor i enkäten, eller ej svarat på någon eller några frågor eller i fall 
där svaret inte går att utläsa då enkäten skickats ut i pappersformat (ibid).  
 
6.2.2. Datainsamling 
Studiens arbetsprocess klarlades i första skedet där den rådande tidsplanen fastställdes för att 
hålla en tydlig ram och stabil strategi. Ett aktivitetsplan utformades för att ge en överblick av 
arbetet, vid behov av omstrukturering kom den att justeras under processens gång. 
 
Valet av metod styrs med fördel av syftet (Ejlertsson, 2014) och i fallet verkade enkäter mest 
begripligt för att kunna studera de anställdas träningsvanor samt vilka faktorer som de 
upplever kan påverka deras benägenhet till att träna på arbetstid. Enkäten (bilaga 2) utgjordes 
av standardiserade frågor vilket Ejlertsson (ibid.) förklarar är när alla frågor och 
svarsalternativ är lika ställda för alla informanter. En fördel när enkäter användas är att det 
empiriska materialet inte kunnat manipuleras av forskarna (ibid.). En del av frågorna i 
studiens enkät kan av informanterna uppfattas som känsliga därför ansågs valet av enkäter 
som en fördel för att enklare få svar på sådana frågor. 
 
Den kvantitativa datainsamling utfördes som ovannämnt genom enkäter som skickades ut till 
anställda på regementet (se bilaga 2). Enkätfrågorna var egenkonstruerade, men med viss 
hjälp av handledare och anställda inom FM. Första sidan bestod av ett informationsblad med 
en kortare redogörelse för syftet med studien och de forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2011). Enkäten bestod av 4 bakgrundsfrågor samt 20 olika frågor vad 
gäller träningsvanor och beteenden (se bilaga 2). Enkäten delades ut genom flera led, först 
var det en av kontaktpersonerna på FM som fått enkäten av forskarna som överlämnade dem 
till sin enhetschef på idrottsavdelningen, som därefter levererade dem till resterande 
enhetschefer. På FM hålls ett samordningsmöte varje vecka där enhetschefen för varje enhet 
deltar, det finns 6 - 7 enheter totalt på  Lv6 hos FM i Halmstad. Under ett sagt möte 
adresserade enhetschefen för idrott enkäten samt delade ut dem till varje enhetschef med 
tydliga instruktioner för fortsatt utdelning och information om sista inlämningsdag. Vidare 
skickades enkäterna ut via enhetscheferna till cheferna under dem som vidare delade ut dem 
till de anställda under dem för varje avdelning. Det framkom under ett senare skede att vissa 
underavdelningar i krigsbataljonen var iväg på övning under tiden enkäten delades ut varpå 
de därför inte besvarat enkäten utan tillika blivit en del av bortfallet.  
 
Från början var tanken att de skulle ha en vecka på sig att besvara enkäterna och att samtliga 
skulle samlas in via FM idrottsavdelning och lämnas till oss måndagen därpå. Dessvärre kom 
det endast in 153 av 325 enkäter på måndagen på grund av eventuell misskommunikation, 
frånvaro hos informanter som var iväg på övning, misstolkningar gällande inlämning samt 
tidsbrist på grund av upplevd kort svarsperiod. För att bortfallet inte skulle bli för stort och 
för att resultatet inte skulle bli missvisande förlängdes svarsperioden med en vecka. En 
månad senare kom det däremot oplanerat in nio nya enkäter som valdes att inkluderas i 
studiens resultat.  
  
Vid enkätens utformning ligger vikt vid att anpassa begripligheten i språket till målgruppen 
menar Ejlertsson (2014). Enkäten skapades här i samråd med kontaktpersonerna på FM för 
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att justera språket utefter målgruppen och kontexten. Vid frågeformuleringen beaktades 
konstruktionen så att ingen ytterligare tolkning skulle kunna uppstå, likaledes förklarades ord 
som kunnat uppfattas på olika sätt (se bilaga 2), Ejlertsson (ibid.) menar att det är en viktig 
del för att svaren i slutändan skall kunna värderas. Frågorna konstruerades på så sätt att det 
inte skulle uppfattas på något vis som ledande, därmed användes inte heller ord med sådan 
värdering i. Däremot skriver Ejlertsson (ibid.) att ledande frågor är accepterade i vissa fall, 
exempelvis Likert-typ vilket är en attityd skala som även användes för två frågor i enkäten, 
där syftet var att poängsätta olika attityder (fråga 14 & 15, se bilaga 2). Likert-skalan innebär 
ett antal påståenden där informanten skall ta ställning, exempelvis instämma eller ta avstånd 
till (ibid.). Två frågor (fråga 16 & 19, se bilaga 2) i enkäten utgick ifrån att tänka tillbaka och 
därmed använda sig av minnet för att således kunna besvara frågan. Det togs dock hänsyn till 
hur långt bak i tiden det frågades om för att svaret inte skulle avvika för mycket från 
verkligheten vilket enligt Ejlertsson (ibid.) är av stor betydelse för resultatets tillförlitlighet. 
 
Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för den kvalitativa studien. 
Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2016) skriver att semistrukturerade intervjuer är att föredra 
när studiens syfte är att ta reda på hur människor utför vissa ting i praktiken samt ta del av 
deras upplevelser och erfarenheter av fenomen. Verktyget intervjuguide (se bilaga 1) 
användes för metoden med egenkonstruerade frågor utifrån studiens frågeställningar. 
Intervjuguiden bestod av 21 fasta frågor, vid behov utökades intervjuerna med följdfrågor 
beroende på situationen där det ansågs nödvändigt eller var intressant. Båda forskare höll i 
intervjuerna där en genomförde intervjun och den andra antecknade. Vilket ansvar forskarna 
hade vid varje intervju skiftade, således höll båda forskare minst en intervju var. Frågorna var 
indelade i olika kategorier för att förenkla bearbetningen samt för att skapa en mer följsam 
intervju (ibid.). Samtliga intervjuer spelades in med diktafon för att underlätta 
transkriberingen under databearbetningen, även anteckningar fördes under tiden som extra 
resurs i beredskap om något skulle ske. Hänsyn togs till respondenternas möjlighet att delta 
samt arbetsschema vid beslutande av tid och dag. Intervjuerna genomfördes i en oberoende 
lokal på regementet för att skapa en så neutral plats som möjligt för alla medverkande. 
Intervjuerna tog mellan 25-30 minuter att utföra, beroende på hur mycket respondenterna 
hade att säga.  
 
6.2.3. Databearbetning och analys 
Kvalitativ innehållsanalys användes som verktyg vid bearbetningen av den kvalitativa datan 
(Lundman, Hällgren Granheim, 2017). Intervjun transkriberades först till tre separata 
dokument som sedan lästes igenom flertalet gånger för att få ett så bra helhetsintryck av datan 
som möjligt. Sedermera konstruerades en tabell i ett nytt dokument med huvudrubrikerna 
meningsbärande enhet, kondensering, kod, kategori och tema. Efter att ha läst igenom texten 
grundligt färgmarkerades och selekterades de meningsbärande enheterna ut, med hänsyn till 
studiens syfte och frågeställningar. Analysen genomsyrades utav en öppen och kreativ 
process, där det likaledes influerades av de valda teorierna som behandlas i studien. De 
meningsbärande enheterna kondenserades sedan, det vill säga citaten reviderades och de 
mindre relevanta orden eller meningarna reducerades bort. Vidare kodades de kondenserade 
meningsbärande enheterna, således rekonstruerades och modifierades texten för att skapa en 
mer specifik samt konkret förståelse för texten. Koderna skrevs sedan ner på post it lappar för 
att ge en mer övergripande bild samt förenkla kategoriserings-processen. Post it lapparna 
grupperades med hänseende till intervjuernas centrala budskap, slutligen formulerades teman 
där intervjuernas essens framgick (ibid.). 
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Vad gäller kvantitativa data genomfördes en univariat analys då syftet inte förelegat 
undersöka samband eller skillnader bland några grupper (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 
2010). Den kvantitativa empirin, såväl de första 153 enkäterna samt de 9 stycken som kom in 
senare, matades in i analysverktyget Statistical Package of Social Sciences 24.0 [SPSS]. 
Innan datamaterialet kunde matas in i datamatrisen i SPSS definierades alla variabler under 
fliken variable view (ibid.). Där matades först namnet för variabeln in, sedan etiketten på 
variabeln, vidare vilka värden i fallet för variablerna med nominal- eller ordinalskala och 
tillsist angavs variabelns skala. De här stegen genomfördes för varje fråga i enkäten. Dock för 
frågorna med flera svarsalternativ behandlades varje svarsalternativ som en enskild variabel 
(se bilaga 2). Varefter alla variabler matats in i SPSS stoppades samtliga enkätsvar in i 
datamatrisen där en enkät utgjorde en rad, totalt 162 enkäter och rader. I tredje 
bakgrundsfrågan (se bilaga 2) hade ett flertal informanter kryssat i både OF samt Soldat, i 
inmatningen i SPSS lades samtliga av dessa in under soldat för att underlätta analyseringen 
av data. Efter att allt datamaterial matats in i SPSS filen diskuterades fram vilka variabler 
som skulle presenteras som tabeller och vilka som skulle redogöras som diagram. När det 
fastställts hur resultatet skulle redovisas skapades tabeller och figurer i SPSS som sedermera 
gjordes om utifrån det mest relevanta resultaten (ibid.). Vad gäller bakgrundsfråga 4, frågorna 
1, 4, 6, 17 och 19 (se bilaga 2) valdes de att inte presenteras i resultatet utan istället läggas 
som bilaga (se bilaga 4) då de resultatet inte ansågs relevant för studien. Det har lagts i övrigt 
resultat med hänsyn till FMs intresse av att få svar på de frågorna. En kvalitativ 
innehållsanalys genomfördes vid dataanalysen av de öppna frågorna (fråga 3, 4, 16, 18, 19 & 
20 se bilaga 2) utefter Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagens (2010) rekommendationer. En 
aspekt som dock bör belysas är att vid konstruktionen över figur 10 och 11 fördes 
variabelvärdena 1 och 2, 3 och 4 samt 5 och 6 ihop för att underlätta analyseringen av data.  
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Tabell 3.Exempel på konventionell kvalitativ innehållsanalys från den här studien.

