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Abstrakt 
Uppsatsen syftade till att undersöka de anställdas motiv för att delta i friskvårdssatsningen. I 
uppsatsen skall det synliggöras hur de anställda motiverar sitt val till friskvård. Jag valde att 
göra en enkätundersökning som avsåg att mäta motivationsmönstret bland de anställda vid två 
olika företag Alla som fått en förfrågan om att delta i friskvården som företaget erbjuder, fick 
en enkät där det fanns 12 frågor att besvara. De vanligaste anledningarna för de anställda att 
delta i friskvården var för att bli piggare, stressa ner och bibehålla vikten/gå ner i vikt, de 
vanligaste anledningarna för det anställda att inte delta i friskvården var att det inte fanns 
några friskvårdalternativ som passade dem, de ville ha fler friskvårdsalternativ att välja bland. 
De ville även att friskvården skulle finnas vid företaget och/eller ske på arbetstid. Det som 
hindrade dem från att delta var tidsbristen för de anställda vid båda företagen. Men även 
skador, och orkeslöshet var ett stort hinder. En del var heller inte intresserade av friskvård. 
 
Nyckelord: Arbetsplats, motivation, fysisk aktivitet  
 
Keywords: Worksite, motivation, physical activity 
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Förord           Gävle den 8 oktober 2008 
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1. Inledning 
 

Vår kropp kan jämföras med en bilmotor. Om båda underhålls väl och används 
regelbundet håller de sig i gott skick livet ut. Utan regelbunden användning kan både 
kroppen och bilmotorn förfalla och rosta. ( hälsofrämjandet) 

 
Friskvård är ett viktigt inslag i det dagliga arbetet, allt fler företag väljer att satsa på friskvård. 
För att minska sjukskrivningarna är det viktigt att man satsar på personalens hälsa: ett företag 
kan anse sig satsa på friskvård men sen är det fråga om i vilken utsträckning som man satsar. 
Det behöver inte vara något storslaget, en liten satsning under kontrollerade former kan räcka 
bra. Det är bra om företaget kan kontrollera hur det utnyttjas och på så sätt kan företaget 
också få ett begrepp om vad man kan erbjuda sina anställda utifrån typ av aktivitet, tidpunkt 
och så vidare. Skall man ge personalen ett gymkort eller ska företaget hyra in någon som skall 
bidra med friskis timmar eller massage. På vilket sätterbjuder företagen friskvård?  
Det är bra om företagen är lyhörda för hur personalen upplever satsningen, kanske typen av 
friskvård inte passar personalen. Man måste ta hänsyn till ålder, kön etc. Kanske en satsning 
på ett gymkort inte passar om medelåldern på kanske de anställda är 50-55 år, då kanske de 
skulle ha mer nytta av exempelvis massage. Många i den övre medelåldern kan känna sig 
obekväma att vistas vid ett gym om de aldrig tidigare har varit där. 
 

1.1. Hälsa 
Hälsa är ett ord som kan betyda olika saker för alla människor. De flesta tänker säkert att må 
bra så klart. Och det är ju sant i och för sig. Alla människor upplever hälsa på olika sätt, det 
finns som man säger både fysisk, psykisk och men även social hälsa. 
 
Hälsa är ett begrepp som kan stå för olika för olika saker för en människa 
 

Hälsa kan inte definieras på ett entydigt sätt men det som är det mest genomgående i de flesta 
benämningar av hälsa är att det är individens egen uppfattning av vad hälsa är för dem. Allt är 
beroende på hur man ser det, det är inte endast utebliven sjukdom som styr om hälsan är i 
behåll om man ser till WHO´s definition. Om ska se till ett uppslagsverk så står det att synen 
på hälsa är kopplad till grundläggande värderingar och kulturmönster och förändras över tid. 
Hälsa är ett tillstånd med fysiska, sociala och psykologiska dimensioner. Det är inte ett mål i 
sig och heller inte enbart ett tillstånd av frånvaro av sjukdom eller ohälsosymptom 
(

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast 
frånvaro av sjukdom och handikapp. Åtnjutande av hälsa på högsta nivån är en av de 
fundamentala rättigheter som tillkommer varje varelse utan åtskillnad till ras, religion, politisk 
åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden (WHO). 

Nationalencyklopedin). 
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Har valt att använda begreppen psykisk, fysisk och social hälsa. 

1.1.2. Psykisk hälsa 
Psykisk hälsa uppnås när man känner tillhörighet och kamratskap. Det är viktigt att ha 
kontroll över tillvaron liksom att ha påverkansmöjligheter. Likaså att det är balans mellan 
kraven och den egna förmågan. Det man presterar behöver belönas och bekräftas 
(Riksidrottsförbundet).  

1.1.3. Fysisk hälsa 
Fysiska aktiviteter skyddar mot ohälsa, att satsa på fysisk aktivitet är ett sätt investera i 
framtiden och minska på sjukvårdskostnaderna för samhället. Att ha positiva upplevelser av 
fysisk aktivitet kan göra att man håller sig frisk längre (Riksidrottsförbundet). 
- Skriv ut källan – (ibid) använder du bara när upprepningen sker i samma stycke. 

