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Sammanfattning: Syftet med denna enkätstudie var att kartlägga användningsområdena av 

friskvårdskortet i en kommun i sydvästra Sverige samt beskriva vilka hinder och anledningar 

som förelåg för att utnyttja friskvårdskortet. Ett strategiskt urval gjordes på samtliga anställda 

i kommunen med en svarsfrekvens på 69 %. Returnerade enkäter behandlades i 

statistikdatorprogrammet SPSS. Respondenternas ålder varierade från 20 till 65 år och bestod 

till 80 % av kvinnor och 20 % män. Av respondenterna med friskvårdskort klassades 38 % 

som ”sällananvändare” och 62 % som ”övriga användare”. Det var övervägande kvinnor som 

tränade inom friskvårdskortet. Simning var den mest populära aktiviteten för 

”sällananvändare” medan ”övriga användare” i störst utsträckning hade angett 

konditionsträning i grupp. ”Sällananvändare” upplevde fler hinder och färre anledningar att 

vara fysiskt aktiva än ”övriga användare”. Män och yngre upplevde fler hinder än kvinnor och 

äldre. Det största hindret för både ”sällan-” och ”övriga användare” var ”tidsbrist”. Den 

främsta anledningen att vara fysiskt aktiv var ”för att må bra/hålla kroppen i trim”. För att öka 

användningen av friskvårdskortet bör strategier tas fram för att minska de upplevda hindren. 

Även projekt som inriktar sig på att öka den fysiska aktiviteten kan riktas mot 

”sällananvändare” som genom att skaffa friskvårdskortet har visat en önskan att bli mer 

fysiskt aktiva.  

 
 
 
 
 
 



Abstract 

The aim of this survey was to map out the physical activity within the health benefit-card 

among the employed in a municipality in the south-western of Sweden and describe what 

obstacles and reasons there were to exercise within the health benefit-card system. A strategic 

selection was made out of all of the employed in the municipality and 69 % of the 

questionnaires handed out were completed. The questionnaires were put into the computer 

statistic program, SPSS. Ages of the respondents varied between 20 to 65 years and consisted 

of 80 % women and 20 % men. Of the respondents with the health benefit-card, 38 % were 

classified as “non-frequent users” and 62 % as “other users”. Women were found to exercise 

the most within the health benefit card system. Swimming was the most popular activity for 

the “non-frequent users” whereas the “other users” mostly engaged in fitness training. “Non-

frequent users” perceived more obstacles and less reasons to be physically active than the 

“other users”. Males and youths perceived more obstacles than females and the elderly. The 

largest obstacle for both “non-frequent” and “other users” was “lack of time”. The most 

prominent reason to be physically active was “to feel good and/or keep my body in shape”. To 

increase the use of the health benefit card, strategies to decrease the perceived obstacles need 

to be acted out.  In addition, projects focused on getting individuals more active should be 

implemented aimed at the “non-frequent users” who by getting the health-benefit card have 

shown that they have a desire to become more physically active.  
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Introduktion 

Fysisk aktivitet minskar risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och 

psykisk ohälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2008a). Regeringens målområde nummer nio tar 

upp vikten av fysisk aktivitet som en förutsättning för en god hälsoutveckling. Fokus ligger på 

att alla i samhället ska ha möjlighet att utöva fysisk aktivitet på sina villkor. Detta gäller såväl 

inom förskola, skola och arbete, som under fritiden (Statens Folkhälsoinstitut, 2008b).  

Eftersom vuxna tillbringar merparten av sin vakna tid på arbetsplatsen, är det en viktig och 

effektiv arena att främja hälsa på. Där ges tillgång till en stor målgrupp som ofta är svår att nå 

på andra sätt (Naidoo & Wills, 2000). Arbetsgivaren har ansvar för att prioritera de anställdas 

hälsa vilket betyder mycket för företagets effektivitet och lönsamhet (Försäkringskassan, 

2007). Arbetsgivaren har även möjlighet att göra skatteavdrag för åtgärder som leder till ökad 

hälsa bland de anställda, bland annat företagshälsovård och friskvård (Skatteverket, 2007). 

Hälsopromotion på arbetsplatser inriktar sig på att försöka skapa stödjande miljöer där alla får 

de möjligheter och förutsättningar som behövs för en bättre hälsa. I det hälsofrämjande arbetet 

är det viktigt att inrikta insatserna på att de ska vara varaktiga och hålla i ett längre perspektiv 

(Källestål et al., 2004). 

 

Kommunen som undersökts i denna studie satsar mycket på folkhälsan och folkhälsoarbetet. 

Folkhälsocentrum är en del av denna satsning och en viktig arena för förbättrandet av 

kommuninvånarnas hälsa. Folkhälsocentrums verksamhet är formad efter och utgår från 

folkhälsopolicyns målområden. Ett av de fem folkhälsomålen för kommunen är 

hälsosammare levnadsvanor som bland annat innefattar att förutsättningar ska skapas för att 

öka den fysiska aktiviteten (Laholms kommun, 2003). Kommunens satsning på friskvården 

innebär bland annat friskvårdskortet som numera erbjuds för 200 kr per år till alla anställda i 

kommunen. Tidigare var kortet gratis. I friskvårdskortet ingår träning på en rad olika 

träningsanläggningar, däribland Folkhälsocentrum. Tillägg kan göras för att få tillgång till 

vissa extra pass. Kommunen erbjuder även en friskvårdspeng, en summa på 500 kronor per 

år, som kan erhållas istället för friskvårdskort och användas till exempelvis medlemsavgift i 

en förening som inte innefattas av friskvårdskortet. 

 

Trots dessa tillfällen för varje anställd individ att öka sin fysiska aktivitet, är det inte alla som 

utnyttjar friskvårdsförmånerna. Av samtliga kommunanställda har något fler än hälften 
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skaffat friskvårdskortet, och av dessa är det endast lite mer än hälften som använder det på 

regelbunden basis.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att kartlägga användningsområdena av friskvårdskortet i en 

kommun i sydvästra Sverige. Ett ytterligare syfte var att beskriva vilka hinder och anledningar 

som förelåg för att utnyttja friskvårdskortet. 
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Bakgrund 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras av Statens Folkhälsoinstitut (2008c) som all typ av rörelse som ger 

ökad energiomsättning, exempelvis allt från promenader, hus- och trädgårdsarbete till 

högintensiv träning men även den fysiska aktivitet och belastning som fås genom arbetet.  

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2008c) är rekommendationerna för fysisk aktivitet att alla 

ska vara åtminstone måttligt fysiskt intensivt aktiva sammanlagt 30 minuter om dagen. 

Samma hälsoeffekter kan även uppnås genom att träna högintensivt 30 minuter per dag tre 

gånger i veckan (Statens Folkhälsoinstitut, 2008d). Om den dagliga mängden och intensiteten 

av fysisk aktivitet ökas, fås en förbättrad hälsoeffekt (Statens Folkhälsoinstitut, 2008c). 

Stillasittande individer vinner mest på att öka sin fysiska aktivitet jämfört med de som redan 

är något eller mycket fysiskt aktiva (Statens Folkhälsoinstitut, 2008d). Enligt en svensk studie 

av Bergman, Grjibovski, Hagströmer, Bauman och Sjöström (2008) når 63 % av Sveriges 

befolkning upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet.  

Fysisk aktivitet minskar risken för en mängd olika folkhälsoproblem, till exempel fetma, 

hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen och cancer (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2008a). Förutom att bidra till en bättre fysisk hälsa har fysisk aktivitet också 

visat sig öka livskvaliteten och det psykiska välbefinnandet bland annat genom att minska 

depression, ångest och stress (Statens Folkhälsoinstitut, 2008c; World Health Organization, 

2008). En livsstilsförändring med bland annat ökning av den fysiska aktiviteten har samband 

med en förbättring av den mentala hälsan samt en bättre självrapporterad hälsa (Blank, 

Grimsley, Goyder, Ellis & Peters, 2007).  

Det finns många studier som har visat samband mellan fysisk aktivitet och minskad dödlighet. 