 
 
6.2.4. Etiska överväganden 
Före, under och efter genomförandet av en studie är det viktigt att ta hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer samt rekommendationer som framkommer i fyra 
huvudkrav; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011). Nedan presenteras studiens förhållningssätt till de fyra kraven. 
 
Informationskravet 
Vad gäller intervjuerna informerades respondenterna innan om deras delaktighet i studien, 
samt vilken roll materialet skulle spela och vad studien i helhet syftar till. Om det uppkom 
några frågor gällande studien innan intervjuerna hölls besvarades även dem i störst mån 
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möjligt, vilket tillika uppfyller informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Ett följebrev 
skickades ut med enkäten där studiens syfte, information om enkäten och urvalet samt 
information om hur materialet skulle användas med vidare kontaktinformation inkluderades 
för att skapa en gedigen grund i förhållande till informationskravet (ibid.).  
 
Konfidentialitetskravet 
Det diskuterades med samtliga respondenter över huruvida det skulle vara möjligt att spåra 
tillbaka genom intervjuerna vilka de respektive respondenterna var. Alla tre accepterade att 
möjligheten att kunna bli identifierade fanns och såg inte det som något hindrande för dem. I 
studien nämns ingen respondent vid namn eller något specifikt utöver arbetsuppgifter som 
kan identifiera individerna, således kan det inte till fullo fastställas att konfidentialitetskravet 
har uppnåtts. Däremot har alla parter instämt och förstått vad det innebär, och empirin har 
behandlats konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2011). Enkäten skulle inte kunna spåras tillbaka 
till deltagarna och innehöll därför ingen del där det skulle fyllas i personliga uppgifter som 
skulle kunna identifiera individerna. Det klarlades även i följebrevet att inte skriva någon 
personlig information i enkäten för att beakta konfidentialitetskravet (ibid.), tillika har all 
empiri bearbetats och behandlats konfidentiellt. 
 
Samtyckeskravet 
Alla intervjuer har följt samtyckeskravet i och med att samtliga respondenter har gett sitt 
medgivande. I normalfall ska samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011) beaktas vad gäller 
alla typer av enkätundersökningar vilket det däremot inte helt förefallit här. Det bör framgå 
att anledningen till att studiens kvantitativa del delvis undgår det här kravet då det varit ett 
samarbete med FM, varpå enkäten utkommit på en order vilket inneburit ett slags internt 
samtycke. Anledningen till att enkäten skickades ut via en order från FM var för att generera 
så hög svarsfrekvens som möjligt. 
 
Nyttjandekravet 
Gällande det sista kravet, nyttjandekravet har all empiri behandlats utifrån studiens syfte och 
frågeställningar, tillika används allt material för uppgett ändamål (Vetenskapsrådet, 2011). 
Enkätsvaren behandlades enbart utefter det syfte som klarlagts innan och som delgetts i 
följebrevet till enkäten utifrån studiens forskningssyfte varpå nyttjandekravet därmed har 
uppfyllts (ibid.). 
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7. Resultat 
I kommande avsnitt presenteras resultatet från både den kvalitativa delen, intervjuerna, samt 
den kvantitativa delen, enkäten.  
 

7.1. Intervju 
Ur det transkriberade materialet framkom koder som vidare sammankopplades till kategorier. 
Tre olika teman skapades när kategorierna sammanfogades utifrån dess samhörighet.   
 
Tabell 4. Teman och kategorier av konventionell kvalitativ innehållsanalys från resultatet i studien.  

 
                                                                                                   
7.1.1. Hinder och möjligheter 
Att träna på arbetstid är en förutsättning såväl som ett krav inom FM där FM FysS (FM2016-
7166:3) som samtliga anställda numera omfattas av. Faktorerna som påverkar träning på 
arbetstid uppstår emellertid som både möjligheter och hinder, vidare kommer kategorierna 
tillika båda behandlas utifrån temat. Temat bygger på kategorierna; Goda 
träningsförutsättningar samt Oro inför framtiden. 
 
Det ansågs finnas en viss förväntning på de anställda likaledes cheferna och FM som 
organisation. Av intervjuerna framkom att det är chefen som skall arbeta med resurserna samt 
se till att de finns tid så att de anställda kan träna. FM skall således se till att tid för träning 
finns. Resultatet visade även att respondenterna ansåg att det finns goda möjligheter för 
anställda på FM att vara med och bidra till att skapa bättre träningsförutsättningar, däremot 
konstaterades att det egentligen redan finns goda förutsättningar men trots det finns det en 
girighet att vilja ha mer. 
 

 
//...// Sen är det väl det här med krav att man fokuserar, ordet krav tycker inte jag är ett hälsofrämjande ord...och 

många väljer o ser det här kravet hela tiden, när man faktiskt har en enorm möjlighet till att träna tre timmar i  
veckan på arbetstid //…// IP1 

 
 
Utifrån resultatet framkom en viss oro kring arbetet med fysisk aktivitet, bland annat har de 
nya kraven vad gäller att även civila omfattas av FM FysS (FM2016-7166:3) skapat en del 
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osäkerhet i arbetet. Vidare påvisades det även att de föreligger en stor oro och osäkerhet inför 
hösten då många nyanställningar kommer ske under samma period. Osäkerheten förelåg 
främst i platsbrist samt i hur de skall arbeta med samt planera för fysisk aktivitet. Bristen på 
lokaler samt tillgängligheten till dessa förväntas öka, således är det osäkert om alla kommer 
få plats för att träna på arbetstid. Respondenterna uttryckte även oro över om de skulle hinna 
utbilda samtliga instruktörer och chefer på rätt sätt angående utbildningspaketet. Resultatet 
visade även att de var bekymrade över om tiden verkligen kommer räcka till i framtiden för 
att arbeta med den kommande personalens hälsa. Respondenterna var enade vad gäller att det 
är alltför hög arbetsbelastning för många på FM. De påpekade också att den höga 
arbetsbelastningen redan idag leder till att färre kommer till träningspassen, eftersom 
träningen är det första de anställda prioriterar bort. De sa att de inte handlade om att individer 
saknade intresse för träning utan att det helt enkelt var den höga arbetsbelastningen och 
tidsbristen på FM som var den primära orsaken. .  
 

//…// Att få tiden att träna, de e den största boven i allting. Intresset finns där hos individerna viljan och 
allting men tiden är en stor faktor. IP3 

 
7.1.2. Hälsoinsatser för att främja fysisk aktivitet 
Arbetet för att främja fysisk aktivitet under arbetstid för de anställda är ett jobb som till 
majoriteten överläggs på idrottsavdelningen. FM erbjuder ett brett utbud med hög varians på 
träningsmöjligheterna för att bidra till goda och många förutsättningar. Temat bygger på 
kategorierna; Försvarsmakten som en stöttande funktion, Förberedelser inför framtiden samt  
Behovet av att främja ett mer öppet klimat.  
 
I dagsläget arbetar idrottsavdelningen och FM som organisation på flera olika sätt för att 
främja den fysiska aktiviteten. Resultaten visade att FM kan förse med verktyg och material 
för att arbeta med fysisk aktivitet. Respondenterna poängterade att det är viktigt att vara en 
stödjande funktion genom att stötta och skapa relationer. Vidare påvisades vilka möjligheter  
som finns på FM gällande fysisk aktivitet, att de arbetar mycket för att nå så många individer 
som möjligt, exempelvis genom att ha ett brett utbud av träningsfaciliteter, träningsformer 
och fysiska aktiviteter. Vidare påvisades det att samtliga respondenter ansåg att det inte 
enbart räcker med att erbjuda olika faktiska verktyg som främjar fysisk aktivitet, utan att det 
även är viktigt att ge bekräftelse till individerna exempelvis genom feedback. 
 

 
// ...// men när jag ser att folk tränar o att dem vill, och om de får jättebra eller lite sämre resultat, de 

kvittar men att ge folk beröm. O jag tror att alla vill ju bli sedda, alla vill ju ha bekräftelse, oavsett om 
de är medvetna om de eller ej. IP2 

 
 
Under de senaste halvåret har respondenterna arbetat för att skapa fler träningsmöjligheter 
och förbereda sig inför hösten då bemanningen ökar genom att försöka förutse hur framtiden 
på FM kommer att se ut. De har således utvecklat och förberett ett träningspaket till 
instruktörer och chefer med färdiga mallar för fysisk aktivitet och träningspass. De har även 
skapat fler träningsytor och arbetat för att komma på lösningar för att öka tillgängligheten av 
de befintliga träningslokalerna. På FM finns för nuvarande som tidigare nämnt ett brett utbud 
av aktiviteter, faciliteter och träningsmöjligheter. Respondenterna sade att de arbetar med att 
främja fysisk aktivitet och hälsa genom att tillgodose människors intressen. På FM håller 
bland annat idrottsinstruktörer i träningspass, utbildningar om träning, anatomi, fysiologi och 
idrott. 
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//...// så vi försöker förutse vad som kan hända o även viss materiell köper vi in nu i förväg så att vi står 
rustade när de kommer, så vi har lagt en hel del förberedelsetid på det sista halvåret //…// IP1 

 
För det framtida arbetet med att främja fysisk aktivitet på FM i Halmstad ansåg 
respondenterna exempelvis att cheferna skall erbjuda resurser som tid och själva träna för att 
vara goda förebilder. Likaledes att FM bör arbeta mer med arbetsmiljön, främst med den 
psykosociala. Respondenterna påpekade även att så som det ser ut idag är FM inte riktigt 
förberedda på de nya arbetsmiljöföreskrifter och reglerna för friskvård. Respondenterna 
önskar även mer arbetskraft inom hälsopedagogik-området samt vill arbeta mer med 
friskvård för att nå fler anställda. Arbete bör tillika fördelas så att mer tid i framtiden finns för 
personalvård. Det är likaledes väsentligt att arbeta så att alla anställda känner sig som en del 
av organisationen. Vidare visade resultatet att arbete bör även främja ett mer öppet klimat hos 
de anställda. Framtida arbete skall tillika beakta vikten av att arbeta med hälsa genom ett 
tillåtande klimat och inte enkom fokusera på att förbereda inför krig. Respondenterna 
påvisade således vikten av att utstråla ett mer accepterande klimat.  