1.1.4. Social hälsa 
Den sociala hälsan omfattar förmågan att skapa och upprätthålla relationer till andra 
människor. Den är en förutsättning för att kunna känna gemenskap i en grupp. Att trivas med 
sig själv och sin omgivning. Ha kunskap om principer för hur man beter sig 
(Riksidrottsförbundet).  
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2. Bakgrund 
 

 Högsta möjliga välbefinnande hos den enskilde individen, fysiskt, andligt, psykiskt 
och socialt och ej enbart i frånvaro av sjukdom  
(world health organisation). 

 
Kroppen är byggd för rörelse, men idag lever många stillasittande liv. Rör på dig! Då mår 
både du och kroppen bättre! (hälsofrämjandet). I dagens samhälle förekommer fysisk aktivitet 
i allt mindre utsträckning. Personer som har ett stillsittande jobb eller jobb där man arbetar 
mindre fysiskt är i riskzonen för övervikt och fetma (ibid)  
Många företag har börjat lägga mer vikt vid fysisk aktivitet hos sina anställda. De har börjat 
anamma alla råd från media, läkare etc. om att bidra till ökad fysisk aktivitet under arbetstid 
eller på fritiden. Genom att kosta på de anställda friskvård, på olika sätt. Övervikt och fetma 
har gått ner främst i åldrarna, men även bland vissa yrkesgrupper där man arbetar i ett lugnare 
tempo. Övervikt är en vanlig folksjukdom, ca 25 % av befolkningen har viktproblem (ibid). 
2.1. Bakgrund till begreppet hälsa Hippokrates och Platon såg hälsa i ett helhetsperspektiv där 
kropp och själ var förbundna med varandra (FoU-rapport 2004:2). Galenos utvecklade den så 
kallade balansteorin. Teorin utgår från att kroppen har fyra kvaliteter som avspeglas i de fyra 
elementen; hetta, köld, väta och torrhet, om dessa är i balans är människan vid hälsa 
En tidig definition av hälsa var att om man inte hade en synlig sjukdom så var man frisk och 
hade därmed hälsa. Halling, et al. (2002). 

(ibid) 

2.2.  Ohälsan i Sverige 
Sekelskiftet omkring 1900, var bondesamhällena precis i övergång mot att bli ett industriellt 
samhälle, några generationer senare minskades jordbrukets roll i sysselsättning från 80% till 
20%. Detta skakade om människors livssituation ganska kraftigt och ohälsan i Sverige ökade 
drastiskt (Johnsson, Lugn och Rexed 2003). Då försäkringskassan inte fanns vid denna 
tidpunkt är det svårt att få fram exakt sjukstatistik (ibid). Utvecklingen på 1990-talet skiljer 
sig från 1980-talet genom att korttidssjukfrånvaron har minskat betydligt medan 
långtidssjukskrivningarna i stället har ökat. Ca 25-30% av medelålders och äldre män är helt 
inaktiva motsvarande siffra för medelålders och äldre kvinnor är 10-15% inaktiva 
(folkhälsoinstitutet). 

2.2.1.  Lönsamhet för arbetsgivare att erbjuda de anställda friskvård 
En hel del organisationer erbjuder sina anställda en timmes friskvård i veckan på betald 
arbetstid, vilket verkar vara en vanlig form av friskvård enligt Angelöw (2006). Antalet 
företag som satsar på friskvård har ökat betydligt under senare år. En huvudsaklig anledning 
till detta verkar vara den kraftiga ökningen av sjukskrivningar, och en satsning på friskvård 
utgör därför en konkret åtgärd få ner sjukskrivningstalet (ibid). 
Arbetsgivaren har mycket att vinna på att erbjuda sina anställda friskvård i någon form.  

• En god hälsa ökar utbudet av arbetskraft genom fler levnadsår och minskad 
sjukfrånvaro. 

• Produktiviteten och kvaliteten på arbetet ökar 
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En god hälsa ökar människors förmåga att lära sig nya saker och utveckla sin 
kompetens (Folkhälsoinstitutet). 

En frisk arbetsplats skapar friska anställda. Kostnaderna för sjukfrånvaro är ofta mycket 
högre än själva sjukersättningen. Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö 
och låg sjukfrånvaro. Försäkringskassan (2007) menar att det är viktigt att man som 
arbetsgivare prioriterar sina anställdas hälsa eftersom det har avgörande betydelse för 
företagets effektivitet och lönsamhet.  

2.2.2. Företagen har möjligheten att ge sina anställda friskvårdskort skattefritt 
Från och med 2004 kan arbetsgivaren göra avdrag för motion, kostråd, massage och andra 
hälsoinsatser för anställda (Försäkringskassan, 2007). 
Eftersom företagen har möjlighet att ge sina anställda friskvård kan det tyckas att alla företag 
borde satsa på friskvård åt sina anställda. 
 

