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Samhällets kostnader  för pro-
duktionsbortfall och sjukvård kopplade 
till fysisk inaktivitet har beräknats till 
ca sex miljarder per år, detta exklusive 
kostnaderna för den tillfälliga sjuklig-
heten (Bolin & Lindgren, 2005). Om 
andelen regelbundet fysiskt aktiva med-
borgare ökade skulle det kunna spara 
in en hel del utgifter åt samhället. Även 
för arbetsgivare finns det uppenbara 
vinster med att ha en personal som 
motionerar, dock inte bara ur ett fysiskt 
perspektiv med minskade sjukskriv-
nings- och rehabiliteringskostnader, 
utan även ur ett lönsamhetsperspek-
tiv relaterat till prestationsförmåga, 
stresstålighet etc. Fysisk aktivitet kan 
associeras med mindre stress (Taylor, 
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I diskussioner kring hur människor kan bli mer fysiskt 

aktiva för att gynna den allmänna folkhälsan fokuseras helt naturligt 

ofta på interventioner som rör fritidsaktiviteter och vardagsmotion. 

Dock finns det ytterligare en arena att ta hänsyn till, nämligen arbets-

platsen. Vi tillbringar som bekant förhållandevis mycket tid på arbetet 

och en krävande arbetsmiljö kan i många fall ge upphov till ohälsa. I 

en annan vinkling av arbetsplatsen kan dock istället positiva möjlig-

heter skönjas, möjligheter till att främja hälsa. Vi påverkas förstås av 

den atmosfär som råder på arbetet och sociala faktorer påverkar både 

attityder och beteendemönster, inte minst hälsorelaterade sådana. 

Omkring hälften av Sveriges befolkning har en arbetsförmån som 

innebär att de får motionera med arbetsgivarens stöd och av dem 

som får sådan kompensation av arbetsgivaren nyttjar drygt hälften av 

männen och mer än två tredjedelar av kvinnorna förmånen (Mark-

lund, 2005). Det finns alltså stora möjligheter till hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatsen och goda utsikter för arbetsgivare att skapa en 

stödjande miljö för regelbunden fysisk aktivitet.

2000), ett bättre humör och förbättrad 
livskvalitet (Biddle, 2000) samt har en 
positiv inverkan på självkänslan (Fox, 
2000; Lindwall, 2004) och centrala 
kognitiva funktioner såsom minne 
och koncentration (Boutcher, 2000). 
Personer som motionerar regelbundet 
har även högre fysisk motståndskraft (t 
ex. lägre blodtryck och vilopuls) något 
som påverkar den fysiologiska aktiver-
ingen vid psykosocial stress och medför 
att en given arbetsbelastning kan bli 
fysiologiskt mindre påfrestande, bland 
annat genom en mindre påverkan på 
arbetspuls, blodtryck, kärlmotstånd 
och utsöndring av stresshormoner 
(Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-
Victorin & Willén, 2007). En stillasit-
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arbetstid (FMFysS: Försvarsmaktens 
Fysiska Standard) vilken består av 
en grundnivå som alla officerare ska 
uppnå och ett antal befattningsnivåer 
som innebär tilläggskrav. Grundkra-
ven baseras på regelbunden träning 
utifrån en individuell målsättning som 
en arbetsuppgift. Även civilanställda 
”bör i möjligaste mån erbjudas och 
uppmuntras att genomföra FMFysS” 
och omfattas följaktligen till viss del av 
obligatoriet. Detta innebär inte bara 
att alla försvarsanställda har möjlighet 
att avsätta tid för fysisk aktivitet och 
motion på betald arbetstid, de har även 
tillgång till ett stort antal kostnadsfria 
motionsaktiviteter att välja mellan, 
både i interna faciliteter (t ex idrotts-
hallar, gym, orienteringsslingor mm.) 
och vid externa offentliga träningsan-
läggningar (t ex Nautilus, Friskis & 

Svettis mfl). FM erbjuder även sina 
anställda personlig support i form av 
exempelvis träningsprogram, kostråd-
givning, konditionstester, massage och 
rehabträning. 