 
 

//...// att folk inte skall dumköra så mycket, inte bita ihop så mycket, utan ett mer öppet klimat, mer 
dialog snarare än att bara en order sen att det genomförs. IP2 

 
7.1.3. Hälsokultur 
Det förekommer olika kulturer beroende på vilken verksamhet som observeras och 
analyseras. Kommande diskuteras individens och FMs uppbyggnad av hälsa som en kultur. 
Viktiga delar som ansvar och syn på hälsa belyses utifrån intervjuerna. Hur FM ser på hälsa 
och hur individen ser på hälsa skildras likaledes nedan. Temat bygger på kategorierna; Balans 
mellan krav och resurser samt Förlegad syn på hälsa. 
 
Respondenterna beskrev att chefen har ett stort ansvar vad gäller sina anställdas fysiska 
aktivitet, de var dock tydliga med att uttrycka att det är individen som har det absolut största 
ansvaret. Chefen ansvarar för att de anställda fullföljer kraven men majoriteten av ansvaret 
ligger hos individen. Vid anställning förväntas det att individen har kännedom samt är 
medveten om att det är ett fysiskt krävande arbete. Enligt respondenterna kan hälsa och 
ohälsa upplevas på olika sätt, det varierar konstant. Hälsa bör inte heller begränsa på något 
sätt, utan att de bör föreligga en balans mellan krav och resurser.  
 
 

//...// ställer man då krav så måste man tilldela resurser, och resurserna är ju tiden framförallt //...// att 
individen också måste ligga på sina chefer då för att få o säga att nu är det väldigt mycket här och svårt 

att lägga tiden och nu får vi nog planera om lite, så det är ett samspel, men absolut så måste man ju 
såhär att krav och resurser måste matchas på något sätt //...// IP1 

  
Samtliga respondenter antogs vara överens om vikten av att alla anställda skall uppleva att de 
har möjlighet till att vara fysiskt aktiva på arbetstid. Respondenterna belyste även att testerna 
som genomförs idag ej alltid anpassas efter individen eller förbanden, vilket blir 
problematiskt exempelvis för de civila som inte har samma fysiska krav vid anställning som 
resterande. Således brister arbetet för att det inte anses vara tillräckligt individanpassat, utan 
sedermera ser till det kollektiva.  
 

Så min syn på det är, någon har hållit, håller fast vid ett gammalt tänk där alla skall klara av samma 
krav asso en stor massa människor o att vi glömmer bort individerna faktiskt. IP2  
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Respondenterna sa att de ansåg att arbetet med fysisk aktivitet på FM är kortsiktigt, de 
menade att de bör arbetas mer långsiktigt. De påpekade även att för mycket fokus låg på att 
arbeta med den fysiska hälsan och lite fokusering föreföll den psykiska hälsan. Samtliga 
respondenter tog avstånd från FMs generella syn på hälsa och definierade sin egen 
uppfattning mer utifrån ett helhetsperspektiv där såväl fysisk som psykisk hälsa är delaktig. 
Vidare uttrycktes att FM bara ser till kravet och fysisk hälsa utgör en väldigt liten del för 
begreppet hälsa men har ändå störst fokus hos organisationen. Kommunikation påpekades 
likaledes vara viktigt för allt arbete. 
 

 
//... // jag ser mer till den psykiska hälsan än vad försvarsmakten gör, det är enklare för dem att mäta hälsa i antal 

skador, eh sjukskrivningar på grund av överbelastningar eller motsvarande. Tittar inte på den psykiska hälsan 
lika mycket som jag gör, faktiskt //...// IP2 

 
 
Respondenterna sade sig dock vara mycket positiva till att det inom FM skall anställas fler, 
eftersom organisationen växer vilket i sin tur möjliggör att tjänster tillsätts till mer lämpade 
människor med rätt kompetens. Samtliga respondenterna uttryckte sig även vara mycket 
positiva till att de kommer fler människor med olika bakgrunder eftersom det ökar 
mångfalden. Respondenterna ansågs vara något negativt inställda gentemot FMs syn på 
kraven på fysisk aktivitet. De sade att kraven idag är ett mått på duglighet för tjänst och FM 
testar den fysiska hälsan hos de anställda för att se om de klarar kraven. Ytterligare nämndes 
att de fysiska kraven skapas utefter tjänst, men på grund av den rådande personalbristen så 
sker inga omplaceringar även om individen egentligen inte har rätt fysisk kompetens för just 
den arbetsuppgiften. En av respondenterna förklarade även att om en individ ej skulle klara 
någon del i FM FysS tilläggskrav (FM2016-7166:3) så blir det idag ingen konsekvens på 
grund av den stora personalbristen på FM i Halmstad. Hade inte situationen varit som 
nuvarande skulle individen fått ett nytt testtillfälle, och om hen inte skulle klarat det den 
gången heller skulle hen rent krasst blivit uppsagd. 

 
 

//...// kraven är egentligen inte för dig som person utan för den tjänsten du ska ha, så kanske det finns 
en annan tjänst den här personen kan vara lämplig på istället och kan placeras //...// där samma fysiska 

krav inte ställs //...// så i den bästa av världar skulle systemet funka så, här är ju ont om folk o så då 
kanske de inte riktigt heller är sanningen ändå, men så är tanken //...// IP1          

 

7.2. Enkät 
I kommande avsnitt presenteras tabeller och figurer som utgör resultatet för enkätens 
deskriptiva del.  
 
Tabell 5. Kön (n=162). 

 
Man 85,5 % 

Kvinna 13,6 % 

Annat ,6 % 
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I tabell 5 presenteras antalet informanter i enkäten utifrån kön, vilket visar på att majoriteten 
var män och endast ett fåtal kvinnor och ur den tagna populationen bara en person (,6 %) som 
identifierat sig som annat.  
 
 

 
Figur 4. Ålder (n=141). 

 
Figur 4 redogör för alla informanternas ålder, där medelvärdet är 35 år.  
 
Tabell 6. Personalkategori (n=162). 

 
OF 31,5 % 

OR 24,1 % 

Civil 13,0 % 

Soldat 30,9 % 

Rekryt ,6 % 

 
Av tabell 6 presenteras vilken personalkategori informanterna angett att de tillhör, där det är 
relativt lika i antalet mellan de som angett OF (31,5 %) och soldat (30,9 %), följt av OR (24,1 
%) sedan civila (13,0 %) och slutligen endast en person (,6 %) som svarat rekryt.  
 
Tabell 7. Träningsfaciliteter / utbud som de anställda nyttjar (n=162). 
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  Ja Nej 

Gym 88,3 % 11,7 % 

Gymnastiksal 51,2 % 48,8 % 

Utegym 40,1 % 59,9 % 

Fotbollsplan 21,6 % 78,4 % 

Tennisbana 5,6 % 94,4 % 

Beachvolleybana 11,7 % 88,3 % 

Löpspår på Galgberget 15,4 % 84,6 % 

Fasta orienteringsbanor 91,4 % 8,6 % 

Crossfit- & friviktslokal 12,3 % 87,7 % 

Aktiviteter från friskvårdsmeny 38,9 % 61,1 % 

 
I tabell 7 presenteras de träningsfaciliteter och utbud som erbjuds av FM i Halmstad för de 
anställda. Det som redovisas vad gäller ja och nej är för de som angett att de nyttjar just dem 
faciliteterna samt de som inte gör det. Således innebär det att de faciliteter och utbud som 
informanterna främst nyttjar är fasta orienteringsbanor (91,4 %) och gym (88,3 %) och den 
minst använda är tennisbana (5,6 %). 
 
Tabell 8. Vilka skäl finns för att de anställda skall nyttja träningsfaciliteterna / utbuden 
(n=162). 

 
  Ja Nej 

Roligast 41,4 % 58,6 % 

Lättillgängligt 52,5 % 47,5 % 

Större intresse för 56,2 % 43,8 % 

Mer kunskap i / om 8,6 % 91,4 % 
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Annat 10,5 % 89,5 % 

 
Informanterna fick ange vilka anledningar de hade för att nyttja de valda utbud och faciliteter 
som de angett tidigare i enkäten, varav de tre främsta anledningarna enligt tabell 8 var att det 
hade ett större intresse för det (56,2 %), det är lättillgängligt (52,5 %) samt roligast (41,4%). 
Minst antal (14 informanter) angav att de använda just dem faciliteter eller utbud för att de 
hade mer kunskap i eller om det (8,6 %).  
 
Tabell 9. Hur de anställda oftast tränar (n=162). 

 
Själv 69,1 % 

I par 21,6 % 

I grupp 9,3 % 

 
Informanterna fick uppge hur de oftast tränar där övervägande delen enligt tabell 9 angav att 
de främst tränar själva (69,1 %).  
 
 

 
Figur 5. Sätta upp träningsmål för träning på arbetstid (n=160). 

 
Av figur 5 redovisas att cirka 53 % inte satt upp några träningsmål för sin träning på arbetstid 
och cirka 47 % har gjort det, vilket påvisar en relativt jämn fördelning från informanterna.  
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Figur 6. Planera in fysisk träning i arbetsschema (n=161). 

 
Informanterna fick besvara om de planerar in fysisk träning i sitt arbetsschema och enligt 
figur 6 angav cirka 33 % att de gör det, medans cirka 25 % inte gör det och cirka 42 % endast 
gör det ibland.  

 
 

 
Figur 7. Följs träning upp vid utvecklingssamtal (n=158). 
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Figur 7 presenterar att cirka 37 % av informanternas träning följs upp vid utvecklingssamtal, 
cirka 42 % får ingen uppföljning och cirka 21 % uppger att deras träning ibland följs upp. 

 
 

 
Figur 8. Utvärderas träning vid utvecklingssamtal (n=159). 

 
Att informanternas träning blir utvärderad vid utvecklingssamtal uppgav enligt figur 8 endast 
cirka 19 %, och cirka 20 % angav att det förekommer ibland. Så många som cirka 61 % har 
angett att deras träning inte blir utvärderad alls vid utvecklingssamtal. 
 
Tabell 10. Fysiskt aktiv på fritiden (n=161). 

 
Ja 74,5 % 

Nej 5,0 % 

Ibland 20,5 % 

 
Av tabell 10 uppgav majoriteten (74,5 %) av informanterna att de är fysiskt aktiva på fritiden 
följt av en del som angett att de är det ibland (20,5 %) och slutligen endast ett fåtal som inte 
är det alls (5,0 %).  
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Figur 9. Upplevd fysisk status (n=161). 