Måttliga nivåer av daglig fysisk aktivitet under arbete och fritid har visat sig minska risken att 

dö av hjärt- och kärlsjukdomar och all annan dödlighet för både kvinnor och män i alla 

åldersgrupper (Andersen, Schnohr, Schroll & Hein, 2000; Barengo et al., 2004). Detta även 

när genetiska faktorer har tagits hänsyn till (Kujala, Kaprio, Sarna & Koskenvuo, 1998). En 

studie av Bucksch (2005) visade att det främst är kvinnor och äldre som genom måttlig fysisk 

aktivitet minskar risken att dö i förtid. 22 % av alla dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar i 

världen beräknades år 2002 ha fysisk inaktivitet som dödsorsak (World Health Organization, 

2002). 
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Fysisk aktivitet ger även sociala vinster för samhälle och näringsliv. Regelbunden fysisk 

aktivitet leder till ökad produktivitet på arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro (World Health 

Organization, 2008). Studier som undersökt detta samband har kommit fram till resultat som 

både stödjer och förkastar WHO: s teori. Resultatet i en studie av van den Berg et al. (2007) 

visade att kontorsarbetare med brist på intensiv fysisk aktivitet på fritiden hade sämre 

arbetsförmåga än de som ägnade sig åt intensiv fysisk aktivitet. Sörensen et al. (2007) fann 

däremot ingen relation mellan fysisk aktivitet och arbetsförmåga i sin studie. Studier av 

relationen mellan fysisk aktivitet och sjukskrivningar visade att högintensiv fysisk aktivitet på 

upp till tre gånger i veckan hade en positiv effekt på sjukskrivningarna (Proper, van den 

Heuvel, De Vroome, Hildebrandt & Van der Beek, 2006). Fysisk inaktivitet beräknas stå för 

sex procent av männens och tre procent av kvinnornas totala sjukdomsbörda (Socialstyrelsen, 

2005).  

Fysisk aktivitet i förhållande till kön, ålder, barn och civilstatus 

Resultat från flera studier har visat att män var mer regelbundet fysiskt aktiva än kvinnor samt 

att kvinnor i större utsträckning var helt inaktiva (Bergman, Grjibovski, Hagströmer, Bauman 

& Sjöström, 2008; Kaleta & Jegier, 2007; Labuda Schrop et al., 2006).  

 

Andelen individer som regelbundet ägnar sig åt fysisk aktivitet minskar gradvis med stigande 

ålder för båda könen (Centrum för folkhälsa, 2007). Äldre individer, mellan 55 och 64 år av 

båda könen och kvinnor mellan 45-54 år var de mest inaktiva åldersgrupperna enligt Kaleta 

och Jegier (2007). Liknande resultat hittades i Kowal och Fortiers (2007) studie om kvinnors 

nivå av fysisk aktivitet, där åldersgruppen 45-49 år var den minst aktiva. Däremot hade 

kvinnorna i denna studie flest regelbundet aktiva i de äldre åldersgrupperna (Kowal & Fortier, 

2007).   

 

Både kvinnor och män, men framförallt kvinnor, med barn under 18 år tränar mindre än de 

utan barn (Labuda Schrop et al., 2006; Popham & Mitchell, 2006). Även gifta kvinnor är 

mindre fysiskt aktiva än ensamstående (Kaleta & Jegier, 2007). Längre arbetsdagar var också 

associerat med lägre träningsdos på fritiden (Popham & Mitchell, 2006).  
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Transteoretiska modellen 

Den Transteoretiska modellen är en modell som kartlägger människors nivå av villighet och 

beredskap att vara fysiskt aktiva. Den delar in människor i fem olika stadier: förnekelse-, 

begrundande-, förberedelse-, handlings- och aktivitetsstadiet. I det lägsta stadiet, 

förnekelsestadiet, befinner sig individer som inte är fysiskt aktiva och inte har några planer på 

att bli aktiva, och i det högsta stadiet, aktivitetsstadiet, befinner sig individer som varit 

regelbundet fysiskt aktiva i mer än sex månader. De övriga stadierna beskriver mellanlägen 

mellan förnekelse- och aktivitetsstadiet (Weinberg & Gould, 2007).  

Hinder och anledningar till fysisk aktivitet i förhållande till Transteoretiska modellen 

Både Sørensen och Gill (2008) och Parish (2006) har undersökt förhållandet mellan antalet 

hinder och vilket stadium i Transteoretiska modellen en individ befann sig i. De i de lägre 

stadierna upplevde fler hinder, och antalet hinder minskade linjärt ju högre upp i stadierna 

individen kom, det vill säga ju mer aktiv individen var. Samma förhållande, fast omvänt, 

gällde för anledningar till fysisk aktivitet, där de i de högre stadierna av Transteoretiska 

modellen hade fler anledningar för fysisk aktivitet (Parish, 2006). 
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Metod 

Aktuell studie är en kvantitativ enkätstudie där en enkät arbetades fram i samarbete med 

kommun X. Frågeformuläret innehöll grundläggande bakgrundsfrågor om bland annat kön, 

ålder, civilstatus, hemmaboende barn, yrke och fysisk aktivitet i arbetet. Andra frågor gällde 

innehavande av friskvårdskort, motionsvanor inom friskvårdskortet samt hinder och 

anledningar för att motionera. En pilotstudie gjordes på fem anställda i kommunen för att 

undersöka enkätens validitet och reliabilitet, det vill säga om enkätfrågorna uppfattades på det 

sätt som var tänkt och hur tillförlitlig mätningen var (Patel & Davidsson, 2003). Inga frågor 

missuppfattades vid pilotstudien och enkäten behöll sin ursprungliga utformning. För att 

minska risken för bias, det vill säga systematiska fel (Andersson, 2006), medföljde en 

definition av fysisk aktivitet vissa frågor (Fysiskt aktiv = du blir minst lite andfådd och 

aktiviteten håller på i minst 30 minuter). (För enkät, se bilaga 1). 

Datainsamling 

Från kommun X hämtades listor på alla tillsvidareanställda inom kommunen uppdelade efter 

arbetsplats. Ett strategiskt urval gjordes och var tredje person i listan valdes ut. Av dessa var 

78 % (n= 457) kvinnor och 22 % (n= 131) män. 26 % arbetade inom ”vård och omsorg”, 38 

% inom ”pedagogisk verksamhet” och 36 % inom ”övriga” yrken. Ett kuvert med enkät och 

följebrev samt ett frankerat svarskuvert skickades ut till berörda arbetsplatser, där 

kontaktpersoner på arbetsplatserna vidaredistribuerade ut enkäterna till de utvalda 

respondenterna. Två och en halv vecka senare skickades ett påminnelsebrev ut på samma sätt 

som enkäterna. Brevet skickades till samtliga utvalda på listan eftersom anonymiteten gjorde 

att det inte fanns något sätt att se vilka som redan svarat. Förutom påminnelsebrevet skickades 

ett mail till berörda kontaktpersoner som informerade om påminnelsebrevet samt bad 

kontaktpersonerna att de skulle uppmana utvalda respondenter att svara på enkäten. I mailet 

bifogades också en kopia på enkäten.   

Databearbetning 

Enkäterna numrerades allteftersom de kom in och insamlad data matades in i 

statistikdatorprogrammet SPSS. För att undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan 

grupper användes chi2-test och spearmans rho. Chi2-test kunde utföras för att se samband 

mellan två variabler, också vid variabler som endast kan anta två värden, exempelvis kön. 
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Spearmans rho utfördes för att se om det fanns positiva eller negativa korrelationer för 

variabler på minst ordinalskala, exempelvis ålder och fysisk aktivitet i arbetet.  

 

Vissa frågor på enkäten hade ett ”övrigt” alternativ där respondenten kunde fylla i övriga 

synpunkter. Dessa frågor gällde yrke, övrig träningsform att ägna sig åt vid användning av 

friskvårdskortet samt övrigt hinder och övrig anledning för fysisk aktivitet. Svaren skrevs ner 

i separata dokument för att sedan kategoriseras och behandlas kvantitativt i SPSS. De svar 

som bättre passade in på redan existerande fasta svarsalternativ lades in på dessa.  