En studie vid Högskolan i Halm-
stad granskade 286 försvarsanställda 
män och kvinnor i åldrarna 20-65 år 
(Josefsson, 2005; 2009) och under-
sökte bland annat uppslutningen kring 
FMFysS, försvarsanställdas motivation 
till motion, samt vilka barriärer till 
motion/träning de upplevde och hur 
de övervann dessa hinder. Överlag 
motionerade omkring 60 procent av 
deltagarna enligt rekommendationerna 
i FMFysS oavsett kön, ålder eller 
anställningsform (militärt eller civilt 
anställd). Alltså utnyttjade ungefär 
två tredjedelar av personalen möjlig-
heten att träna på betald arbetstid, 
vilket ligger på ungefär samma nivå 
som ovan nämnda uppgifter om hur 
många som nyttjar stöd för motion 
från arbetsgivaren (Marklund, 2005). 
Det vanligaste skälet till att inte träna 
enligt FMFysS på arbetstid var upple-

velsen av tidsbrist och att det var svårt 
att planera in träning på arbetstid samt 
att träningen förläggs efter arbetet 
istället. Endast sju procent av delta-
garna i undersökningen angav att de 
inte motionerade alls, vilket antyder 
att de allra flesta försvarsanställda är 
regelbundet fysiskt aktiva – under eller 
efter arbetstid. Detta kan jämföras med 
nationella siffror för fysisk inaktivitet 
som visserligen varierar mellan olika 
undersökningar men tenderar att ligga 
på omkring 15 procent av befolkningen 
(Folkhälsorapporten 2009). Orsakerna 
till att försvarsanställda verkar vara 
mer fysiskt aktiva kan enbart spekule-
ras i, framförallt påverkas det sannolikt 
av att det även om det enbart är en 
obligatorisk arbetsuppgift för office-
rare ändå kan upplevas som ett tvång 
även för civilanställda eftersom de ”i 
möjligaste mån skall uppmuntras” att 
genomföra FMFysS. Vi får inte heller 
glömma att FM är en traditionellt 
fysiskt orienterad organisation och att 
sådant ”sitter i väggarna”, framförallt 
gällande militärt anställda men denna 
atmosfär kan givetvis även överföras 
till den civila personalen. Det faktum 
att FM jämnar vägen för motionerande 
genom att tillåta det på arbetstid samt 
erbjuda kostnadsfria aktiviteter torde 
även det kunna vara en starkt bidrag-
ande faktor.

Tanken på känslan efteråt
De vanligaste generella barriärerna till 
motion bland försvarsanställda visade 
sig i linje med tidigare forskning vara 
stress och tidsbrist, trötthet och brist 
på motivation. De mest frekventa stra-
tegierna för att överkomma barriärer 
var tanken på de positiva känslorna 
efter motionen och resultaten visade 
dessutom en positiv relation mellan 
denna strategi och motionsfrekvens. 
Det skulle således kunna vara gynn-
samt att använda sig av liknande 
strategier vid eventuella interventio-
ner för att öka vidmakthållandet av 
motionsvanor (adherence). Eftersom 
upplevt tvång i samband med fysisk 
aktivitet i tidigare studier har visat sig 
ha en negativ inverkan på individers 
motivation (Alexandris, Tsorbatzoudis 
& Grouios, 2002) och FMFysS innebär 
både reellt (för officerare) och skenbart 
(för civilanställda) tvång är det värt att 
nämna att känslor av skuld, tvång eller 
social press var mycket ovanligt för att 
överkomma barriärerna bland försvars-
anställda. 