 
Figur 9 presenterar informanternas svar för vilken fysisk status de upplever sig ha varav 
majoriteten (57,14 %) uppgav sig ha bra fysisk status. Vidare angav cirka 25 % att de 
upplever sig ha varken bra eller dålig fysisk status och cirka 12 % uppgav att de skulle ha 
mycket bra fysisk status. Cirka 5 % har angett att de upplever sig ha dålig fysisk status och 
minst antal (0,62 %) likaledes en informant ansåg sig ha mycket dålig status.  
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Figur 10. Användning av träningsdagbok FM FysS (n=161). 
 
Vid frågan om informanterna använder träningsdagbok FM FysS kan det enligt figur 10 
presenteras att cirka 83 % inte använder sig av den och endast 3,11 % använder den. Vidare 
uppgav 12,42 % att de använder sig av den ibland och cirka 2 % visste inte vad det var för 
något.  
 

 
Figur 11. Vikten av god kondition för att klara av arbetsuppgifter (n=161). 

 
Figur 11 presenterar hur pass viktigt informanterna angav det vara att ha god kondition för att 
klara av sina arbetsuppgifter. Värdena i figur 10 anger följande; 1 = inte alls viktigt, 2 = 
viktigt och 3 = mycket viktigt. Övervägande antal informanter har angett antingen att det är 
viktigt (40,37 %) eller mycket viktigt (55,90 %).  
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Figur 12. Tillåtande klimat för att träna på arbetstid (n=161). 

 
Figur 12 presenterar hur pass tillåtande informanterna angav att klimatet är för att träna på 
arbetstid. Värdena i figur 11 anger följande; 1 = inte alls tillåtande, 2 = tillåtande och 3 = 
mycket tillåtande. Övervägande antal informanterna har angett antingen att det är tillåtande 
(35,40 %) eller mycket tillåtande (54,04 %).  
 

 
Figur 13.  Förändring i träningsvanor (n=161). 
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Figur 13 presenterar att vid frågan om informanternas träningsvanor förändrats något angav 
cirka 34 % tycker att de ökat, cirka 27 % att de minskat och resterande cirka 39 % att de inte 
alls förändrats.  
 
Tabell 11. Faktorer till varför de anställda inte tränar minst tre timmar på arbetstid per 
arbetsvecka (n=162). 

 
  Ja Nej 

Tidsbrist 64,2 % 35,8 % 

Skada 9,9 % 90,1 % 

Osäkerhet / bristande kunskap ,6 % 99,4 % 

Andra prioriteringar 32,7 % 67,3 % 

Bristande intresse för träning 1,9 % 98,1 % 

Omotiverad / långvarig sjukdom 2,5 % 97,5 % 

Inte möjlighet att styra egen arbetstid 30,2 % 69,8 % 

Annat 8,6 % 91,4 % 

 
I tabell 11 presenteras informanternas svar för vilka faktorer de anser ligger till grund i de fall 
de inte genomför minst tre timmar av träning på arbetstid per arbetsvecka. De tre svar som 
uppgavs mest var tidsbrist (64,2 %), andra prioriteringar (32,7 %) samt att de inte har 
möjlighet att styra sin egen arbetstid (30,2 %).  
 
7.2.1. Enkätens öppna frågor 
I kommande avsnitt presenteras resultat av de öppna frågorna som var inkluderade i enkäten.  
 
Resultat av fråga 3 (se bilaga 2). 
Övervägande del av respondenterna som fyllt i svarsalternativet “annat” svarade att de 
nyttjade träningsfaciliteterna i fråga 2 beroende på hur deras behov av träning såg ut.  
 

“Det jag behöver för att bli bättre och prestera mer” 
 
Resultat av fråga 16 (se bilaga 2). 
 
Majoriteten som fyllde i att deras träningsvanor hade minskat de senaste två åren skrev att de 
inte hinner träna på arbetstid på grund av tidsbrist och hög arbetsbelastning.   
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//...// blir det ibland (ganska ofta) en prioritetsfråga som ofta lutar mot att all den andra verksamheten är 
viktigare än ens egna träning 

 
Majoriteten som hade fyllt i att deras träningsvanor hade ökat de senaste två åren skrev att det 
var för att de fått ett ökat intresse för träning generellt.   
 

Upptäckte att jag faktiskt mår mycket bättre fysiskt och psykiskt 
 

Resultat av fråga 20 (se bilaga 2). 
Huvudparten av de som svarat på denna fråga svarade att de inte tränar på grund av att de inte 
hinner på arbetstid eftersom att det har alldeles för mycket att göra, att det därav oftast 
bortprioriteras. 
 

Egen träning är det som är lättast att prioritera bort. Det påverkar minst antal individer   
 

Fysisk träning på arbetstid hinns numera ej med pga hög arbetsbelastning i förhållande till tillgänglig 
personalmängd 
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8. Diskussion 
I kommande avsnitt avhandlas såväl metoddiskussionen som resultatdiskussionen.  
 

8.1. Metoddiskussion 
I kommande avsnitt diskuteras bortfall. 
 
8.1.1. Bortfall 
Det finns en svaghet som är viktigt när det gäller att ställa öppna frågor i enkäter då det oftast 
innebär att mindre än hälften av informanterna väljer att besvara sagda frågor. Därför anser 
Ejlertsson (2014) att de empiriska data som erhålls därtill inte bör behandlas med samma 
säkerhet som resterande svar ger utan istället som en form av tilläggsinformation. 
 
Vad gäller enkäten skickades det ut totalt 325 enkäter till olika enheter på regementet, trots 
det så inkom endast 162 enkäter totalt efter att inlämningstiden utökats för att försöka öka 
empirin. Således innebär det ett bortfall på 163 enkäter, närmare bestämt ganska exakt hälften 
av alla enkäter som delats ut. Det stora bortfallet kan förklaras utifrån olika faktorer. Det gick 
att förklara en del av det externa bortfallet genom att en del individer inte kunde delta och 
besvara enkäten under den svarstid som angetts då de möjligt varit ute på övningar och 
således inte var på plats. Ejlertsson (2014) menar att det är viktigt vid utskick av enkäter att 
innan undersöka så att de inte skickas ut vid en tidpunkt där det kommer att konkurrera med 
flera andra kända aktiviteter. Dock gick det för studien inte att ta hänsyn till vilken tidpunkt 
enkäten kunde skickas ut då det förelåg en viss tidsram som ej kunnat påverkas.Vidare kan 
delvis bortfallet fastställas för att svarstiden enligt deltagarna var kort och därmed hann de 
inte med att besvara enkäten, vilket skulle kunna tolkas vid tidsbrist och hög arbetsbelastning 
så att enkäten bortprioriterats. Vissa deltagande kan ha upplevt enkäten som irrelevant och 
med anledning av det valt att inte besvara samt lämna in den i tid, likaledes ett bristande 
intresse. Ejlertsson (2012) förklarar att ett betydande bortfall som det här skapar en osäkerhet 
kring hur resultaten skall tolkas. Vid större bortfall blir risken för att felaktiga 
generaliseringar till populationen sker mer påtagliga än vid mindre bortfall. Enligt Ejlertsson 
(ibid.) kan bortfallet hanteras genom att först försöka minimera det så gott det går, sedan bör 
det läggas ansträngning för att göra effekterna så minimala som möjligt. I fallet utökades 
svarstiden för att försöka minimera bortfallet, men gav tyvärr ingen större respons och det 
större bortfallet kvarstod trots några enstaka enkäter som inkom efter åtgärden. Ett följebrev 
skickades ut med enkäten redan vid start med förhoppningen att motivera deltagarna att 
medverka. Vad gäller den här studien var alla deltagare anonyma för såväl studien i sig som 
för forskarna vilket kan ha skapat ett problem då det inte direkt går att analysera bortfallets 
betydelse för arbetet. Vanligt är annars att ta kontakt med deltagare eller försöka skapa en 
uppfattning kring bortfallet utifrån stickprov (ibid.), vilket här inte är möjligt. Det föreligger 
även ett internt bortfall i enkäterna då vissa deltagare valt medvetet eller omedvetet att inte 
besvara vissa frågor. Kanske beror det på att de inte sett frågorna eller helt enkelt missat att 
besvara dem. Alternativt kan det möjligen antas att vissa frågor inte besvarats av deltagarna 
av personliga skäl, där en del frågor ansetts vara känslig eller liknande.  
 
8.1.2. Trovärdighet, giltighet och noggrannhet 
Lundman och Hällgren Granheim (2017) redogör för vikten av att vidta åtgärder för att stärka 
studiens trovärdighet. Ett sätt att stärka resultatets trovärdighet är att som forskare redovisa 
för sin förförståelse samt hur hen förhåller sig till resultatet. Som Lundman och Hällgren 
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Granheim (ibid.) påpekar kan resultatet manipuleras om forskaren låter sina egna tolkningar 
och förförståelse ta över för mycket. Likaledes beskriver författarna att väsentlig data även 
kan gå förlorad om forskaren tar för stort avstånd och inte alls låter sig tolka resultatet utifrån 
sin egna erfarenheter eller tankar. Således har forskarna i den här studien tagit hänsyn till sina 
egna tolkningar, tankar samt förförståelser vid bearbetningen av resultatet för att öppna upp 
för möjligheten att få fördjupa sina kunskaper (ibid.). Ett annat sätt att stärka studiens 
trovärdighet är att välja deltagare som bedöms ha kunskap om det som skall studeras. Vid 
valet av deltagarna i den här studien togs det således hänsyn till syftet, vilket ledde till 
forskarna ansåg att respondenterna skulle arbeta med idrottsfrågor eller fysisk aktivitet. 
Emellertid skrivet Lundman och Hällgren Granheim (ibid.) att det krävs ett visst antal 
deltagare för att det skall bli tillräcklig data som täcker betydelsefulla variationer. I den här 
studien var antalet av intervjudeltagare endast tre personer, vilket dessvärre kan ha givit en 
begränsad bild av fenomen. Även att samtliga respondenter ej fick samma följdfrågor, 
förklarar Lundman och Hällgren Granheim (ibid.) kan ha begränsat studiens tillförlitlighet. 
 