”Den anställde kan också själv betala motionsavgiften, och mot kvitto få ersättning från 
arbetsgivaren för sitt utlägg”  
”Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg vare sig det avser årskort, klippkort eller 
enkelbiljetter utan att skattefriheten påverkas, under förutsättning att betalningen avser förmåner 
som uppfyller kriterierna för skattefria motions- eller friskvårdsaktiviteter”

 
 (skatteverket). 

2.2.3. Kriterierna för skattefria motions- eller friskvårdsaktiviteter 
Skattefri motion är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som 
bordtennis, tennis, badminton eller squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och 
bandy.  
 

”Även sådana friskvårdsaktiviteter som t.ex. tai chi, qigong, kostrådgivning och information om 
stresshantering kan vara skattefria. Även andra aktiviteter av liknande slag, t.ex. enklare former av 
motionsdans som bugg, folkdans, squaredance och jazzdans etc. kan således godtas om övriga 
förutsättningar för skattefrihet för personalvårdsförmåner är uppfyllda”
 

 (skatteverket) 

Satsningen skall syfta till att öka personens fysiska och psykiska hälsa. Allt ifrån 
massage till gymkort är friskvård. Det är upp till företagen att välja vad man vill satsa 
på. En del företag kanske har kanske ett större behov av att få personalen att stressa 
mindre, då kanske en avslappningskurs, yoga eller liknande passar bättre. Medans ett 
annat företag och deras anställda i högre grad kanske skulle vara i större behov av fysisk 
aktivitet genom att erbjuda gymkort eller friskvårdstimme som friskvårds satsning. 
Detta innebär att arbetsgivaren kan erbjuda alla sina anställda s.k. kontorsmassage som 
skattefri förmån. I begreppet kontorsmassage ryms enligt Skatteverkets uppfattning 
behandlingar av olika slag. Förutom vanlig kroppsmassage kan det exempelvis vara 
rosenterapi, akupressur, kinesiologi, zonterapi och floating rest.  

 

Även kurser i rökavvänjning kan erbjudas personalen som friskvård. Detsamma gäller kurser 
med inslag av individuell kost- och motionsrådgivning, om erbjudandet riktar sig till alla. 
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”Sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, segling, ridning och 
utförsåkning omfattas inte av skattefriheten. Dessa sporter blir skattepliktiga om arbetsgivaren 
bekostar utövande eller utrustning”

 
 (Skatteverket) 

2.2.4 Transteoretisk modell 
Prochaska och DiClimente (1983) fann att beteendeförändring innebar en successiv 
förflyttning genom olika stadier eller faser. (Faskunger 2002) Den transteoretiska modellen 
består av fem olika stadier: 

• Förnekelsestadiet- I detta stadie erkänner inte individen ett existerande problem och 
funderar inte på förändring. 

• Begrundandestadiet- Individen accepterar problemet och funderar på förändring. 
• Förberedelsestadiet- Individen planerar för en snar förändring. 
• Handlingsstadiet- Individen har aktivt påbörjat och upprätthåller förändringen. 
• Aktivitetsstadiet – Individen fortsätter att upprätthålla beteendet och undviker återfall. 
 

 
Figur 2:1 Transteoretisk modell  

Förbegrundan

Begrundan

Beslut/Förberedelse

handling

Återfall

Stabilisering
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2.3. Motivation 
En gemensam värdegrund är en av förutsättningarna för att skapa laganda och motivation. Det 
handlar också om att bli sedd och bekräftad. 
(http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/FocusTextPage____9427.aspx) 

Motivationsarbetet bör fungera under lång tid för att individen själv skall komma till egen 
insikt (ibid). Faskunger (2002) menar att låg motivation inte behöver vara ett svaghetstecken 
det kan i stället bero på att rådgivaren använder metoder för förändring utan att ta hänsyn till 
var personen befinner sig i förändringsprocessen. Rådgivaren skulle istället följa Maslows 
exempel. Maslow

Motivation definieras som en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och 
självförverkligat liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta 
natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv (Revstedt 2000). Målet för 
handlingen bestämmer styrkan av motivationen (Granbom 1998. sid 98). 

1

 

 menar att människor har olika behov och därför har svårt att uppnå de 
högre målen då det finns behov längre ner i behovstrappan som ännu inte är uppfyllda 
(Granbom 1998).  

Fysiologiska behovet 
Att vara mätt och otörstig är livsviktigt för att livet ska upprätthållas och måste alltid 
tillfredsställas innan man kan skapa en grund för att individen ska kunna känna motivation till 
en förändring. (Granbom 1998). 
 
Trygghetsbehovet 
Tryggheten infinner sig när de fysiologiska behoven är någorlunda uppfyllda. Behoven kan 
vara frihet från fruktan, beroende, beskydd, säkerhet och struktur. Dessa behov påverkar 
förhållningssättet på tillvaron (Granbom 1998). 
 