 

De yrken som respondenterna ägnade sig åt delades in i tre kategorier: vård och omsorg, 

pedagogisk verksamhet och övrigt. ”Vård och omsorg” innefattade äldreomsorg, 

korttidsboende, öppen och slutenvård, sjukvård, hemsjukvård, hemtjänst, personlig assistent, 

LSS (arbeten som innefattas av lagen om stöd och service) samt de som arbetade på 

servicehem. ”Pedagogisk verksamhet” innefattade lärare, skola, grundskola, skola & fritids, 

förskola, lågstadiet, mellanstadiet, gymnasiet, barnomsorg, vuxenutbildningen samt 

elevhälsan och kategorin ”övrigt” innefattade alla övriga yrken såsom teknik & service, kost 

& städ, kontor, kultur & fritid, vatten & avlopp, brandförsvar, räddningstjänst, 

kommunledning, verkstad, park med flera.  

 

De två enkätfrågor som rörde hinder och anledningar för att vara fysiskt aktiv var 

flervalsfrågor. För att kunna jämföra både varje hinder eller anledning var för sig samt hur 

många hinder/anledningar en person totalt hade, räknades en totalpoäng ut. Totalpoängen var 

summan av antalet hinder eller anledningar som varje individ upplevde.  

 

Den ålder som respondenterna hade angett delades in i tre ålderskategorier: 20-34, 35-49 och 

50-65 år. 

 

De respondenter som uppgav att de hade friskvårdskort delades in i två grupper: 

”sällananvändare” och ”övriga användare”. ”Sällananvändarna” definierades som de 

kortinnehavare som angett att de använde sitt kort en gång i månaden eller sällan/aldrig. 

”Övriga användare” var resterande kortinnehavare, det vill säga de som använde 

friskvårdskortet oftare än en gång i månaden.  
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Etiska aspekter 

I denna studie togs hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002). Hänsyn togs även till positiva och negativa följder. Positiva följder var den 

information som undersökningen skulle kunna ge, medan negativa följder var att det var 

möjligt att respondenterna skulle tycka att det var obehagligt att svara på alltför personliga 

frågor. Avvägningar gjordes för vilka personliga frågor som skulle vara med i enkäten.  

 

Vid arbete med enkätens följebrev övervägdes informations-, samtycke-, konfidentialitets- 

och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet tillgodosågs då följebrevet 

innehöll information om vilka som genomförde undersökningen, studiens syfte samt att 

deltagande i undersökningen var frivilligt och att det när som helst gick att avbryta 

medverkan. Enkäter som skickas ut till större grupper behöver inte ges samtycke i förhand, 

utan det individuella samtycket ges i och med det att enkäten returneras varpå även 

samtyckekravet tillgodosågs i aktuell studie (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Konfidentialitet utlovas vid undersökningar där respondentens identitet är känd, men 

informationen inte når utanför forskningsgruppen samt att namnlistorna förstörs efter 

undersökningens slutförande. Eftersom det inte fanns något sätt att veta vem av 

respondenterna som returnerat en enkät eller identifiera vilken enkät som kom från vilken 

respondent, kunde istället anonymitet utlovas (Patel & Davidsson, 2003). Enkäterna 

returnerades i förslutbara kuvert via post vilket också skyddade anonymiteten i aktuell studie. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda individer inte får bli allmänna, utan endast 

delas av andra forskare (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen i denna studie innehåller inga 

uppgifter som kan spåras till en enskild individ och förutom undersökningsgruppen kommer 

innehållet även bli känt för uppdragsgivarna kommun X.  
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Resultat 

Av 588 utskickade enkäter returnerades 406 stycken vilket innebar en svarsfrekvens på 69 %.  

Av dessa 406 var 80 % (n=321) kvinnor och 20 % (n=80) män. Åldern varierade från 20 till 

65 år där medianen var 50 år. 232 stycken var kortinnehavare. Av dessa klassades 38 % som 

”sällananvändare” och 62 % som ”övriga användare”. Åldern för kortinnehavare varierade 

från 22 till 65 år med en median på 48 år.  

 

Tabell 1: Fördelningen för samtliga respondenter, ”sällananvändare” samt ”övriga användare” 

efter kön, ålder, civilstatus, hemmaboende barn, yrke och fysiskt aktivt arbete  

 Samtliga respondenter ”Sällananvändare” ”Övriga användare” 

 % (n=) % (n=) % (n=) 

Kön    

Kvinna 80,0 % (321) 74,4 % (64) 88,5 % (123) 

Man 20,0 % (80) 25,6 % (22) 11,5 % (16) 

    

Ålder    

20-34 år 12,2 % (48) 9,6 % (8) 12,2 % (17) 

35-49 år 37,7 % (148) 53,0 % (44) 38,8 % (54) 

50-65 år 50,1 % (197) 37,3 % (31) 48,9 % (68) 

    

Civilstatus    

Gift/Sambo 80,3 % (322) 84,7 % (72) 81,4 % (114) 

Ensamstående 14,5 % (58) 12,9 % (11) 15,7 % (22) 

Särbo 5,2 % (21) 2,4 % (2) 2,9 % (4) 

    

Hemmaboende barn    

Ja 50,1 % (200) 53,5 % (46) 53,6 % (74) 

Nej 49,9 % (199) 46,5 % (40) 46,4 % (64) 

    

Yrke    

Vård och omsorg 31,2 % (126) 36,0 % (31) 36,6 % (52) 

Pedagogisk verksamhet 31,9 % (129) 34,9 % (30) 31,7 % (45) 

Övrigt 36,9 % (149) 29,1 % (25) 31,7 % (45) 

    

Fysisk aktivitet i arbetet  

Stillasittande arbete 11,4 % (46) 15,5 % (13) 8,5 % (12) 

Något aktivt arbete 28,8 % (116) 25,0 % (21) 33,1 % (47) 

Fysiskt aktivt arbete 59,8 % (241) 59,5 % (50) 58,5 % (83) 

Totalt  n = 406 n = 86 n = 142  

 

 



 10 

Fysisk aktivitet inom friskvårdskortet 

Tabell 2: Fördelning av, samt testresultat för, fysisk aktivitet inom friskvårdskortet för 
kortinnehavare indelat efter kön, ålder, civilstatus, hemmaboende barn, yrke samt fysiskt aktivt 
arbete 

              Fysisk aktivitet inom friskvårdskortet  

 >1 gång/vecka 1 gång/vecka 
Ett par 

ggr/månad 
En 

gång/månad Sällan/aldrig Totalt 

 % (n=) % (n=) % (n=) % (n=) % (n=) % (n=) 

       

Kortinnehavare 18,0 % (41) 31,1 % (71) 13,2 % (30) 8,3 % (19) 29,4 % (67) 100,0 % (232) 

       

Kön       

Kvinna 19,3 % (38) 32,6 % (61) 13,9 % (27) 6,4 % (12) 27,8 % (54) 100,0 % (190) 

Man 13,2 % (5) 21,1 % (8) 7,9 % (3) 18,4 % (7) 39,5 % (15) 100,0 % (39) 

!
2 (4)= 9,739, p= 0,045*, **     

       

Ålder       

20-34 år 28,0 % (7) 28,0 % (7) 12,0 % (3) 4,0 % (1) 28,0 % (7) 100,0 % (26) 

35-49 år 10,2 % (10) 32,7 % (32) 12,2 % (10) 10,2 % (10) 34,7 % (35) 100,0 % (99) 

50-65 år 24,2 % (25) 30,3 % (30) 14,1 % (15) 7,1 % (7) 24,2 % (25) 100,0 % (100) 

!
2 (8)= 10,010, p= 0,264*, **; rho (222)= -0,092 , p =0,173***    

       

Civilstatus       

Gift/Sambo 16,1 % (30) 32,3 % (60) 12,6 % (24) 8,1 % (15) 30,0 % (57) 100,0 % (190) 

Ensamstående 27,3 % (9) 27,3 % (9) 12,1 % (4) 12,1 % (4) 21,2 % (7) 100,0 % (33) 

Särbo 33,3 % (2) 16,7 % (1) 16,7 % (1) 0,0 % (0) 33,3 % (2) 100,0 % (6) 

!
2 (8)= 5,352, p= 0,719*, **      

       
Hemmaboende 
barn 

      

Ja 16,7 % (20) 32,5 % (39) 12,5 % (15) 10,0 % (12) 28,3 % (34) 100,0 % (122) 

Nej 19,2 % (20) 28,8 % (30) 13,5 % (14) 6,7 % (7) 31,7 % (33) 100,0 % (106) 

!
2 (4)= 1,403, p= 0,844*      

       