Eftersom att studien är så pass kontextbunden kan studiens giltighet och överförbarhet 
diskuteras, eftersom respondenterna utgick från sina subjektiva uppfattningar om den givna 
arenan. Däremot menar Lundman och Hällgren Granheim (2017) att det är läsaren som 
egentligen kan bedöma en studies överförbarhet, även om forskarna ger förslag eller redogör 
för huruvida studiens omfattning kan överföras till andra kontexter eller grupper. Även om 
studiens är så pass kontextbunden till Försvarsmakten i Halmstad går det inte att helt förkasta 
att andra arenor eller andra regementen med liknande förutsättningar i Sverige kan nyttja 
resultatet från intervjuerna. Beträffande den här studien har metoden beskrivits noggrant och 
utförligt, vilket Lundman och Hällgren Granheim (ibid.) föreslår som essentiellt för att stärka 
uppskattningen av studiens överförbarhet. Valet av semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod kan även ha stärkt studiens giltighet eftersom det valdes med hänsyn till 
vilka fenomen studien syftade till att studera. 
 
8.1.3. Validitet 
 Redan från start har det varit viktigt att studien strävade efter en god intern validitet 
(Sandberg & Faugert, 2016). Vid val av utvärderingsmetod togs det hänsyn till studiens 
frågeställningar samt syfte för att tydliggöra och precisera argumentet för val av utvärdering. 
Likaledes var det av betydelse att tydligt formulera utvärderingens struktur samt specificera 
de valda datainsamlingsmetoderna. Detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet vad gäller 
urvalet, datainsamling och dataanalys utfördes i möjligaste mån. Under studiens gång 
diskuterade forskarna sinsemellan för att se till att arbetet höll en logisk struktur, att den 
förhöll sig till studiens syfte och frågeställningar samt för att upptäcka eventuella 
begränsningar med arbetet. En begränsning som upptäcktes i efterhand som kan ha påverkat 
datainsamlingens validitet var att svarsalternativet “Omotiverad / långvarig sjukdom” till 
fråga 18 i enkäten (se bilaga 2) blev felformulerad. Ejlertsson (2014) skriver att vid just 
formulering av enkätfrågor är det av yttersta vikt att varje fråga formulerades på rätt sätt så att 
de mäter vad den avser att mäta. I det här fallet var det självfallet en miss, som med säkerhet 
skulle förhindrats om enkäten lästs igenom mer noggrant innan utskicket. Givetvis finns det 
fler nackdelar med att använda enkäter där möjligheten till följdfrågor och fördjupningar 
elimineras. Enkäten i fallet innehåller öppna frågor samt följdfrågor av enklare karaktär, 
Ejlertsson (2014) menar dock att en djupare inblick av empirin inte är möjlig. Ekonomiska 
faktorer kan spela in när enkäter blir en del av studien, för egen del påverkade det dock inte 
studien då FM tog uppgiften att tillhandahålla material samt arrangera utdelningen och 
insamlingen av enkäterna. En annan nackdel med enkäten är att tolkningarna begränsas till 
det svarsalternativen utvisar (ibid.). Följaktligen går det även att problematisera huruvida 
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tidpunkten enkäten skickades ut kan ha kommit att påverka resultatet, sålunda om det hade 
förelegat andra resultat om samma enkätundersökning genomförts hösten 2018 där 
förändringar som nu enbart diskuteras kommer ha skett. Det kanske även kan ha påverkat 
resultaten för vilken specifik årstid enkäten i fallet skickats ut då det nu skett under våren. 
Således kan fråga 7 i enkäten (se bilaga 2) där informanterna fått besvara vilka faciliteter de 
oftast nyttjar emellertid ha erhållit andra resultat om enkäten istället genomförts på hösten 
eller vintern där andra väderförhållanden existerar.  
 
Även den externa validiteten (Sandberg & Faugert, 2016) togs hänsyn till redan vid början. 
Det föreföll en självklarhet att studien skulle kunna tillämpas och användas på liknande 
arenor eller verksamheter med likartade situationer. Det går dock att ifrågasätta den externa 
validitetens omfattning i viss mån eftersom studien utfördes på en arena som skiljer drastiskt 
mot andra verksamheter. Emellertid tar studien upp flertalet ämnen som är aktuella i dagens 
samhälle, däribland hälsofrämjande arbete, psykosocial arbetsmiljö vilket medför att det finns 
goda förutsättningar till att utvärderingens slutsatser går att generalisera till andra situationer.  
 
8.1.4. Reliabilitet   
Enkätens reliabilitet kan ifrågasättas eftersom att enkäterna var egenkonstruerade vilket 
således betyder att de ej var beprövade innan (Ejlertsson, 2014). Frågor som ej beprövats 
innan kan enligt Ejlertsson (ibid.) bidra till att de blir stor slumpvariation i svaren. Ytterligare 
svagheter med studien är att på grund av den höga konfidentialiteten så försvåras samt 
hindras spårbarheten till varje informant vilket gör att replikerbarheten begränsas. Således 
kan ej en test-restestmetod utföras vilket Ejlertsson (ibid.) beskriver som en metod för att 
studera reliabiliteten vid enkätundersökningar. En test-retestmetod betyder nämligen att 
frågorna reliabilitetstestas genom att informanterna besvarar samma enkätfrågor igen efter en 
kortare tid (ibid.). Interbedömarreliabiliteten är även den begränsad eftersom studien är så 
pass kontextbunden att det inte säkert går att tillämpa på andra verksamheter och få ett exakt 
likadant eller likvärdigt resultat. Däremot speglar materialet på ett korrekt sätt FM som 
organisation med hänsyn till att enkäten samt intervjuguiden skapats ur kontexten och 
fenomenet som är FM. Alla begrepp, frågor och övrigt material bygger på grunden av FM 
som organisation samt den rådande hälsokulturen därtill. Således kan reliabiliteten stärkas, 
eftersom att materialet är signifikativ för de fenomen som studeras (Sandberg & Faugert, 
2016). 
 

8.2. Resultatdiskussion 
Diskussionen av resultatet har fördelats genom flertalet underrubriker för att skapa bättre 
förståelse och mer följsamhet i texten. Syftet med studien var att var att belysa på vilket sätt 
försvarsmakten i Halmstad arbetar för att främja de anställdas fysiska aktivitet för att de skall 
uppnå grundnivån enligt Försvarsmaktens Fysiska Standard. Syftet var även att studera de 
anställdas träningsvanor samt vilka faktorer som de upplever kan påverka deras benägenhet 
till att träna på arbetstid ur ett hälsoteoretisktperspektiv och kommer nedan att behandlas 
utifrån olika områden. 
 
8.2.1. Trots goda förutsättningar uppfyller de anställda ej kravet 
FM som verksamhet och myndighet har ansvaret att agera Sveriges militära försvar genom att 
hantera konflikter och krig om så skulle föreligga, i dagsläget är det däremot fred så arbetet är 
i förberedande och förebyggande syfte. FM i Halmstad har ett brett och varierat utbud av 
diverse faciliteter, aktiviteter, träningsformer och lokaler. Med det fastställda kravet FM FysS 



Elin Liljegren & Johanna Tagesson 
 

45 45 

(FM2016-7166:3) råder det obligatoriskt att genomföra ett minimum på 3 timmar träning per 
40 timmars arbetsvecka vilket skulle kunna tolkas som en stor möjlighet där de anställda får 
träna under sin arbetstid. Det kan dock verka tvivelaktigt att majoriteten skulle tolka det på 
sagt sätt då deras arbete genomsyras av ett preventivt arbete med ett tydligt patogent synsätt 
(Hanson, 2004). Det skulle emellertid kunna påpekas att arbetet bör genomföras med en mer 
främjande anda där hälsofrämjande strategier implementeras, vilket Hanson (ibid.) menar kan 
förbättra individens personliga färdigheter. Tillika kan det beaktas vikten av att det 
hälsofrämjande arbetet skall genomgå alla organisationsnivåer och således inte bara något 
som bör läggas på en enskild avdelning, enhet eller individen. På idrottsavdelningen erbjuder 
dem alla anställda möjligheter till att vidareutbilda sig inom träning, anatomi, fysiologi och 
idrott. I ett bredare perspektiv med tankar om framtidens rådande förändringar har de enligt 
respondenterna börjat förbereda och rusta genom träningspaket, fler träningsytor. De jobbar 
även aktivt med att finna lösningar för att öka tillgängligheten av alla träningsfaciliteter och 
utbud. Vidare tillhandahåller avdelningen såväl tjänster och råd som färdiga träningsunderlag 
för att underlätta planering samt genomförande av fysisk aktivitet. FM i Halmstad har även 
ett större utbud på olika träningslokaler där ändamålen är olika för att skapa nyanser i 
träningsformer och miljö (se tabell 7). Respondenterna menade även att cheferna i framtida 
arbete skall erbjuda tid och resurser för att främja fysisk aktivitet. Trots de goda 
träningsförutsättningarna upplevs det inte att alla utnyttjar möjligheterna till att träna den tid 
som föreligger som ett krav. Efter bearbetningen och sammanställningen av enkäten 
framkommer det att alla träningsfaciliteter som FM i Halmstad erbjuder inte alla utnyttjas i 
den utsträckning som de skulle kunna (se tabell 7), kanske är intresset inte tillräckligt för att 
alla utbud skall nyttjas av de anställda. Vidare menat uppger 41,4 % att de nyttjar 
träningsfaciliteterna för att de upplever dem som roligast, likaså anger 56,2 % att de har störst 
intresse för just dem sakerna. Däremot angav 58,6 % att de inte nyttjar faciliteterna för att de 
är roligast och 43,8 % sade att det inte använde dem utbuden för att de hade ett större intresse 
för dem. Därmed kan det problematiseras kring för varför de i så fall skulle nyttja dem, ett 
visst intresse verkar ändå föreligga dock inte direkt kopplat till att det skulle vara roligast. 
Likaledes efterfrågas fler träningsmöjligheter (se bilaga 4) trots det relativt täckande 
sortimentet. Följaktligen kan det diskuteras vilka skäl och faktorer som underligger den 
frånvaro av träning som finns hos FM i Halmstad.  
 