Tillhörighets- och kärleksbehovet 
Dessa behov är sociala motiv, viktigaste av allt att tillfredsställa är självhävdelsemotivet. 
Kontakt med andra människor. Bristen eller avsaknaden av vänner, maka/make, barn etc 
(Granbom 1998). 
 
Uppskattningsbehovet 
Människor har ett behov av erkännande och respekt, alla människor har behov av att få 
respekt och uppskattning från andra (ibid). Alla människor har ett behov av att veta att de är 
accepterade, att de gör ett bra jobb etc. (suntliv) 
 
Självförverkligande behovet 
Maslow menar att människor har behov av att bli mer och mer som hon är, att se vad man är 
kapabel till. Även om alla behov är tillfredsställda får man alltid räkna med att nya behov 
uppstår och att de inte blir tillfredsställda på en gång (Att motivera till hälsa, 1998, s 37). 
                                                 
1 Den amerikanske psykologen Abraham Maslow  presenterade på 1950-talet en motivationsteori där 
människans behov är ordnade i fem nivåer: 1) kroppsliga behov, 2) trygghetsbehov, 3) gemenskaps- och 
tillgivenhetsbehov, 4) behov av uppskattning och 5) behov av självförverkligande 
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2.3.1. Motivera genom att ge information och belöningar 
Information skapar trygghet, om den är sann och trovärdig (Hagemann 1990). Information ska 
ges så tidigt som möjligt vid en förändring för att öka förståelsen och trovärdigheten (ibid). 
Maslow menar att tryggheten bör finnas för att undvika kaos och ångest som kan leda till att 
man lägger sina fysiologiska behov åt sidan (Granbom 1998). Detta medför att de anställda 
istället lägger mer fokus på att känna tryggheten på arbetsplatsen istället för att fokusera på 
sin egen hälsa (ibid). 
Genom att ge informationen i tid vet de anställda vad som skall hända och har tid på sig att 
fundera, det ger dem tid att vänja sig vid tanken på motion, om de vill delta eller inte. Man 
bör följa upp informationen på arbetsplatserna om vad som skall hända och varför det skall 
hända, medarbetarna vill kunna förstå avsikten med målet (Hagemann 1990). Informera om 
möjligheterna, fördelarna och allt det positiva med att införa det nya (ibid). 

2.3.2. Motiv till att utnyttja friskvården  
Människan tillbringar inte bara sin tid med att arbeta. Det gäller att hitta en meningsfull fritid 
också. Många idag saknar just det, en meningsfull fritid, det kan förstärka tomhetskänslor och 
öka isoleringen. Att skaffa sig ett fritidsintresse kan då bli ett viktigt stöd för individen för att 
motverka att dessa känslor dyker upp (Revstedt 2000).  Att motionera2 är ett bra sätt att 
minska på stress, man får starkare muskler och skelett. Man får bättre balans, hjärtat pumpar 
effektivare, syreupptagningen kan öka, ämnesomsättningen förbättras, motståndskraften mot 
infektioner ökar (Nationalencyklopedin
Faskunger och Hemmingssons (2005) tänkbara motiv till att öka den fysiska aktiviteten: 

).  

• Inre vilja 
• Utvecklas och stimuleras 
• Uppnå viktiga livsmål 

När man har nått stadiet att man vill förändras måste det finns en trygghet i grunden för att 
kunna påbörja förändringen (Granbom 1998) 

2.3.3. Vad skall företaget göra för att få sina anställda mer fysiskt aktiva 
Vad man enligt Arborelius (1993) kan göra för att få individen mer motiverad när de befinner 
sig i de första stadierna är: 
Diskutera mål för förändringsarbetet: 

 
Utifrån ovanstående kartläggs beteendet  
Ett samband görs mellan hur individen lever och hur den mår  
Synliggör individens fördelar och nackdelar med förändringen 
Göra delmål, mål och strategier 
Uppföljning (feedback) 

                                                 
2  Motion innebär att röra kroppen för att hålla den i form och för att man ska må bättre (Nationalencyklopedin) 
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Figur 2:2 Maslows behovstrappa 
 
Maslow menar man måste dela in människor i olika personlighetstyper för att kunna veta hur 
man skall nå en förändring (Granbom 1998) Då alla människor har olika bakgrunder som 
påverkar deras sätt att leva bör man ta hänsyn till detta genom att se till deras personlighet och 
börja förändringen utifrån deras behov. En del människor prioriterar tryggheten före något 
högre upp i Maslows behovstrappa, då måste man arbeta mer med att skapa en trygghet i den 
aktivitet de utför innan de kan ta nästa steg till förändring. Arbeta med att skapa en struktur, 
planera in det och få in det i vardagen. En person som är mer social kan själv gärna komma 
med mycket idéer och tankar kring förändringen och därav kan ha sämre uthållighet när det 
gäller en långsiktig förändring och de bör bromsas i ett tidigt skede. Dessa personer når oftast 
en förändring i grupp och de eftersträvar att delta i gruppaktiviteter framför enskilda 
aktiviteter (ibid).  