Sammantaget indikerar resultaten 
att stipulationerna i Relapse Prevention 
Theory (Marlatt & Gordon, 1985) 

Den engelske politikern och 

adelsmannen Edward Stanley sa redan på 

1800-talet att ”den som inte vill avsätta tid 
för fysisk aktivitet kommer förr eller senare bli 

tvungen att avsätta tid för sjukdom”

tande livsstil är istället ett allvarligt hot 
mot hälsan och kan fördubbla risken 
för allvarlig sjukdom och för tidig död 
(Lee & Skerrett, 2001).

Anledningen till att många i dag 
inte är tillräckligt fysiskt aktiva beror 
sannolikt inte så mycket på dåliga kun-
skaper utan på att det finns ett flertal 
skäl till svårigheterna med att ändra 
sina vanor (Miller, 2002). Exempel på 
sådana skäl är den tid och energi som 
krävs för att ändra livsstil, frånvaron 
av omedelbara resultat, förnekande 
samt rädsla för förändringar. De flesta 
människor är medvetna om såväl 
riskerna med fysisk inaktivitet som 
fördelarna med en aktiv livsstil och 
många börjar motionera med den goda 
föresatsen att fortsätta. Emellertid är 
det svårt att ändra vanor och en stor 
problematik verkar vara att få män-

niskor att hålla fast vid regelbunden 
fysisk aktivitet över tid (adherence), 
ett område som har fått allt större 
forskningsutrymme på senare tid (Bull, 
2001). Viktiga variabler att ta hänsyn 
till i det sammanhanget är de barriärer 
till fysisk aktivitet och motion som 
människor stöter på och hur de kan 
övervinnas. Tidigare studier har exem-
pelvis visat att tidsbrist, lättja, skador 
och för långt avstånd till träningsan-
läggningen (Buckworth, Granello & 
Belmore, 2002) samt brist på motiva-
tion och trötthet (Cohen-Mansfield, 
Marx & Guralnic, 2003) är vanliga 
barriärer till motion. Det finns även 
demografiska skillnader gällande dessa 
barriärers betydelse utifrån till exempel 
kön (Tergerson & King, 2002; Biddle 
& Nigg, 2000) och ålder (Booth, 
Bauman & Owen, 2002; Campbell, 
MacAuley, McCrum & Evans, 2001). 

Att motionera på arbetstid
Försvarsmakten (FM) har en form 
av träningsplikt för militärt anställda 
som innebär obligatorisk träning på 
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mycket väl kan vara användbara, 
framförallt genom den presumtivt 
gynnsamma effekten av att identifiera 
potentiella barriärer, förbereda använd-
bara strategier för att övervinna dem 
och att framgångsrikt utmana sin AVE 
(Abstinence Violation Effect). Det här 
kan vidare relateras till Self-Efficacy 
Theory (Bandura, 1997) genom att 
minnet av att ha forcerat barriärer 
stärker det motionsspecifika självför-
troendet, vilket i sin tur har positiva 
effekter på adherence (Buckworth, et 
al., 2002). Dessutom är det möjligt att 
de inre mentala resonemangen om för- 
och nackdelar med ett givet beslut är 
centrala för huruvida barriärerna över-
vinns eller ej, ett antagande som stäm-
mer väl överens Theory of Reasoned 
Action (Ajzen & Fishbein, 1980) och 
Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 
1985). De inre mentala resonemangen 
och användandet av strategier förser 
individen med en känsla av kontroll 
över situationen, något som i sin tur 
påverkar beteendet och stärker givetvis 
även personens motionsspecifika själv-
förtroende ytterligare. 