8.2.2. Kulturen har en inverkan för de anställdas träningsvanor 
Genom att ta anställning hos FM oavsett vart i landet eller för vilken tjänst så bör individen 
vara medveten om de fysiska krav (FM2016-7166:3) som ställs på hen, vilket framkom av 
intervjuerna. De är förvisso annorlunda beroende på den position individen antar men det 
finns standardiserade krav för alla inom insatsorganisationen, varpå det uttrycktes under 
intervjuerna att alla anställda sedan ett år tillbaka ingår i. Det finns således en grund till att 
anta att alla som söker anställning hos FM har något sorts intresse för just fysisk aktivitet, 
oberoende storleken av det. Kan det eventuellt efterliknas vid en specifik hälsokultur 
(Jablonowski, 2017; Lin & Lin, 2014; Hoebbel et al., 2012) inom FM, där ett visst 
förhållningssätt och beteende frammanas. Intresset för träning skulle vidare kunna tolkas som 
en slags motivation, människans drivkraft. Är det som så att motivationen är låg, på gränsen 
till obefintlig eller har den inte tillräckligt stor påverkan för att individerna skall fullfölja 
ordern och kravet (FM2016-7166:3). Svar på tal kan ges av tabell 11 i resultatet där 
informanterna till cirka 98 % anger att det inte är på grund av ett bristande intresse eller 
motivation, så det kan därmed i huvudsak uteslutas som orsak. Feedback och bekräftelse är 
starka incitament som stärker motivation och sporrar individen till att fortsätta vilja kämpa 
(Säljö, 2014). Som tidigare nämnt kan feedback spela en viktig roll för arbetsmiljön (Gabriel 
et al. 2014) och är något som respondenterna även nämner, således kan det möjligen tolkas 
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att det för sammanhanget kan verka korrekt. Malik et al. (2014) har tidigare påpekat 
arbetsplatsen som den perfekta platsen för att bedriva fysisk aktivitet, vilket FM på sätt har 
anammat, och skulle ytterligare hälsofrämjande strategier implementeras kan träningsvanorna 
öka. Vidare vore det av intresse att undersöka för vad som driver ett särskilt beteende som det 
i fallet för träningsvanor. Det bör möjligen spekuleras att förändring i träningsvanor inte 
endast förekommit under arbetstid utan kan likaledes förklara ett ändrat beteende under 
fritiden (se tabell 10).  
 
8.2.3. Försvarsmakten som en ge och ta kultur 
Alla förväntas bete sig på olika sätt, där handlingarna kan vara förutbestämda. Individen har 
flertalet olika förväntningar på sig själv samtidigt som andra har minst lika många på den 
individen. På en arbetsplats finns förväntningarna överallt, cheferna har förväntningar på de 
anställda samtidigt som dem har förväntningar på sina chefer. Inom de flesta yrkena antas det 
att individen skall ta eget ansvar för sitt arbete, likaledes räknar de anställda med att cheferna 
skall ta det större ansvaret. Individens ansvar på FM är att de skall fullfölja och uppnå kraven 
för FM FysS (FM2016-7166:3), men det kan spekuleras över huruvida de anställda anser att 
en del av det ansvaret även bör ligga på chefen att föregå med gott exempel (Schulze et al., 
2015) vilket respondenterna även instämmer om. Eller kan de följa upp och återkoppla 
(Gabriel et al. 2014) som angetts i resultatet för intervjuerna, och som framkommer starkt att 
det inte görs av figurerna 7 och 8. Ansvar ligger inte enbart på de anställda eller cheferna, 
utan även på FM som organisation. Ur intervjuerna framkom att det övergripande eller 
majoriteten av ansvaret för att uppnå kraven för FM FysS (FM2016-7166:3) låg på individen 
samtidigt som resterande del låg på FM och däri ansågs det att cheferna skulle visa 
framfötterna och motivera sina anställda att träna mot kraven genom att själva göra 
detsamma. Det kan tolkas som en slags ge och ta kultur där förväntningarna på ansvar 
förflyttas hela tiden, särskilt beroende på vem som yttrar sig om det. Är det den här typen av 
organisationskultur som eftersträvas inom FM, det kan möjligen kopplas till den starka 
värdegrund som existerar (FM2015-1597:7). Enligt kraven (FM2016-7166:3) skall de 
anställdas träning utvärderas samt följas upp konsekvent, men från enkäten framkom att 61 % 
inte får någon utvärdering (se figur 8) samt 42 % ej får uppföljning (se figur 7). Det här 
bevisar att det ansvaret som ligger på cheferna inte uppnås och de anställda upplever kanske 
därmed inte att de får tillbaka det som de borde kunna förvänta sig. Följaktligen som Säljö 
(2014) beskriver bör individen bli påmind för att genomföra saker där de materiella 
verktygen kan verka kopplade till de kognitiva förmågorna. Säg genom att de anställda inte 
som bevisat får uppföljning eller utvärdering av deras träning vid utvecklingssamtal glömmer 
bort alternativt inte ser värdet i att träna och således inte uppfyller kravet (FM2016-7166:3). 
Det kan möjligen innebära att det endast är vid testtillfällena som de anställda blir påminda 
om varför de skall träna regelbundet på arbetstid. 
 
8.2.4. Träning bortprioriteras i första hand 
Det antas att intresset för träning finns (se tabell 8), det framkom redan i intervjuerna som 
någon slags förväntning på de som söker anställning inom FM. Idrottsavdelningen och FM 
generellt erbjuder ett stort och nyanserat utbud av diverse olika faciliteter och träningsformer 
(se tabell 7). Ändå angav lite mer än 30 % att de i genomsnitt per vecka inte lägger mer än tre 
timmar på träning under arbetstid trots att kravet (FM2016-7166:3) förefaller minst tre 
timmar (se bilaga 4, figur 14). Vilka ytterligare faktorer än brist på ansvar från de olika 
parterna skulle kunna tolkas ligga till grunden för att en stor del av de anställda inte följer 
kravet. De anställda angav främst tidsbrist, andra prioriteringar samt att de inte har 
möjligheten att styra sin egen arbetstid som de faktorer som påverkar dem till att inte uppnå 
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kravet för träning (se tabell 11). Under intervjuerna framkom även tidsbrist som en 
huvudkomponent till varför anställda inte tränar så många timmar som de skall. De nämnde 
även att träning är det första som individerna bortprioriterar när de har för hög 
arbetsbelastning som kan i fallet antas härledas från stark underbemanning hos FM i 
Halmstad. Det går givetvis inte att dra en direkt slutsats om dessa faktorer, men det kan med 
fördel diskuteras kring för att försöka utveckla lösningar till problemet.  
 
8.2.5. Det är ett samspel av flera påverkansfaktorer 
I diskussionen kring de faktorer som påverkat de anställdas benägenhet till att träna på 
arbetstid har tidigare avsnitt behandlat bristande ansvar, möjligheterna att kontrollera 
arbetstiden, tidsbrist och hög arbetsbelastning vilket avser respektive hinder. Vidare har 
resurserna som existerar för närvarande hos FM i Halmstad redogjorts för samt de 
hälsoinsatser som de arbetar med. En fördjupad diskussion kan således föra in individen till 
att ifrågasätta vad de anställda troligen kan sakna med anledning av att de trots allt inte 
uppnår kraven för FM FysS (FM2016-7166:3). Kan brist på kunskap eller motivation ligga 
till grunden för de låga träningsvanorna, alternativt ett bristande engagemang för träning (se 
tabell 8). Dock kan det motbevisas att kunskap skulle föreligga som orsak till att de anställda 
inte tränar då enkom en person nämnt som en påverkande faktor där resterande 99,4 % anger 
att det inte är en faktor. Kan hur individen tränar, sålunda om de anställda oftast tränar 
ensamma, i par eller i grupp förklara de rådande träningsvanorna (se tabell 9). 69,1 % av 
informanterna uppger nämligen att de oftast tränar ensamma vilket kan diskuteras för om den 
frånvarande träningen sålunda är förekommen av den bristande kollektiva träningen. Det 
föreligger en avsaknad som inte är möjlig att förklara genom att peka på en eller några 
stycken faktorer utan beror troligen på ett samspel av flertalet olika beståndsdelar.  
 
8.2.6. Det finns en hälsokultur som måste brytas ner och förändras 
Som upprepats genom hela studiens gång framgår kravet för FM FysS (FM2016-7166:3) som 
en stark drivkraft och ståndpunkt till varför de anställda inom FM skall träna tre timmar 
under arbetstid per arbetsvecka. Vad som inte behandlats i tidigare delar är möjligen vad som 
kan verka resistent och övermanna ett krav oavsett vilket. Således något som kan verka mer 
genomträngande för ett beteendes uppförande och för vad som kan komma påverka det. Det 
kan förstås att vissa beteenden uppmanas särskilt för en kontext som den här, och därmed tas 
avstånd till avvikande beteenden. Kan det möjligen då antas att den kultur eller i fallet särskilt 
hälsokulturen som förefinnas verkar mer betydande för de anställda än det faktiska kravet 
(FM2016-7166:3; Jablonowski, 2017; Lin & Lin, 2014; Hoebbel et al., 2012). I och med att 
alla verktyg och faktiska resurser verkar finnas kan det förutsättas att hälsokulturen som finns 
inom FM inte är tillräcklig. Kanske är de anställda, civila som icke-civila, chefer som 
underställda så fast i ett visst mönster av tankar och beteenden kring träning att de inte själva 
kan rucka på det för att skapa förändringar. Att skapa en dialog och en medvetenhet, ett mer 
öppet klimat samt en accepterande miljö för träning på arbetstid skulle kunna antas främja 
förutsättningarna för träning likaledes expandera vad som anses tillåtet eller ej vilket 
respondenterna instämmer om. Det som möjligen inte föreligger FM är det möjliggörande 
språket samt förhållningssätt som borde tillämpas för att kunna bryta ner dagens mönster av 
krav och måsten där möjligheterna istället framhävs och tid ges åt att värna om den kultur 
som kan komma att växa fram. Säljö (2014) belyser genomgående att språket och 
kommunikationen därav är det mest essentiella för att en särskild kontext skall föreligga där 
det snarare sker ett samspel mellan de anställda som inte nödvändigtvis förkastar den 
värdegrund som FM grundas på. Som respondenterna själva nämnt existerar det fåtal 
styrningar trots den hierarkiska ordningen vilket kan i fallet utnyttjas av de anställda för att på 
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eget bevåg söka sig förbi ansvaret samt förväntningarna och istället genom ökad kontroll 
förbättra sin egen arbetssituation. FM påstår att hälsa är nödvändigt för att de anställda skall 
må bättre samt genomföra ett mer gediget arbete där FM FysS (FM2016-7166:3) antas vara 
det som skall uppnå följande. Däremot kan det antas skapa en ytterligare påverkande faktor 
till tidsbrist, stress och hög arbetsbelastning där kravet är ett måste och inte längre en 
möjlighet. Det kan förstås som att FM genom sitt arbete för att främja fysisk aktivitet skapat 
en subkultur där det istället innebär något negativt som sålunda lett till dess antites.  
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9. Konklusion 
Utifrån studiens omfattande resultat, tidigare forskning på området samt teoretiska 
referensram går det att dra följande slutsatser. FM och idrottsavdelningen arbetar aktivt och 
främjande med flertalet redskap som kan förstås genom ett sociokulturellt perspektiv som en 
god förutsättning för att främja de anställdas fysiska aktivitet på arbetstid. Faktorer som 
påverkade de anställdas benägenhet till att genomföra fysisk aktivitet på arbetstid var 
flertalet, bland annat resurser, kontroll över arbetstid, tidsbrist och delaktighet i den 
hälsokultur som förekommer. Vidare framkom att det bör arbetas med ett mer öppet och 
tillåtande klimat där utrymme ges för dialoger. Det föreslås att FM bör se över sin nuvarande 
hälsokultur och vidare genom hälsofrämjande arbete komplettera dess nuvarande arbete samt 
värna om de kulturer som faktisk kan främja fysisk aktivitet. 
 