2.3.3. Barriärer till att inte delta i friskvården 
Enligt tidigare forskning gjord av Sit, Kerr och Wong (2007) fann de att kinesiska kvinnor i 
medelåldern hade flera barriärer att ta sig över för att delta fysisk aktivitet. Ca 80 % av 
kvinnorna i undersökningen värderades fitness och bättre hälsa som den största anledningen 
till att delta i den fysiska aktiviteten men bristen på tid, resurser och stöd från familj och 
vänner gjorde att de inte var mer fysiskt aktiva. 
Många tror felaktigt att man måste anstränga sig väldigt hårt för att vara fysiskt aktiv eller att 
man som en del tror, redan är fysiskt aktiv och därav inte behöver mer inslag av fysisk 
aktivitet i sin vardag (Faskunger och Hemmingsson 2005). Andra tror att de inte klarar av det 
eftersom de tidigare misslyckats med att öka den fysiska aktiviteten eller att minska i vikt 
(ibid). 

2.3.4. Inre motivation 
Den inre motivationen skapar man inte, den är något man upptäcker (Granbom 1998). För att 
använda sig av individers inre motivation, måste man inrikta sig på individers intresse och 
anpassa innehållet efter detta (ibid). 
Enligt självbestämmande teorin (Arborelius 1993) har människan ett inre behov att bestämma 
och handskas med sin tillvaro. Då man själv bestämmer kommer motivationen inifrån och 
individen engagerar sig i aktiviteter för att det är intressant eller viktigt (inte för att någon 
annan säger att man skall göra något) (ibid). 
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2.3.5. Yttre Motivation  
 
 
 
 

Källa: Motionsguiden 
 
Aktiviteten eller inlärningen hålls vid liv då individen hoppas på belöning eller uppnå mål 
(Granbom 1998). Med yttre motivation menas att en person drivs av yttre faktorer för att 
erhålla belöningar eller undvika skam (Motionsguiden)3

 
. 

Vad som avser yttre motivation (Granbom 1998): 
• Knuffas på bakifrån, lockas framåt med belöningar 
• Ökad förväntning på belöningen eller belöningarna 

Ladda upp andras batterier2.3.6. Att motivera genom feedback 
                 Hög                   
 
                   
 
         
       Vilja  
                                               Hög 

 Förmåga  
 
Figur 2:3 Feedback 
 
Denna modell är bra att gå igenom med de anställda för att se var de befinner sig och därefter 
känna av hur man skall börja förändringen. Om personen har hög vilja men låg förmåga kan 
denne prestera bra ändå, om personen har hög förmåga men har låg vilja kan denne behöva 
stöttas i förändringsprocessen (König 2007).  Granbom (1998) menar att man kan påverka den 
anställde ytterligare i rätt riktning genom att den som leder samtalet uppmuntrar genom ett 
leende eller bara en enkel nickning detta kan resultera i att den andra känner sig sedd. Om den 
som leder samtalet också bekräftar den andra, genom att bemöta dennes känslor får personen 
ökad självkänsla, på så sätt har man byggt en grund till att få den andra motiverad (ibid). 

2.3.7. Resultat av feedback 
Lite feedback är bättre än ingen feedback (König 2007). Vill man få en medarbetare att 
utvecklas skall man mixa feedbacken, ge både positiv och negativ feedback. (ibid). Feedback 
är en återkoppling till något som har vart/ är positivt eller negativt, det kan vara på en 
arbetsplats eller privat. Att ge varandra positiv feedback på en arbetsplats är viktigt att få, att 

                                                 
3  Belöningar kan vara t.ex. komplimanger från omgivningen, viktminskning, ökad muskelstyrka, pengar eller 
ära. Skam kan t.ex. vara att du ville undvika skämmas för din egen kropp. www.Motionsguiden.se 
 

http://www.motionsguiden.se/�
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berätta varför personen är duktig är utvecklande att få höra. Det får den anställde att växa sig 
trygg i sig men även i företaget och det resulterar i gladare medarbetare och ett framgångsrikt 
koncept. Alla människor har ett behov av att höra att de är betydelsefulla, höra hur de är 
delaktiga i arbetet, hur de bidrar till en bättre arbetsmiljö etc. För att växa sig stark i sin 
yrkesroll behöver de både positiv feedback som talar om att de som är positivt med det arbete 
de utför men även negativ feedback där de pratar om vilka delar som bör bli bättre för att 
lyckas på arbetet (Suntliv). Det finns olika typer av områden där man kan använda sig av 
feedback, kommunikation mellan medarbetare, initiativ till förbättringar, samarbete och 
måluppfyllelse 

- Motiverade medarbetare 
- Bättre resultat 
- Högre produktivitet 
- Medarbetare som känner att de utvecklas 

källa: Motivera genom feedback 
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3. Syfte 
 
Uppsatsen syftar till att undersöka de anställdas motiv för att delta i friskvårdssatsningen. I 
uppsatsen skall det synliggöras hur de anställda motiverar sitt val till friskvård, så att man i 
framtiden vet hur man ska jobba för att motivera de anställda att delta i friskvården. 
 