Yrke       

Vård och omsorg 19,3 % (16) 30,1 % (25) 13,3 % (11) 9,6 % (8) 27,7 % (23) 100,0 % (84) 

Pedagogisk 
verksamhet 

16,0 % (12) 28,0 % (21) 16,0 % (12) 6,7 % (5) 33,3 % (25) 100,0 % (76) 

Övrigt 18,6 % (13) 35,7 % (25) 10,0 % (7) 8,6 % (6) 27,1 % (19) 100,0 % (72) 

!
2 (8)= 3,003, p= 0,934*      

       

Fysisk aktivitet i 
arbetet 

      

Stillasittande 24,0 % (6) 12,0 % (3) 12,0 % (3) 8,0 % (2) 44,0 % (11) 100,0 (25) 

Något aktivt arbete 32,4 % (22) 26,5 % (18) 10,3 % (7) 7,4 % (5) 23,5 % (16) 100,0 (68) 

Fysiskt aktivt 
arbete 

9,8 % (13) 37,6 % (50) 15,0 % (20) 12,0 % (9) 28,6 % (38) 100,0 (133) 

!
2 (8)= 21,940, p= 0,005*, **; rho (226)= 0,076, p=0,256***    

*Chi2-test har använts. Signifikansnivå =0,05.  

** Chi2-test är ej tillförlitligt då minst en av grupperna innehåller värden <5.  

*** Spearman’s rho har använts. Signifikansnivå =0,05.  
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Kvinnor använde sitt friskvårdskort oftare än män, som i större utsträckning inte alls eller 

sällan använde sitt kort.  

Aktiviteter inom friskvårdskortet 

 
Tabell 3: Aktivitet inom friskvårdskortet för ”sällananvändare” och ”övriga användare” 

   
Aktivitet inom 
friskvårdskort "Sällananvändare" "Övriga användare" Testvärden* 

 % (n=) % (n=)  

Simning 55,2 % (48) 40,8 % (58) !
2 (1)= 5,088, p= 0,024 

Styrketräning 16,1 % (14) 20,4 % (29) !
2 (1)= 1,053, p= 0,305 

Gruppträning, kondition 11,5 % (10) 47,2 % (67) !
2 (1)= 30,698, p= 0,0001 

Massage 9,2 % (8) 11,3 % (16) !
2 (1)= 0,236, p= 0,627 

Vattengympa 5,7 % (5) 18,3 % (26) !
2 (1)= 7,222, p= 0,007 

Gruppträning, kampsport 5,7 % (5) 6,3 % (9) !
2 (1)= 0,030, p= 0,863 

Gruppträning, styrka 3,4 % (3) 8,5 % (12) !
2 (1)= 2,183, p= 0,140** 

Föreningar 1,1 % (1) 9,2 % (13) !
2 (1)= 5,992, p= 0,014** 

Stavgång 1,1 % (1) 1,4 % (2) !
2 (1)= 0,027, p= 0,870** 

Vibrationsplatta 1,1 % (1) 0,7 % (1) !
2 (1)= 0,126, p= 0,723** 

Yoga/pilates 0 % (0) 2,1 % (3) !
2 (1)= 1,854, p= 0,173** 

Använder sällan kortet 41,4 % (36) 1,4 % (2) !
2 (1)= 62,685, p= 0,0001** 

Övriga aktiviteter 1,1 % (1) 5,6 % (8) !
2 (1)= 2,855, p= 0,091** 

Totalt  100,0 (n=87) 100,0 (n=142)  

* Chi2-test har använts. Signifikansnivå =0,05.  

** Chi2-test är ej tillförlitligt då minst en av grupperna innehåller värden <5.  

 

”Sällananvändare” var mest aktiva inom simning och använde till stor del sällan 

friskvårdskortet jämfört med ”övriga användare” som i större utsträckning var aktiva inom 

konditionsträning i grupp och vattengympa.  

 

Män angav styrketräning till större del än kvinnor (p=0,002), som i sin tur ägnade sig mer åt 

konditionsträning (p=0,0001) och vattengympa (p=0,006). Yngre ägnade sig mer åt 

konditionsträning än de äldre (p=0,044), medan de äldre till större del ägnade sig åt 

vattengympa (p=0,003). De med hemmaboende barn konditionstränade mer (p=0,027) och de 

utan barn hemma ägnade sig till större del åt vattengympa (p=0,026). De med ett stillasittande 

arbete hade till större del angett att de ägnade sig åt konditionsträning inom friskvårdskortet 

(p=0,041). Det gick inte att finna några samband mellan civilstatus eller yrkeskategori och 

aktivitet inom friskvårdskortet (p=>0,05). 
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De övriga aktiviteter som respondenterna angav att de ägnade sig åt inom friskvårdskortet var 

solarie/ljusterapi, bastu, utebad på sommaren, ”som entrébiljett när jag är och badar med mina 

barn”, Friskis och Svettis, massagesäng, handboll och dansaerobics. 
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Hinder för fysisk aktivitet 

Tabell 6: Fördelning av samt testresultat för hinder för fysisk aktivitet för ”sällananvändare” 

och ”övriga användare” 

Hinder för fysisk aktivitet "Sällananvändare" "Övriga användare" Testvärden* 

 
% (n=) % (n=)  

Tidsbrist 51,7 % (45) 25,9 % (37) !
2 (1)= 15,666, p= 0,0001 

Jag har en aktiv fritid utanför 
Friskvårdskortet 

34,5 % (30) 16,1 % (23) !
2 (1)= 9,342, p= 0,002 

Jag gör hellre andra saker 23,0 % (20) 9,8 % (14) !
2 (1)= 7,576, p= 0,006 

För svårt eller för långt att ta sig 
dit 

17,2 % (15) 10,5 % (15) !
2 (1)= 2,218, p= 0,136 

De aktiviteter som finns passar 
inte in i mitt tidsschema 

11,5 % (10) 6,3 % (9) !
2 (1)= 1,962, p= 0,161 

Jag har inte möjlighet att lämna 
hem/barn för att träna 

16,1 % (14) 7,7 % (11) !
2 (1)= 3,994, p= 0,046 

Energibrist/orkar inte träna 14,9 % (13) 5,6 % (8) !
2 (1)= 5,759, p= 0,016 

Hälsoproblem hindrar mig från 
att träna 

9,2 % (8) 8,4 % (12) !
2 (1)= 0,049, p= 0,826 

Ingen att träna med/ingen 
sporrar mig att träna 

8 % (7) 6,3 % (9) !
2 (1)= 0,266, p= 0,606 

Jag prioriterar vila och 
avslappning 

9,2 % (8) 1,4 % (2) !
2 (1)= 7,959, p= 0,005** 

Jag känner mig inte bekväm 
med min kropp 

5,7 % (5) 0 % (0) !
2 (1)= 8,441, p= 0,004** 

Jag ser inte mig själv som en 
fysiskt aktiv person 

3,4 % (3) 1,4 % (2) !
2 (1)= 1,080, p= 0,299** 

Jag tycker inte om att vara 
fysiskt aktiv 

2,3 % (2) 0 % (0) !
2 (1)= 3,332, p= 0,068** 

Jag tycker inte att det är viktigt 
att motionera 

1,1 % (1) 0,7 % (1) !
2 (1)= 0,130, p= 0,719** 

Jag tror inte jag får ut något 
positivt av att träna 

0 % (0) 0 % (0) - 

Jag vågar inte träna 1,1 % (1) 0 % (0) !
2 (1)= 1,658, p= 0,198** 

Jag är rädd att skada mig 0 % (0) 0 % (0) - 

Annat 5,7 % (5) 5,6 % (8) !
2 (1)= 0,003, p= 0,955** 

Totalt % (n=) n = 87 n = 143  

* Chi2-test har använts. Signifikansnivå =0,05.  

** Chi2-test är ej tillförlitligt då minst en av grupperna innehåller värden <5.  
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Det största hindret för båda grupperna var ”tidsbrist”, men ”sällananvändare” angav det i 

mycket högre utsträckning än ”övriga användare”. 35 % av ”sällananvändarna” angav att de 

hade en aktiv fritid utanför friskvårdskortet.  