 Visst vi övar för det mest extrema, ett krig, absolut, och då behöver man ge en order till någon, och det skall 
genomföras punkt slut, men det är fred, och då tror jag att det finns bättre sätt att arbeta på, med mer öppen 

dialog och tillåtande klimat. IP2 
 

9.1. Praktiska implikationer 
Studien har en pedagogisk relevans då den belyser hur FM i Halmstad arbetar för att främja 
de anställdas fysiska aktivitet för att de skall uppnå FM FysS (FM2016-7166:3). Relevansen 
finns likaledes för det hälsoteoretiska perspektivet där studien genomsyrar hälsobegreppets 
olika delar. Följaktligen bör den vetenskapliga relevansen inom det hälsopedagogiska 
området beaktas då studien bidrar med ett varierat perspektiv på fysisk aktivitet och 
påverkansfaktorer, samt hälsokulturen som ett fenomen.  
 

9.2. Förslag till framtida forskning 
Den här studien har kunnat visa, att FM i Halmstad har ett genomsyrat patogent synsätt i sitt 
hälsoarbete, och att de behöver implementera ett mer salutogent hälsofrämjande perspektiv. 
De flesta studier inom ämnet fysisk aktivitet har utgått från ett patogent synsätt där fokus har 
legat på att undersöka varför människor ej tränar. Således rekommenderas framtida forskning 
att tillämpa ett salutogent perspektiv och istället undersöka hur det kommer sig att folk 
faktiskt tränar 3 timmar i veckan under arbetstid på FM i Halmstad i stället för tvärtom. Det 
vore av  komplement till den här studien, som inte har haft ett renodlat salutogent perspektiv 
utan försökt att tillämpa ett mer neutralt perspektiv på hälsa. Men även av intresse till 
forskning i allmänhet då det generellt föreligger en viss brist på kunskap inom 
hälsofrämjande arbete, men främst inom FM där forskning utifrån ett salutogent perspektiv i 
princip är obefintligt.  
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11. Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 
1. Vad har du för tidigare utbildning/erfarenheter 
2. Hur länge har du arbetat på FM/med det du gör nu? 
3. Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter  
4. Beskriv kortfattat hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig  
 
Hälsa  
5. Hur ser du på hälsa? 
6. Upplever du att din syn på hälsa skiljer sig på hur försvarsmakten generellt ser på hälsa? 
Om ja: - På vilket sätt då? 
 
Fysisk aktivitet 
7. Kan du ge en beskrivning på hur du arbetar övergripande med att främja fysisk aktivitet på 
fm? 
8. Hur arbetar du med att främja fysisk aktivitet på individnivå?  
9. Utöver de du har nämnt, arbetar man på andra sätt med fysisk aktivitet på FM? 
10. Hur ser kraven ut för fysisk aktivitet på FM? 
11. Hur fullföljs kraven? 
12. Vad händer om man som anställd inte fullföljer kraven? 
13. Hur arbetar ni för att nå de individer som inte lever upp till kraven för FM FysS? 
14. Hur mycket anser du att det ligger på individen att se till att de uppnår kraven för FM 
FysS? 
15. Hur mycket anser du att det ligger på FM att de anställda uppnår kraven för FM FysS? 
16. Vad skulle du beskriva är de största svårigheterna med ditt arbete? 
17.  Finns det yttre förutsättningar som påverkar ert sätt att arbeta med fysisk aktivitet 
negativt/positivt? (Som till exempel lokaler, miljön, med mera.) 
 
Hösten 2018 
18. Nu inför hösten kommer det ju ca 300 värnpliktiga till FM i Halmstad, hur arbetar ni här 
på idrott för att förbereda er inför det?  
19. Utifrån dina arbetsuppgifter, vilka utmaningar ser du inför höstens förändring? 
20. Kan du se några fördelar med den kommande förändringen? 
Om ja: Vilka då? 
Om nej: Varför? 
 
Övrigt 
21. Är det något annat du vill tillägga?  
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Bilaga 2. Enkät 
 

För att vi ska få en bättre bild över garnisonen ber vi om att få svar på några kortare 
bakgrundsfrågor.  
 
Kön  
 
� Man  
� Kvinna 
� Annat 
 
Ålder  
 
_______________ 
 
Personalkategori  
 
� OF  
� OR  
� Civil  
� Soldat  
� Rekryt 
 
Hur länge har du arbetat inom Försvarsmakten? 
 
_______________ 
 
 
 

 
 
 
 
1. Vilka tider nyttjar du oftast träningslokalerna/faciliteterna på garnisonen? 
Rangordna de tre alternativ du anser stämmer bäst in på dig.  
 
� 06.00-10.00  
� 10.00-12.00  
� 12.00-14.00  
� 14.00-16.30  
� 16.30-18.00  
� 18.00-21.30 
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2. Vilka träningsfaciliteter/utbud nyttjar du? 
Rangordna de fem som du huvudsakligen nyttjar. 
 
� Gym  
� Gymnastiksal  
� Utegym  
� Fotbollsplan  
� Tennisbana  
� Beachvolleybana  
� Löpspår på Galgberget  
� Fasta orienteringsbanor  
� Crossfit- & friviktslokal  
� Aktiviteter från friskvårdsmeny 
 
3. Varför nyttjar du, utifrån fråga 2, huvudsakligen de fem 
träningsfaciliteterna/utbuden? 
Fler alternativ är tillåtna.  
 
� Roligast 
� Lättillgängligt 
� Större intresse för 
� Mer kunskap i / om 
� Annat __________________ 
 
4. Med tanke på det utbud som erbjuds, finns det något/några alternativ som du saknar 
eller önskar fanns? I så fall vad/vilka? 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Hur tränar du oftast? 
 
� Själv  
� I par  
� I grupp 
 
6. Hur tidsfördelar du din träning? 
Sätt i procent fördelat. 
 
Kondition ____ % 
Styrka       ____ % 
Rörlighet  ____ % 
Summa       100 % 
 
7. Har du satt upp träningsmål för din träning på arbetstid? 
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� Ja 
� Nej 
 
8. Planerar du in fysisk träning i ditt arbetsschema? 
 
� Ja 
� Nej 
� Ibland 
 
9. Följs din träning upp vid utvecklingssamtal? 
 
� Ja 
� Nej 
� Ibland 
 
10. Utvärderas din träning vid utvecklingssamtal? 
 
� Ja 
� Nej 
� Ibland 
 
11. Är du fysiskt aktiv på din fritid?   
Med fysiskt aktiv menar vi aktiviteter som i intensitet uppnår andfåddhet.  
 
� Ja  
� Nej 
� Ibland 
 
12. Vilken fysisk status upplever du att du har? 
 
� Mycket bra  
� Bra  
� Varken bra eller dålig  
� Dålig  
� Mycket dålig 
 
13. Använder du dig av Träningsdagbok FM FysS? 
 
� Ja 
� Nej 
� Ibland 
� Vet inte vad det är 
 
14. Hur viktigt eller oviktigt anser du att det är att ha god kondition för att klara dina 
arbetsuppgifter?    
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Mycket          Viktigt    Oviktigt 
viktigt 
6  5  4  3  2  1 
 
 
 
15. Hur tillåtande eller inte tillåtande anser du att klimatet är för att träna på 
arbetstid? 
Med tillåtande klimat menar vi att arbetsplatsen och de arbetande accepterar och möjliggör 
för, i fallet, träning på arbetstid. 
 
Mycket         Tillåtande     Inte alls 
tillåtande                  tillåtande 
6  5  4  3  2  1 
 
 
 
16. Har dina träningsvanor förändrats något de senaste två åren? 
 
� Ja, ökat  
� Ja, minskat  
� Oförändrat 
 
Om dina träningsvanor förändrats kan du kortfattat förklara varför.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
17. Hur lång tid lägger du på din träning i genomsnitt per vecka på arbetstid? 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
18. Om du inte tränar minst tre timmar på arbetstid per arbetsvecka, vad är 
anledningen till det? 
Välj huvudsaklig anledning, max tre alternativ. 
 
� Tidsbrist  
� Skada  
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� Osäkerhet / bristande kunskap  
� Andra prioriteringar  
� Bristande intresse för träning  
� Omotiverad / långvarig sjukdom  
� Inte möjlighet att styra egen arbetstid  
� Annat ______________________________ 
 
19. Blev du godkänd vid senaste testtillfället i FM FysS Tilläggskrav? 
 
� Ja  
� Nej 
� Har ej tilläggskrav 
 
Om nej, i vilket / vilka moment. 
 