• Se till hur de anställda motiverar sitt val att delta eller inte delta i friskvården 
• Se till vilka faktorer påverkar de anställda att inte delta i friskvården 
• Se till om de anställda saknar något i utbudet av aktiviteter för att vilja delta 

 

3.1. Frågeställningar 
 

- Vad har de anställda för motiv till att delta i friskvården? 
 

- Vad har de anställda för motiv till att inte delta i friskvården? 
 

- Vilket utbud av aktiviteter utöver det företaget erbjuder skulle få den anställde att vilja 
delta? 

4. Metod 

4.1. Ansats 
En forskning som är kvantitativt inriktad har många gånger kvalitativa inslag lika som en 
kvalitativ forskning av kvantitativa inslag (Patel &  Tebelius 1987). Syftet med en 
surveyundersökning var att skaffa fram information som kunde analyseras för att få fram 
mönster och för att kunna göra jämförelser (Bell 2000). Det som gjorde uppsatsen kvantitativ 
eller kvalitativ var sättet forskaren sökte svaren på i sin forskning (Patel och Tebelius 1987). 
Jag valde att göra en enkätundersökning som hade till syfte  att mäta motivationsmönstret 
bland de anställda vid de två olika företagen. Kvantitativ forskning syftar till att beskriva och 
förklara det som mätningar visat (ibid). 

4.2. Val av metod 
Trost (2001, sid 11) säger att man brukar tala om en enkät som ett mätinstrument, det är ett 
instrument med vilket man mäter människors beteende, åsikter och känslor. Nackdelen med 
en enkät menade Trost (2001) var  att det är svårt att veta hur ärligt undersökningsdeltagaren 
svarat, men även om enkäten fylldes  i rätt. Denna uppsats baserades på en 
enkätundersökning, som jag ansåg vara  lämpligast utifrån uppsatsens syfte med 
undersökningen. Trost menade att det är lättare att nå en större urvalsgrupp med en 
enkätundersökning framför att göra intervjuer (ibid). 
Enkätundersökningen riktade sig till de anställda som tog del av friskvården. 



 15 

4.3. Urvalet  
Då tiden inte räckte till att genomföra en enkätundersökning på hela arbetsgruppen, gjordes 
ett urval. Personerna som besvarade enkäterna valdes ut av den friskvårdsansvarige vid 
företaget. Det gjordes ett bekvämlighets urval, där tillgängligheten på personal fick styra 
urvalet av vilka som ombads delta l. Syftet med att välja flera företag var att se huruvida det 
skiljer sig mellan företag eller kanske till och med mellan yrken.  

4.4. Undersökningsgrupp 
Personerna som deltog i undersökningen var mellan 20-65 år. Bodde i en medelstor kommun i 
Sverige. Undersökningen gjordes bland anställda vid två olika företag, ett medelstort med 300 
anställda och ett större företag med 1500 anställda. 

4.5. Etiska aspekter 
Det humanistiska- samhällsvetenskapliga forskningsrådet godkände 1990 forskningsetiska 
principer som skall hjälpa forskare att skapa ett projekt (vetenskapsrådet). 
Det nämndes inga namn, ingen information om vilka arbetsplatserna  var, och inte heller 
några personuppgifter fanns tillgängliga som innebar att man kunde anknyta den erhållna 
informationen till de människor som ingått i denna undersökning. 
När enkäterna var besvarade lades varje enskild enkät i ett kuvert och förslöts, för att 
arbetskamraterna sinsemellan inte skulle kunna se vad den andra svarade .  Enkäten hämtades 
upp personligen av mig. Ingen annan förutom jag kunde ta del av svaren. 
 
Fyra huvudkrav som gäller vid etisk forskning: 
 
Informationskravet 
Forskaren var skyldig att informera de berörda av forskningen om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte (vetenskapsrådet sid 7). Forskaren var även skyldig att informera 
uppgiftslämnaren om kravet för dennes deltagande (vetenskapsrådet). Viktigaste av allt var att 
upplysa om att deltagandet var frivilligt och att dennes medverkan kunde avbrytas 
närsomhelst (ibid). Informationskravet i undersökningen uppfylldes i och med att 
missivbrevet informerade om forskningens syfte och innehåll. 
 
Samtyckeskravet  
Deltagarna i undersökningen hade rätt att själva bestämma över sin medverkan 
(vetenskapsrådet sid 9). Om en forskningsdeltagare ville avbryta sin medverkan behövde det 
inte nödvändigtvis betyda att forskaren var tvungen att kasta tidigare insamlad data, det var 
främst fortsatt medverkan som stoppades (vetenskapsrådet). Givetvis tillfrågades den berörda 
personen om tillåtelse att spara den tidigare insamlade informationen (ibid). I missivbrevet 
fanns att läsa att det var ett frivilligt deltagande och att uppgiftslämnaren närsomhelst kunde 
avbryta sin medverkan i undersökningen. 
 