”Sällananvändare” upplevde totalt sett fler hinder än ”övriga användare” (p= 0,0001). Det 

totala antalet hinder hade också samband med vilket stadium i Transteoretiska modellen 

individen befann sig i. Ju högre stadium enligt Transteoretiska modellen, det vill säga ju mer 

aktiv, desto färre antal hinder upplevdes (p= 0,0001).   

Hinder i förhållande till kön, ålder, civilstatus, hemmaboende barn, yrke och fysiskt aktivt 
arbete 

Kvinnor upplevde generellt färre hinder än män (p= 0,005). En jämförelse mellan kön och 

samtliga hinder visade att män i större utsträckning än kvinnor hade en aktiv fritid (57 % 

jämfört med 26 %, p=0,0001).  

 

Ålder hade ett samband med det totala antalet upplevda hinder, där äldre (50-65 år) visade sig 

ha färre hinder än yngre (p= 0,010). Färre äldre angav ”inte bekväm med min kropp” 

(p=0,0001) samt ”inte möjlighet att lämna hem/barn” (p=0,0001) som hinder. Äldre angav 

även ”tidsbrist” i mindre utsträckning än de yngre åldersgrupperna (28 % jämfört med 42 % 

vardera för de båda yngre åldergrupperna). De med hemmaboende barn hade angett hindret 

”jag har inte möjlighet att lämna hem/barn” till större del än de utan barn (p=0,0001) men 

någon skillnad i det totala antalet hinder fanns inte.  

 

Inga samband hittades mellan civilstatus, yrke eller fysisk aktivitet i arbetet och antal hinder 

eller något specifikt hinder (p=>0,05).  

Övriga hinder för fysisk aktivitet 

De svar som respondenterna gav på den öppna frågan ”övriga hinder” kunde delas in i fyra 

kategorier: ”praktiska problem med kortet”, ”oregelbundna arbetstider”, ”personliga hinder” 

och ”är aktiv”.  

 

De praktiska problem med kortet som angavs var bristande information, svårighet att skaffa 

kortet, den aktivitet jag vill ha finns inte med på kortet, det är för trångt i lokalerna, badhusets 

maskiner är för dåliga samt att några angav att de inte kommit igång att skaffa det på grund av 

till exempel flytt.  
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Kategorin ”oregelbundna arbetstider” innefattade att arbeta kväll och att inget var öppet på 

förmiddagen, att arbeta oregelbundet och inte få någon rutin i det hela samt problemet att det 

inte gick att byta grupp på vattengympan de veckor när arbetstiderna krockade med passet. 

Personliga hinder var att inte vilja vara inomhus och träna, att vilja vara anonymare vid 

träningen, att inte trivas med gruppaktiviteter och lathet.  

 

Kategorin ”är aktiv” innefattade de som sade att de tyckte att de redan var tillräckligt aktiva 

inom friskvårdskortet, hade friskvårdspeng, var instruktör för pass, hade hästar och hundar att 

ta hand om samt de som hellre valde att promenera eller cykla än att ta bilen till 

träningsanläggningen.  

Anledningar till fysisk aktivitet 

Tabell 7: Fördelning av samt testresultat för anledningar till fysisk aktivitet för 

”sällananvändare” och ”övriga användare” 

Anledningar till fysisk 
aktivitet "Sällananvändare" "Övriga användare" Testvärden* 

 
% (n=) % (n=)  

För att må bra/hålla kroppen 
i trim 

75,9 (63) 92,3 (131) !
2 (1)= 11,787, p= 0,001 

För att hålla vikten/gå ner i 
vikt 

56,6 (47) 62,0 (88) !
2 (1)= 0,624, p= 0,430 

För att det ger mig energi 54,2 (45) 64,8 (92) !
2 (1)= 2,458, p= 0,117 

I förebyggande och 
rehabiliterande syfte 

43,4 (36) 56,6 (81) !
2 (1)= 3,525, p= 0,060 

För att det är roligt 43,4 (36) 53,5 (76) !
2 (1)= 2,158, p= 0,142 

För att hantera stress 28,9 (24) 30,3 (43) !
2 (1)= 0,047, p= 0,829 

För att träffa/umgås med 
andra 

18,1 (15) 26,1 (37) !
2 (1)= 1,879, p= 0,170 

För att hålla mig snygg 8,4 (7) 15,5 (22) !
2 (1)= 2,325, p= 0,127 

Krav från andra 2,4 (2) 2,1 (3) !
2 (1)= 0,021, p= 0,884** 

För att bli bra/bäst inom min 
sport/idrott 

1,2 (1) 1,4 (2) !
2 (1)= 0,017, p= 0,898** 

Annat 8,4 (7) 5,6 (8) !
2 (1)= 0,660, p= 0,417 

Totalt n=86 n=142  

* Chi2-test har använts. Signifikansnivå =0,05.  

** Chi2-test är ej tillförlitligt då minst en av grupperna innehåller värden <5.  
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Den största anledningen för båda grupperna av kortinnehavare var ”för att må bra/hålla 

kroppen i trim”. ”Övriga användare” angav denna anledning i större utsträckning än 

”sällananvändare”. ”Sällananvändare” hade totalt färre antal anledningar att vara fysiskt 

aktiva än ”övriga användare” (p= 0,05).  

Jämförelser visade att ju mer fysiskt aktiv en individ var, både inom kortet och enligt 

Transteoretiska modellen, desto fler anledningar hade denna person att vara aktiv (p=<0,05).  

Anledningar till fysisk aktivitet i förhållande till kön, ålder, civilstatus, hemmaboende barn, 
yrke och fysiskt aktivt arbete 

 
Det fanns skillnader mellan kön och de enskilda anledningarna att vara fysiskt aktiv. Män 

ville i större utsträckning ”bli bra/bäst inom min idrott/sport” (p=0,002) samt att de angav 

”övriga anledningar” (p=0,013).  

  

Det fanns samband mellan ålderskategorier och de olika anledningarna. Den äldsta 

ålderskategorin (50-65 år) angav i högre utsträckning ”för att må bra/hålla kroppen i trim” (p= 

0,037) som en anledning och yngre var aktiva för att de ville ”hålla sig snygga” (p= 0,015).  

 

De med hemmaboende barn tränade till större del än de utan barn ”för att träffa/umgås med 

andra” (p=0,012) och ”för att ha roligt” (p=0,0001). Det fanns inga samband mellan olika 

anledningar att vara fysiskt aktiv och civilstatus, yrke eller fysiskt aktivt arbete.  

 

Det fanns inga samband mellan kön, ålder, civilstatus, hemmaboende barn, yrkeskategori eller 

fysiskt aktivt arbete och det totala antalet anledningar som upplevdes för fysisk aktivitet 

(p=>0,05).  

Övriga anledningar till fysisk aktivitet 

De svar som respondenterna gav på den öppna frågan ”övriga anledningar” delades in i fyra 

olika områden: ”fysisk aktivitet i förhållande till arbetet” (krav från jobbet (brandförsvar), 

fysiskt arbete och att jobba istället för att träna), ”vardagsmotion och personliga mål” (motion 

på väg till och från jobbet och Göteborgsvarvet), ”för hälsa och välbefinnande” (rensa 

skallen/hjärnan, värk i axlar, blodtryck, ryggskottsbesvär och välbefinnande) samt ”hus och 

hem” (hunden behöver motion och trädgården behöver skötas).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En enkät arbetades fram i samarbete med kommun X. Denna riktades till ett urval av samtliga 

tillsvidareanställda i kommunen för att bland annat minska känslan av att de som inte använde 

sitt friskvårdskort blev granskade.  

För att få en bra spridning på respondenterna och då det inte fanns tillgång till ett program 

som kunde göra ett korrekt slumpmässigt urval, valdes att använda ett strategiskt urval där var 

tredje person blev utvald. Varannan hade blivit ett alltför stort material, medan var fjärde hade 

begränsat undersökningen. Författarna tror inte att detta påverkade köns- eller 

åldersfördelningen alltför mycket. 

Enkäten innehöll vissa begränsningar. Den fråga som rörde hinder borde ha innehållit ett 

svarsalternativ som löd ”jag upplever inte att något hindrar mig”. En del kortinnehavare 

svarade inte på denna fråga, vilket kan ha berott på att de helt enkelt inte upplevde några 

hinder att träna.  