____________________________________________ 
 
20. Övriga kommentarer 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Bilaga 3. Informationsbrev 
 

Till dig som är anställd hos försvarsmakten i Halmstad 
 
Vi är två högskolestudenter som läser vår sista termin på det hälsopedagogiska programmet 
på Högskolan i Halmstad. I samband med det genomför vi en studie med syfte att belysa hur 
försvarsmakten i Halmstad arbetar för att främja de anställdas fysiska hälsa för att de skall 
uppnå grundnivån enligt försvarsmaktens Fysiska Standard. Med anledning av syftet med 
studien genomför vi därför en övergripande enkät som du valts ut att delta i. Enkäten ska 
förhoppningsvis ge underlag för att stärka en medvetenhet kring träningsvanor och beteenden 
samt för att ge stöd till Försvarsmakten i Halmstad för vidare planering av träningslokaler, 
faciliteter och mer utbud.  
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För att få en bred blick över försvarsmakten i Halmstad har vi valt att skicka ut enkäten till 
alla vederbörande och önskar att du svarar på alla frågorna sanningsenligt. Enkäten innehåller 
fyra bakgrundsfrågor samt tjugo olika frågor vad gäller träningsvanor och beteenden. Du 
kommer endast behöva svara på enkäten en gång, inga följdfrågor kommer skickas ut. 
Enkäten skall fyllas i enskilt, utan tidigare diskussioner kring frågorna och helst med 
bläckpenna. 
 
Dina svar kommer behandlas konfidentiellt, alltså databehandlas utan identitetsuppgifter 
och kommer inte att spridas vidare. Du skall därför inte skriva något namn eller dylikt på din 
enkät då enkäten skall vara helt anonym så inga enkätsvar eller annat kan spåras tillbaka till 
dig. De insamlade uppgifterna kommer enbart användas för sammanställningar och analyser 
på gruppnivå. 
 
Är det något du undrar över angående studien eller enkäten är du välkommen att ta kontakt 
med antingen Elin eller Johanna.  
 
Tack på förhand för din medverkan!  
 
Med vänlig hälsning,  
 
Elin Liljegren      Johanna Tagesson 
Tel. 073 443 39 33     Tel. 072 700 24 94  
elinli15@student.hh.se    johtag15@student.hh.se 
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Bilaga 4. Övriga resultat 
 

 
Figur 14. Arbetslängd hos Försvarsmakten (n=160). 

 
Figur 14 presenterar hur länge informanterna har arbetat hos Försvarsmakten varav 
majoriteten arbetat mellan 0 - 10 år (se bilaga 2 bakgrundsfråga 4). 
 
Tabell 12. Vilka tider de anställda oftast nyttjar träningslokalerna/faciliteterna på garnisonen 
(n=162). 

 
 Ja Nej  

06.00 - 10.00 29,6 % 70,4 %  

10.00 - 12.00 37,0 % 63,0 %  

12.00 - 14.00 12,3 % 87,7 %  

14.00 - 16.30 63,6 % 36,4 %  

16.30 - 18.00 45,1 % 54,9 %  
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18.00 - 21.30 14,8 % 85,2 %  

 
Tabell 12 (se bilaga 2 fråga 1) anger vilka träningstider informanterna oftast nyttjar 
träningslokalerna och faciliteterna. De tre tider som informanterna flitigt använder 
faciliteterna är 14.00 - 16.30 (63,6 %), 16.30 - 18.00 (45,1 %) och 10.00 - 12.00 (37,0 %). De 
två tider som nyttjas minst är 12.00 - 14.00 (12,3 %) samt 18.00 - 21.30 (14,8 %). 
 
Resultat av fråga 4 (se bilaga 2). Utbud eller träningsfaciliteter anställda uppgett att de önskar 
finns eller fanns mer utav. Resultatet kunde visa att det som var mest eftertraktat var, 
uppdaterat och större gym, och större crossfitlokal. 
 
● Utbudet är bra, storlekarna på faciliteterna hade behövt vara större 
● Ett uppdaterat gym, byta ut lite vajrar o underhåll 
● Fast närkampslokal, med sandsäckar o mattor mm 
● Mer crossfit 
● Boxningshandskar 
● Större gymlokal 
● Pass 
● Curling 
● Ishockeyhall 
● Friviktsgym utomhus 
● Bättre gymnastiksal den är väldigt sliten 
● Större gym lokal med mera utrustning, det börjar bli trångt när alla rekryter/vp ska in 

och nyttja gym 
● Klättervägg 
● Närkampslokal 
● Badminton,  
● Pingis 
● Yoga 
● Möjligen ett större gym, mer utrustad idrottshall 
● Större gym 
● Bättre/mer crossfit lokal 
● En ordentlig närkamp och crossfit anläggning 
● Mer gemensamma löparpass för bataljonen. Fasta tider! 
● Större varierande hinderbanor 
● 50m simbassäng 
● Inget extra i utbudet, dock möjlighet att välja bland andra tider än vad som anges i 

friskvårdsutbudet. 
● Paddel 
● Flera tillfällen simma/vecka 
● Fler pass 
● Ett större crossfitgym med storlek/takhöjd minst som övn/vårdhallen 
● Yoga 

 
Tabell 13. Hur de anställda tidsfördelar sin träning (n=162).  
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Kondition        51,02 % 

Styrka        34,58 % 

Rörlighet        14,40 % 

Totalt        100 % 

 
Vid frågan hur informanterna fördelar sin träningstid vad gäller kondition, styrka och 
rörlighet angav de utifrån tabell 13 (se bilaga 2 fråga 6) att de förlägger cirka 50% av tiden på 
konditionsträning, och cirka 35 % på styrketräning och övriga 14,40 % på rörlighetsträning. 
 
 

 
Figur 15. Genomsnittlig tid lagd på träning per vecka på arbetstid (n=159). 

 
Figur 15 (se bilaga 2 fråga 17) anger hur lång tid informanterna i genomsnitt lägger på sin 
träning per vecka på arbetstid. Majoriteten genomför 3 timmar i genomsnitt per arbetsvecka 
(30,2 %). 
 
Resultat av fråga 18. (se bilaga 2) 
Resultatet kunde visa att den främsta anledningarna till att anställda ej tränar på arbetstid är 
på grund av att de väljer att vara fysiskt aktiva på sin fritid i stället för på sin arbetstid. Även 
sjukdom var en av de främsta anledningarna.  
 
Tabell 14. Blev godkänd vid senaste testtillfället i FM FysS Tilläggskrav (n=162).
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Ja 67,9 % 

Nej 7,4 % 

Har ej tilläggskrav 24,7 % 

 
Tabell 14 (se bilaga 2 fråga 19) anger om informanterna vid senaste testtillfälle blev 
godkända, underkända eller om de ej har FM FysS Tilläggskrav. Övervägande (67,9 %) 
angav att de klarade testet. 
 
Resultat av öppen fråga (se bilaga 2 fråga 19). 
Resultatet kunde visa att de moment flest ej klarat FM FysS tilläggskrav i var i fälttest. Den 
främsta anledningarna till att de anställda ej klarade det senaste tilläggs kravet i FM FysS var 
på grund av någon form av skada. 
 

Bilaga 5. Begreppsdefinition och fakta 
 
Regemente - Det är en militär administrativ enhet och den högsta organisationsnivån inom ett 
truppslag (Försvarsmakten, u.å.). 
 
Truppslag - Det kallas även för vapenslag och finns för att tydliggöra skillnader mellan de 
olika typerna av förband (Försvarsmakten, u.å.). 
 
Luftvärnsregementet (LV 6) - Luftvärnet är ett truppslag/vapenslag som har i uppgift inom 
Försvarsmakten är att övervaka luftrummet med radar, upptäcka hot från luften som fientliga 
helikoptrar, flygplan, granater eller raketer samt vara redo att bekämpa de hoten med 
luftvärnsrobotar. LV 6 är det enda luftvärnsregementet som finns i Sverige beläget i 
Halmstad. Luftvärnet arbetar i samverkan med flygvapnet men tillhör armén 
(Försvarsmakten, u.å.). 
 
Order - Det är en tvingande befallning om en uppgift eller en verksamhet som skall 
genomföras, den kan ges skriftligt eller muntligt och skall innehålla en beskrivning av 
uppgiften samt eventuella riktlinjer (Försvarsmakten, u.å.). 
 
Förband- Det är en militär enhet som är organiserad för en särskild uppgift i fred eller krig. 
Förband delas upp i utbildningsförband eller insatsförband. Utbildningsförbanden är de som 
utbildar rekryter och soldater. Insatsförbanden är de som står till förfogande för insatser både 
inom Sveriges gränser och internationellt (Försvarsmakten, u.å.). 
 
Insatsorganisation - De består av ett antal krigsförband med definierade uppgifter samt 
beredskapstid (Försvarsmakten, u.å.). 
 
Garnison - Det är en form av paraplyorganisation för den samlade militära närvaron på en 
viss ort eller plats och används som benämning för all militär verksamhet som bedrivs på 
detsamma stället (Försvarsmakten, u.å.). 
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Bataljon - Det är en militär enhet som består av mellan 500-1 500 soldater (Försvarsmakten, 
u.å.). 
 
Kompani - Det är en underavdelning till bataljoner och består av mellan två och sju plutoner, 
varav det är cirka 70-200 soldater inräknade. Det är även den minsta amréenhet som ur ett 
administrativt och taktiskt perspektiv delvis är självständigt (Försvarsmakten, u.å.). 
 
Pluton - Det är en militär enhet med fyra grupper, vanligen är det mellan 20-40 personer och 
ingår som en del av ett kompani (Försvarsmakten, u.å.). 
 
Rangordningsskalor 
Sverige har sedan 2009 ett tvåbefälssystem, med officer och specialistofficer 
(Försvarsmakten, u.å.). 
 
Civilist (civil) - Det är en person med civila, alltså icke militära uppgifter (Försvarsmakten, 
u.å.). 
 
Rekryt - Det är en soldat som har påbörjat den första grundläggande militärutbildningen 
(Försvarsmakten, u.å.). 
 
Soldater - Menig är den lägsta graden inom Försvarsmakten och tilldelas dem som inte 
avancerat i rangordningen. Vidare kan soldaten avancera i rang som menig för ett, tre, fem 
eller sju år och vidare bli vice korpral (Försvarsmakten, u.å.). 
 
Officerare (OF) - De med den här militära graden är aktiva över soldater och börjar som 
fänrikar. De kan sedan avancera uppåt till löjtnant, kapten, major, överstelöjtnant, överste, 
och har möjlighet att nå hela vägen upp i den militära rangordningen till graderna general 
(Försvarsmakten, u.å.). 
 
Specialistofficerare (OR) - Den lägsta graden är här förste sergeant, sedan följer fanjunkare, 
förvaltare och de högsta är regementsförvaltare (Försvarsmakten, u.å.). 
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