Konfidentialitetskravet 
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Uppgifter om alla i undersökningen  gavs största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem 
(vetenskapsrådet sid 12). Sekretessfrågan, personuppgifter fick inte lämnas ut så att obehöriga 
kunde ta del av forskningen.  Viktigt att komma ihåg var att aldrig nämna namn så att 
obehöriga kunde identifiera uppgiftslämnaren, känsliga uppgifter som kunde upplevas som 
kränkande av uppgiftslämnaren (ibid). Inga namn eller andra personuppgifter togs så att 
obehöriga inte kunde ta del av undersökningen. Enkäterna förvarades i ett låst skåp. 
 
Nyttjandekravet 
Uppgifter om enskilda personer, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 
utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (vetenskapsrådet sid 14). 
Detta innebar att forskaren inte fick sälja eller lämna ut uppgifter för kommersiellt bruk, så 
som reklam eller liknande (ibid). 

4.6. Genomförande 
Efter att ha ringt runt till företag inom skilda branscher för att få till stånd denna undersökning 
fick jag kontakt med två företag som uppfyllde kravet. Företag ett var överrepresenterat av 
män medans företag två hade en jämnfördelning bland män och kvinnor. Det som utmärkte 
företag ett var att det där förelåg ett mer fysiskt krävande arbete än det arbete som utfördes 
vid företag två. 
Enkäter kopierades upp på högskolan i Gävle, för att sedan distribueras ut till de två 
företagen. Jag levererade själv enkäterna till företagets ansvarige för friskvården, detta skedde 
i maj, den andra träffen skedde i juni. Vid träffen, utlämnades enkäter och missivbrev 
tillsammans med motsvarande antal kuvert. Vid företag ett delades det ut 60 enkäter, vid 
företag två delades det ut 25 enkäter. Därefter skulle friskvårdsansvarig lämna ut enkäterna 
till de anställda, den friskvårdansvarige använde en del av den morgontid som redan var avsatt 
för information.   Enkäterna introducerades för de anställda av friskvårdsansvarige, då denne 
tyckte att det var bästa lösning för att maximera svarsfrekvensen. De anställda fick två veckor 
på sig att svara. Jag bestämde gemensamt med friskvårdsansvarige att två veckor var 
tillräckligt med tid för de anställda att besvara enkäten. 
4.7. Konstruktion av enkätEfter att ha studerat tidigare forskning (Hallberg och Linke 2007) 
inom ämnet motivation konstruerade jag några frågor som ställdes till vänner för att se att de 
uppfattades på samma sätt som jag ville. Trost (2001) menar att man skall använda ett vanligt 
språk, inga konstiga ord när man utformar en enkät.Alla som fått en förfrågan om att delta i 
friskvården som företaget erbjuder, fick en enkät där det fanns 12 frågor att besvara. De första 
fem frågorna var personliga frågor.  Där det efterfrågades ålder, kön, civilstånd och 
arbetsplats. Näst kommande sex frågor rörde motivet till att delta respektive inte delta i 
friskvården. Där ombads den anställde att svara på frågor som rörde motiv till att delta, hur 
frekvent de utnyttjade möjligheten till friskvård, vilka deras motiv var till att utnyttja 
friskvården respektive inte utnyttja friskvården. Sista frågan var öppen så att de anställda fick 
en chans att själva lägga till något om de ansåg att något saknades i enkäten. 
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4.8. Missivbrev 

Med varje enkät bifogades ett missivbrev. Missivbrevet skall vara 
kortfattat och innehålla mycket information (Trost 2001). Missivbrevet 
bör börja med att tala om syftet och innehåll för att uppgiftslämnaren 
skall kunna lätt kunna skapa sig en uppfattning om vad forskaren vill 
uppnå med enkäten (ibid). Nummer och mailadress till mig lämnades, för 
möjligheten att undanröja eventuella oklarheter.4.8.1. Påminnelse 
Trost (2001) pratar om att maximera svarsfrekvensen genom att skicka ut en påminnelse till 
de anställda. Respondenter som kanske inte var ovilliga att svara, men som av ett eller annat 
skäl inte gjort det under utsatt tid kan motiveras att medverka i undersökningen  genom att en 
påminnelse skickas ut (ibid). Jag skickade därför ut en påminnelse (se bilaga 3) för att 
påminna om vikten av deras deltagande. 