Trots anvisningar om hur många alternativ som fick fyllas i på varje fråga (ett alternativ eller 

obegränsat många) var det vissa personer som fyllde i fler än ett alternativ på ensvarsfrågorna, 

vilket ledde till bortfall på en del frågor. De problem som upplevdes med enkäten kunde 

möjligen ha förebyggts genom en större och noggrannare utförd pilotstudie.  

Även enkätens följebrev hade en liten defekt. Svarsdatum för enkäten stod inte i följebrevet 

utan mailades istället ut till kontaktpersonerna så att de kunde informera om detta. Följebrevet 

innehöll information om frivillighet, anonymitet och konfidentialitet. Det framgick även att 

undersökningen gjordes av en uppsatsgrupp på Högskolan i Halmstad i samarbete med 

Folkhälsocentrum. Betoning lades på att det var Högskolan i Halmstad som utförde 

undersökningen för att minska risken att respondenterna skulle känna sig utpekade och 

granskade av sin arbetsplats. I följebrevet beskrevs hur viktigt det var att respondenterna 

besvarade enkäten, då de därigenom hade möjlighet att påverka och förbättra verksamheten 

kring friskvårdsförmånerna. Möjligheten för svarspersonerna att genom deltagande själv 

påverka friskvårdsförmånerna ökade troligen svarsfrekvensen. Det var onödigt och felaktigt 

att utlova konfidentialitet då det endast gäller i situationer då informanternas identitet är känd. 

Anonymitet kunde med rätta utlovas.  
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Av 588 utskickade enkäter returnerades 406 stycken, vilket innebar en svarsfrekvens på 69 %. 

Fördelningen mellan kvinnor och män i de returnerade enkäterna var mycket lik fördelningen 

i utskicket (80/20 % respektive 78/22 %) vilket tyder på att inget nämnvärt bortfall har skett 

på grund av könsskillnader. Annars är det enligt Bakketeig och Magnus (1994) kvinnor som 

är mer benägna att svara på undersökningar än män. De respondenter som tillhörde 

yrkesindelningen ”vård och omsorg” har svarat i något större utsträckning än vad som var 

förväntat baserat på fördelningen vid utskicket. De inom ”pedagogisk verksamhet” har svarat 

något mindre än förväntat. 

Bortfallet på 31 % kunde ha minskats om svarspersonerna hade fått längre tid på sig att 

returnera enkäten. Tidsbristen innebar att vissa respondenter som av någon anledning inte 

hann svara inom den givna tiden, inte kom med i undersökningen. Bortfallet hade även kunnat 

minskas om det påminnelsebrev som skickades ut kort efter att enkäten skickats ut, innehållit 

en enkät. Dock bifogades en enkät i det mail som gick ut till kontaktpersonerna samtidigt som 

påminnelsebrevet skickades ut.  

Det fanns även bortfall på grund av problem med de namnlistor som erhållits från kommunen. 

En del personer på listan var tillfälligt tjänstlediga på grund av studier eller mammaledighet. 

De enkäter som skickats till dessa personer kunde inte ges till någon annan, då det hade gjort 

att det blev ett felaktigt urval.  

Eftersom enkätundersökningar innebär självrapportering går det inte säkert att veta om det 

som framkommer verkligen är sant. Det finns en tendens att över- eller underrapportera när 

möjlighet finns. Exempelvis är det troligt att åtminstone några respondenter överskattat sin 

fysiska aktivitet (Andersson, 2006). Uppskattningsfel kan också ha uppstått då respondenterna 

bads ange graden av hur fysiskt aktivt deras arbete är. Det fanns ingen definition till denna 

fråga, varpå några kan ha överskattat och några underskattat den fysiska aktiviteten.  

Vid hanteringen av de öppna frågorna skrevs svaren ner i dokument för att sedan 

kategoriseras och behandlas kvantitativt. Vid denna behandling gick en del information i form 

av nyanser i svaren förlorad och dessa fick i viss mån kontrolleras igen. Det hade varit bättre 

att skriva ner samtliga svar mer noggrant från början och inte ha generaliserat och lagt ihop 

liknande svar. Detta gällde även yrkesindelningen, där en mer noggrann uppdelning hade 

möjliggjort bättre jämförelser mellan yrkesgrupper.  
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Vid uppdelningen av ”sällan-” och ”övriga användare” drogs gränsen vid en gång i månaden 

eller mindre för ”sällananvändare”. Gränsen drogs vid en gång i månaden eller mindre 

eftersom kontaktpersonerna i kommun X vid tillfälle nämnt att de ansåg att ”sällananvändare” 

var de som använt friskvårdskortet sju gånger eller färre mellan årsskiftet och september. Om 

gränsen hade dragits så att endast de som svarat ”sällan/aldrig” på frågan om hur ofta de 

använde friskvårdskortet hade kommit med, hade gruppen ”sällananvändare” blivit för liten 

och det hade varit svårt att göra jämförelser och statistiska test.  

Resultatdiskussion 

Fysisk aktivitet  

I aktuell studie var kvinnor mer fysiskt aktiva inom friskvårdskortet än män. Män var de som 

till störst del inte hade något friskvårdskort eller, om de var friskvårdskortsinnehavare, inte 

använde kortet. Dessa resultat överensstämde inte med resultat från tidigare studier som 

undersökt könsskillnader och fysisk aktivitet. Tidigare resultat har visat att män är mer 

regelbundet aktiva än kvinnor och att kvinnor i större utsträckning är helt inaktiva (Bergman 

et al., 2008; Kaleta & Jegier, 2007; Labuda Schrop et al., 2006).  

 

Enligt andra studier tränade kvinnor med barn (Labuda Schrop et al., 2006; Popham & 

Mitchell, 2006) samt gifta kvinnor mindre än kvinnor utan barn och ogifta kvinnor (Kaleta & 

Jegier, 2007). Några sådana indikationer fanns inte i aktuell studie. Det är svårt att spekulera i 

vad detta beror på, men det är möjligt att kvinnor i Sverige inte begränsas av hemmaboende 

barn i samma utsträckning som kvinnor i andra länder gör.  

 

Andelen fysiskt aktiva individer förväntas minska med stigande ålder (Kaleta & Jegier, 2007, 

Sørensen & Gill, 2008). Aktuell studies resultat är tvetydiga i förhållande till detta. Det fanns 

inga åldersskillnader mellan hur många som var aktiva inom kortet eller vilket stadium de 

befann sig i enligt Transteoretiska modellen. Det fanns inga uppgifter på hur den fysiska 

aktiviteten utanför friskvårdskortet såg ut.  

 

Enligt Centrum för folkhälsa (2007) är det de som har ett fysiskt ansträngande arbete som 

också är mest fysiskt aktiva på fritiden. I aktuell undersökning kunde inga sådana samband 

finnas. En definition av fysisk aktivitet medföljde varje fråga som berörde ämnet. Dock fanns 

ingen definition av fysiskt aktivt arbete, vilket kan ha medfört att över- och underskattningar 

har gjorts. 
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Kvinnor ägnade sig till störst del åt konditionsträning i grupp, medan män främst 

styrketränade inom friskvårdskortet. Detta samverkar med faktumet att den mest populära 

aktiviteten för ”övriga användare”, en grupp som till störst del bestod av kvinnor, var just 

konditionsträning.   

 

Även yngre samt de med hemmaboende barn ägnade sig till störst del åt konditionsträning, 

medan äldre och de utan hemmaboende barn mest frekvent angav vattengympa. Dessa resultat 

samverkar med varandra, då yngre troligen till större del än äldre har barn som fortfarande bor 

hemma.  

Hinder och anledningar för fysisk aktivitet 

Det var förväntat att det totala antalet hinder som var individ upplevde skulle sjunka ju mer 

aktiv individen var (Kowal & Fortier, 2007; Parish, 2006; Sørensen & Gill, 2008). 