Implikationer 
Upplevelsen att träningen inte nödvän-
digtvis tar energi, utan ger energi skulle 
kunna vara det som skiljer dem som 
lyckas göra motionen till en regelbun-
den vana från dem som misslyckas. 
Det verkar som om de regelbundna 
motionärerna för resonerar kring för- 
och nackdelar med att träna respektive 
att låta bli, samt att de oftare kommer 
fram till att belöningarna (t ex. upple-
velsen, kicken) uppväger kostnaderna 
(t ex. stress, trötthet). För människor 
som arbetar med hälsofrämjande 
verksamhet, till exempel företagshälso-
vården, finns det således ett flertal till 
synes potenta strategier för att hjälpa 
människor upprätthålla goda motions-
vanor. För det första skulle verksamhet 
som syftar till att höja det motions-
specifika självförtroendet sannolikt 
vara särskilt gynnsamma, bland annat 
eftersom det har fördelaktig inverkan 
på adherence och i förlängningen kan 
förväntas öka positiva emotioner gen-
temot motion. För det andra verkar en 
viktig aspekt vara att uppmuntra till att 
fokusera på de goda (mentala) effek-
terna av träningen, till exempel genom 
att tänka på hur skönt det kommer att 
kännas efteråt. Vi behöver väl egentli-
gen inte gå längre än till oss själva för 
att se att den strategin kan fungera när 
det känns motigt. 

Som nämndes ovan har arbetsgivare 
goda möjligheter att skapa stödjande 

miljöer för motionsfrämjande verk-
samhet och mycket att vinna på att 
personalen är regelbundet fysiskt aktiv. 
Den engelske politikern och adelsman-
nen Edward Stanley sa redan på 1800-
talet att ”den som inte vill avsätta tid 
för fysisk aktivitet kommer förr eller 
senare bli tvungen att avsätta tid för 
sjukdom”. Även om ett obligatorium 
förmodligen inte är idealet kan FM 
på många vis sägas vara ett föredöme 
genom att erbjuda gratis träning på 
betald arbetstid och således avsätter 
tid för fysisk aktivitet enligt Stanleys 
inrådan. Ett gott råd för att jämna 
vägen och öka deltagande i motionsbe-
teenden både på kort och på lång sikt 
är sannolikt också att som arbetsgivare 
ta efter FM goda exempel att dessutom 
erbjuda stöd i form av vägledning och 
expertis. I detta skulle företagshäl-
sovården ha god nytta av att anlita 
kvalificerade personer utbildade inom 
tillämpad motions- och idrottspsy-
kologi. Det är ingen enkel uppgift att 
påverka människors motivation och 
främja både initiering och upprätthål-
lande av regelbundna motionsvanor 
och det är viktigt att känna till de rele-
vanta teorier/modeller som har stöd i 
forskning och därmed kunna använda 
evidensbaserade redskap. Det är även 
betydelsefullt att ha goda kunskaper 
inom tillämpat arbete och handledning 
för att kunna stödja och förstå de 
människor man arbetar med på ett bra 
sätt. Det bästa tipset för arbetsgivare 
som planerar att satsa på sin personal-
hälsovård i den här riktningen är alltså 
att börja med att anställa personal 
med högre (akademisk) utbildning som 
kan erbjuda aktivitetskoordinering, 
interventionsutformning, personlig 
rådgivning och support av hög kvali-
tet. 

För att slutligen återknyta till 
indikationerna på att försvarsanställda 
verkar vara mer fysiskt aktiva än 
genomsnittet i riket känns möjligheten 
att det skulle kunna bero på de förmå-
ner, stöd och underlättande omstän-
digheter som FM erbjuder som en 
fantastisk potential. Vad skulle kunna 
ske om majoriteten av arbetsgivarna 
gjorde likadant? FM är inte ensamma 
om att erbjuda detta helt eller delvis, 
men det är i sanningens namn fortfa-
rande tämligen ovanligt. Det skulle 
emellertid med all säkerhet kunna 
vara ett mycket värdefullt verktyg som 
kan bidra till att vända den negativa 
trend vi ser idag med alltmer ohälsa 
relaterad till fysisk inaktivitet och 
istället öka livskvalitet och välbefin-
nande i samhället. På så vis kan alla 

bli vinnare i det långa loppet, både 
ekonomiskt, individuellt och ur ett 
folkhälsoperspektiv. Frågan är bara hur 
många som vågar satsa på att vinna?
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