Överensstämmande resultat framkom i aktuell studie där färre hinder upplevdes ju mer aktiv 

individen var, både utefter Transteoretiska modellen och den fysiska aktiviteten inom 

friskvårdskortet. ”Sällananvändare” upplevde fler hinder än ”övriga användare”, och de 

upplevde också i mycket högre utsträckning hindren ”tidsbrist”, ”jag har en aktiv fritid 

utanför friskvårdskortet”, ”jag gör hellre andra saker”, ”jag har inte möjlighet att lämna 

hem/barn för att träna” samt ”energibrist/orkar inte träna”. Det kan diskuteras varför dessa 

möjliga samband finns. Är det så att vissa individer inte är fysiskt aktiva för att de hindras av 

exempelvis tidsbrist, eller är det brist på fysisk aktivitet som gör att de upplever tidsbrist i 

större utsträckning än de som är aktiva? Fysisk aktivitet kan ha en minskande effekt på stress 

(Lochbaum, Lutz, Sell, Ready & Carson, 2004) så det är inte omöjligt att tänka sig att båda 

riktningarna är möjliga.  

 

I en norsk studie rapporterade äldre fler hinder att vara fysiskt aktiv än de yngre 

åldersgrupperna (Sørensen & Gill, 2008). Aktuell studie visade motsägande resultat som till 

större del höll med en studie av Kowal och Fortier (2007) där personer över 60 år upplevde 

färre hinder. Dock bör det framhållas att den äldre åldersgruppen i aktuell undersökning 

definierades som 50-65 år. Däremot stämmer resultaten i aktuell undersökning överens med 

Sørensen och Gills (2008) studie gällande de åldersskillnader som finns för vissa specifika 

hinder. Aktuell studies resultat antyder att äldre i större utsträckning än yngre har överkommit 

hindret tidsbrist – ett av de hinder som i aktuell undersökning var det mest frekvent angivna 
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hindret, vilket stämmer överens med Sørensen och Gills (2008) studie där äldre i mindre 

utsträckning hade prioriteringshinder (inkluderande tidsbrist). 

 

Son, Kersetter och Mowen (2008) diskuterar att anledningen till att äldre upplever färre 

hinder kan vara att de har identifierat hindren och utvecklat strategier att överkomma dem. 

Det är möjligt att äldre kan ha utvecklat strategier att hantera sina hinder och spendera sin tid 

på ett sätt så att de inte upplever tidsbrist, men det kan också vara någon annan faktor som 

ligger bakom de olika resultaten. Äldre har möjligen inte barn som bor hemma och som 

konsumerar deras tid vilket gör att flera hinder upplevs i mindre utsträckning.  

 

Hindret ”hälsoproblem” förväntades vara högre för äldre (Sørensen & Gill, 2008), vilket inte 

framkom i aktuell studie. Dock angav fler äldre ”för att må bra/hålla kroppen i trim” som en 

anledning att vara fysiskt aktiv. 

I en undersökning av Sørensen & Gill (2008) rapporterade kvinnor generellt fler hinder än 

män. Aktuell studies resultat antyder gentemot detta, då kvinnorna i denna undersökning 

rapporterade färre hinder än männen. Att kvinnor i aktuell studie, till skillnad från andra, har 

färre hinder än män kan delvis bero på att underlaget till stor del bestod av kvinnor och att 

männen var underrepresenterade. Kvinnornas angivelser kan vara korrekta, men ändå tolkas 

fel vid jämförelse med en sådan liten grupp män som deltog i denna undersökning. Det är 

dock troligast att kvinnorna i aktuell kommun faktiskt har färre hinder än männen. Detta 

stämmer även överens med att kvinnorna i kommunen tränar mer inom friskvårdskortet än 

vad män gör, och därför har mindre hinder för sin aktivitet.  

Det fanns könsskillnader inom hindret ”jag har en aktiv fritid utanför kortet”, då män i större 

utsträckning än kvinnor hade angett detta hinder. Kvinnor med barn förväntades uppleva 

hindret ”jag har inte möjlighet att lämna hem/barn för att träna” i större utsträckning än de 

utan barn (Labuda Schrop et al., 2006; Popham & Mitchell, 2006). I aktuell studie kunde inga 

könsskillnader finnas inom detta hinder, utan både män och kvinnor med barn angav hindret 

mer än de utan barn.  

Då tidigare forskning hävdat att sjuksköterskor till skillnad från vissa andra yrkesgrupper 

upplever mycket stress (Hope, Kelleher & O’Connor, 1998), hade det varit troligt att 

yrkeskategorin ”vård och omsorg” i större utsträckning än de andra yrkesgrupperna hade 

upplevt och angett hindret ”tidsbrist”. Några sådana skillnader mellan yrkesgrupperna gick 
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inte att finna i denna undersökning. Detta kan bero på yrkesindelningen som gjordes. Hade 

denna gjorts noggrannare, med fler yrkesgrupper, hade kanske ett annat resultat gällande 

yrkesgrupper framkommit.  

I en amerikansk studie var de största motivationsfaktorerna för fysisk aktivitet att känna sig 

mer bekväm med sin kropp, förbättra den allmänna hälsan samt att minska risken för 

hjärtattack (Labuda Schrop et al., 2006). Liknande anledningar för fysisk aktivitet hittades 

även i denna studie där ”för att må bra/hålla kroppen i trim” var den mest frekvent ifyllda 

anledningen. Som väntat hade ”övriga användare” i aktuell studie fler anledningar att vara 

aktiva än ”sällananvändare”.  

Konklusion 

Kvinnor tränade mest inom friskvårdskortet. Män hade till större del inte skaffat 

friskvårdskortet, och de män som hade kortet använde det inte i lika stor utsträckning som 

kvinnorna. För ”sällananvändarna” var simning den mest populära aktiviteten, medan ”övriga 

användare” till störst del angav konditionsträning i grupp. Kvinnor, yngre och de med 

hemmaboende barn angav framförallt konditionsträning som aktivitet inom friskvårdskortet, 

medan män i större utsträckning styrketränade, och äldre samt de utan barn ägnade sig åt 

vattengympa.  

”Sällananvändarna” upplevde fler hinder för fysisk aktivitet, samtidigt som de angav färre 

anledningar att vara fysiskt aktiv. Även yngre upplevde fler hinder än äldre och män fler 

hinder än kvinnor. Det vanligaste hindret var ”tidsbrist”. Den vanligaste anledningen för 

fysisk aktivitet var ”för att må bra/hålla kroppen i trim”.  

Implikationer 

För att öka användningen av kortet kan interventioner riktas mot ”sällananvändarna” som 

genom att skaffa friskvårdskortet har visat att de önskar att bli mer fysiskt aktiva, men av 

någon anledning inte lyckats bli det. Interventioner kan även riktas mot yngre och mot män, 

men eftersom män utgör en mindre del av de kommunanställda kan det anses som onödigt.  

En strategi som kan gynna samtliga grupper att öka sin fysiska aktivitet torde vara att minska 

de hinder som inaktiva eller otillräckligt aktiva upplever. Genom att minska ett av de största 

hindren, tidsbrist, och samtidigt öka tillgängligheten till träningslokalerna skulle troligtvis fler 
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uppleva möjligheten att träna. Nästa steg, för att öka det faktiska deltagandet, kan vara att 

erbjuda hjälp med att komma igång att träna, nybörjarkurser, aktivitetsprojekt eller att forma 

träningsgrupper på arbetsplatsen, utefter aktivitetstycke och smak, eller boendesituation. För 

de som vill bli fysiskt aktiva, men inte lyckas bli det på egen hand, skulle ett sådant 

träningsstöd kunna vara det sista som behövs för att de ska bli aktiva. Även att träna i grupp 

kan påverka en individ som annars hade stannat hemma till att gå och träna fastän det känns 

tungt.  

Framtida undersökningar kan vidare undersöka sambanden mellan hinder och fysisk aktivitet. 

Vilka hinder påverkar mest och vilka är de bästa strategierna för att överkomma just dessa 

hinder? För att undersöka detta kunde en kvalitativ studie vara lämplig.  
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Bilaga 1: 

 
Enkät angående FRISKVÅRD 

för anställda i Laholms Kommun 
 

 
Hej! 
 
Detta är en enkät angående friskvård i Laholms kommun. Vi som gjort den är fyra studenter 
som läser Folkhälsovetenskap på Högskolan i Halmstad. Enkäten skall ligga till grund för två 
C-uppsatser som vi ska skriva på uppdrag av Folkhälsocentrum i Laholms kommun. Syftet 
med enkäten är att undersöka hur användningen av friskvårdsförmånerna ser ut, samt hur 
Folkhälsocentrum kan förbättra sin verksamhet kring dem. 
 
Genom att fylla i denna enkät bidrar Du till att undersökningens resultat får ett större värde 
och på så sätt har Du möjlighet att påverka och förbättra verksamheten kring 
friskvårdsförmånerna.  
 
Enkäten inleds med frågor om Dig i syfte att kunna analysera resultatet i olika kategorier, t ex. 
ålder och kön. Sedan kommer enkla frågor om vad Du vet om friskvårdsförmånerna. 
Resterande frågor handlar om Dina tankar kring motion och vilka hinder Du upplever för 
motion. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och den information som samlas in genom undersökningen 
behandlas konfidentiellt och Dina svar är helt anonyma. 
 
Enkäten får fyllas i på arbetstid och returneras med bifogat svarskuvert 
 
Ditt deltagande har stor betydelse för oss. 
Tack på förhand! 
 
 
Josefin Appelqvist, Anna Bengtsson, Anna Molarin & Camilla Schultz 
 
Handledare: Louise Silwer  
 
 
Kontakt:  
Uppsatsgrupp: anna_b86@hotmail.com, 0739-54 59 45 
Handledare: louise.silwer@hh.se, 035- 16 72 91 
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Enkät angående FRISKVÅRD 
 för anställda i Laholms Kommun 

 
Om inget annat anges gäller ett svarsalternativ per fråga. 

 

Bakgrund: 
 

1. Kön? 

1 ! Kvinna 

2 ! Man 

 
 

2. Ålder? 
 
_____ år 

 
 

3. Civilstatus? 

1 ! Ensamstående 

2 ! Särbo 

3 ! Gift/sambo 

 
 

4. Har Du barn som bor hemma? 

1 ! Ja 

2 ! Nej 

 
 
Arbetssituation: 
 

5. Vilken verksamhet arbetar Du inom? 
 
_______________________________________________ 

 
 

6. Hur länge har Du arbetat inom Laholms Kommun? 

1 ! 0-6 månader 

2 ! 6-12 månader 

3 ! 1-2 år 

4 ! över 2 år 
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7. Hur skulle Du beskriva Ditt arbete vad gäller den fysiska aktiviteten? 

1 ! Stillasittande arbete 

2 ! Jag rör mig lite i arbetet 

3 ! Jag rör mig mycket i arbetet 

 
 

8. Hur många procent av heltid arbetar Du vanligtvis per månad? 
 
_____ % 

 
 

9. Har Du varit långtidssjukskriven (mer än 14 dagar sammanhängande) under 
det senaste året? 

1 ! Ja 

2 ! Nej 

 
 

10. Går Du regelbundet på sjukgymnastik? 

1 ! Ja 

2 ! Nej 

 
 
Friskvårdsförmåner i kommunen: 
 

11. Känner Du till friskvårdskortet? 

1 ! Ja 

2 ! Nej 

 
 

12. Känner Du till friskvårdspengen? 

1 ! Ja 

2 ! Nej 

 
 

13. Har Du friskvårdskort? 

1 ! Ja 

2 ! Nej 
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14. Har Du friskvårdspeng? 

1 ! Ja 

2 ! Nej 

 
 

15. Tycker Du att Du fått tillräcklig information om hur friskvårdskortet fungerar? 

1 ! Ja 

2 ! Nej 

 
 

16. Vet Du var man skaffar friskvårdskort/friskvårdspeng? 

1 ! Ja 

2 ! Nej 

 
 

17. Hur fick Du information om friskvårdskortet/ friskvårdspengen? 

1 ! Genom chefen 

2 ! Genom arbetskamraterna 

3 ! Genom Folkhälsocentrum 

4 ! Egen kunskap sedan tidigare 

5 ! Annat, vad?_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Fysisk aktivitet: 
 

18.  Kryssa för det alternativ som Du tycker bäst instämmer med Dig just nu. 
(Fysiskt aktiv = Du blir minst lite andfådd och aktiviteten håller på i minst 30 

minuter). 

1 ! Jag är inte fysiskt aktiv och har inga planer på att bli det 

2 ! Jag är inte fysiskt aktiv, men planerar att bli det 

3 ! Jag är fysiskt aktiv, men inte regelbundet 

4 ! Jag är regelbundet fysiskt aktiv, men har inte varit det i mer än 6 månader 

       (sammanhängande tid) 

5 ! Jag är regelbundet fysiskt aktiv och har varit det i mer än 6 månader 

       (sammanhängande tid) 
 

 
 

19. Hur ofta är Du fysiskt aktiv utanför friskvårdskortet?  
(Fysiskt aktiv = Du blir minst lite andfådd och aktiviteten håller på i minst 30 min).  

1 ! Sällan eller aldrig 

2 ! 1-3 gånger/månad 

3 ! 1-2 gånger/vecka 

4 ! 2-4 gånger/vecka 

5 ! 5-7 gånger/vecka 

 
 
 

20. Vilken aktivitet ägnar Du Dig i huvudsak åt då? (Utanför friskvårdskortet) 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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21. Vilka anledningar finns till att Du tränar? (flera alternativ möjliga) 

1 ! För att må bra/hålla kroppen i trim 

2 ! För att hålla mig snygg 

3 ! För att hålla vikten/gå ner i vikt 

4 ! För att träffa/umgås med andra 

5 ! För att bli bra/bäst inom min idrott/sport 

6 ! För att det är roligt 

7 ! För att hantera stress 

8 ! I förebyggande och rehabiliterande syfte (för att undvika/rehabilitera sjukdom).   

9 ! För att det ger mig energi 

10 ! Krav från andra 

11 ! Annat:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

22. Hur ofta utnyttjar Du Ditt friskvårdskort? 

1 ! Mer än 1 gång/vecka 

2 ! 1 gång/vecka 

3 ! Ett par gånger i månaden 

4 ! 1 gång i månaden 

5 ! Sällan/aldrig 

6 ! Jag har inget friskvårdskort 
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23. Vilken träningsform ägnar du dig helst åt när Du använder Ditt friskvårdskort? 
(flera alternativ möjliga) 

1 ! Styrketräning 

2 ! Stavgång 

3 ! Gruppträning kondition (aerobics, gympa, spinning, step, dans etc.) 

4 ! Gruppträning med kampsportsinriktning (box, bodycombat etc.) 

5 ! Gruppträning med styrkeinriktning (Bodypump, core-träning, PT-cirkel) 

6 ! Simning 

7 ! Vattengympa 

8 ! Yoga/pilates 

9 ! Massage 

10 ! Vibrationsplatta 

11 ! Jag tränar med Våxtorps BOIS, Hishults GF, Lilla Tjärby IK, Mellby GF,    

         Vallberga GF eller Ålstorps GF 

12 ! Jag använder inte/sällan mitt kort 

13 ! Jag har inget friskvårdskort 

14 ! Annat___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

24. Finns det någon aktivitet som Du saknar inom Friskvårdskortet? 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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25. Vad upplever Du hindrar Dig från att motionera inom friskvårdskortet? (flera 
alternativ möjliga) 

1 ! Det är för svårt eller för långt att ta sig till de träningsanläggningar som ingår i 

Friskvårdskortet. 

2 ! Energibrist/orkar inte träna 

3 ! Jag gör hellre andra saker 

4 ! Jag har ingen att träna med/ingen som sporrar mig att träna 

5 ! Jag tycker inte det är viktigt att motionera 

6 ! Tidsbrist 

7 ! Jag tycker inte om att vara fysiskt aktiv 

8 ! Jag tror inte att jag får ut något positivt av att träna 

9 ! Jag ser inte mig själv som en fysiskt aktiv person 

10 ! Jag vågar inte träna 

11 ! Jag känner mig inte bekväm med min kropp 

12 ! Jag är rädd att skada mig 

13 ! Hälsoproblem hindrar mig från att träna 

14 ! Jag har inte möjlighet att lämna hem/barn för att träna 

15 ! Jag prioriterar vila och avslappning 

16 ! De aktiviteter som jag är intresserad av passar inte in i mitt tidsschema 

17 ! Jag har en aktiv fritid utanför friskvårdskortet 

18 ! Annat:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

26. Tror Du att Din motivation att träna skulle öka om Du fick en 
hälsoprofilbedömning och personlig rådgivning angående Din träning?  

1 ! Ja 

2 ! Nej 
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27. På vilket sätt kan friskvårdsförmånerna förbättras?  
 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 