4.9.  Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet är inom beteendevetenskaperna ett mått på ett tests precision. Reliabiliteten 
beskrev alltså hur väl testet mäter det som det mäter (Nationalencyklopedin). Thurén (2004) 
menar att tillförlitligheten i undersökningen innebar att mätningarna var korrektgjorda. 
Validitet är i vilken

4.10. Bearbetning av insamlad data  

 utsträckning ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta. Det kan 
betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro av 
slumpmässiga sådana (ibid). Validiteten i uppsatsen styrdes av hur väl testpersonerna 
uppfattade frågorna och hur de tolkades därför testade jag frågorna på ett par personer innan 
de egentliga testpersonerna fick enkäten i sin hand. När jag konstruerade enkäten valde jag ut 
ett par frågor som jag sedan använde i min enkät för att besvara syftet med uppsatsen, 
frågorna konstruerades med ett språk som skulle vara bekant utan facktermer som kan vara 
svårt att tolka, därför finner jag validiteten ganska hög. 

Den insamlade informationen bearbetades i databasen Excel och Word. Alla siffror fördes in i 
Excel, diagram gjordes för att sedan klippa och klistra in i Word. Frågorna sammanställdes 
företagsvis och fråga för fråga, den öppna frågan bearbetades inte i databasen. Den skulle 
fungera som ett komplement till övriga frågor. 
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5. Resultat 

5.1. Bortfall 
Borfallet vid företag ett var 25 %, 51 personer av 60 tillfrågade svarade på enkäten. Vid 
företag två var bortfallet 16% 21 svarade av 25 tillfrågade. Det totala borfallet blir då 26% när 
företagens svarsfrekvens slås ihop.  

5.2  Undersökningsgrupp 
Ålders- och Könsfördelning 
Könsfördelningen såg lite olika ut bland företagen, vi företag ett var det betydligt fler män 
(79%) än kvinnor (21%). 5 personer var upp till 19 år, 9 var 20-29år, 7 var 30-39år, 17 var 40-
49år, 12 st var 50-59år och 1 person var 60år och uppåt. Vid företag två var könsfördelningen 
jämnare, Män (48%) och kvinnor (52%). 4 personer var 20-29 år, 5 var 30-39 år, 6 var 40-
49år, 4 var 50-59år och 2 personer var 60år och uppåt. 
 

 
 
Diagram 5:1 Populationens könsfördelning företag ett 
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Diagram 5:2 Populationens könsfördelning företag två 
 

 
Diagram 5:3 Populationens åldersfördelning Företag ett 
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Diagram 5:4 Populationens åldersfördelning företag två 
 

5.3. Deltagande i friskvården 
(Se fråga 6 i bilaga 1) Vid företag ett, deltar 24 personer i friskvården, medans 27 personer 
deltar inte. Fördelningen bland de som deltar i friskvården (se fråga 7 i bilagan) 7 personer 
(29%) 3-5 ggr/veckan, 5 personer (21%) 1-2ggr/veckan, 5 personer (21%)  1-5ggr/månaden 
och 7 personer (29%) deltog i friskvården 1-5ggr/år. Se diagram nedan. 
 

 
Diagram 5:5 Hur ofta deltar du i företagets friskvård? Företag ett 
 
Fördelning vid Företag två där deltog 18 personer i friskvården, 3 personer deltog inte. Av de 
som deltog i friskvården, deltog 2 personer 11%) 3-5 ggr/veckan, 10 personer (56%) 1-
2ggr/veckan, 5 personer (28%)  1-5ggr/månaden och 1 person (6%) deltog i friskvården 1-
5ggr/år. Se diagram nedan. 
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Diagram 5:6 Hur ofta deltar du i företagets friskvård? Företag två 
 

5.4. Motiv till att delta respektive inte delta i friskvården som företaget erbjuder 
Här har de anställda delats in i två grupper, där den ena gruppen deltar i friskvården som 
företaget erbjuder. Den andra gruppen har valt att inte delta i friskvården. 
 

5.4.1. Motiv till att delta i friskvården bland de som redan deltar 
De anställda fick ange högst fyra alternativ till vad som motiverar dem att delta i friskvården 
(se bilaga 1 fråga 8) 
På företag ett svarade de enligt följande,  
15 personer svarade att de blir piggare . 
10 personer svarade att de deltar i friskvården för att bibehålla vikten/ gå ner i vikt  
9 personer säger att de deltar för att förbränningen ökar  
9 personer svarade att de ville bygga upp styrkan i kroppen 
8 personer svarade att de stressar ner 
6 personer svarade att de ville förbättra konditionen  
6 personer anger Valmöjligheterna, att kunna välja bland flera friskvårdsalternativ som ett 
viktigt skäl till att delta 
5 personer svarade att det deltar för att företaget bekostar friskvården 
5 personer säger att man orkar med arbetet 
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2 personer säger att Samhörigheten med arbetskamrater 
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Diagram 5:7 vilka skäl att du för att delta i friskvården. Företag ett 
 

På företag två svarade de anställda att det motiveras att delta av dessa anledningar.  
16 personer svarade att de blir piggare . 
12 personer svarade att de stressar ner 
11 personer svarade att de deltar i friskvården för att bibehålla vikten/ gå ner i vikt  
6 personer svarade att de ville förbättra konditionen 
5 personer svarade att de ville bygga upp styrkan i kroppen  
5 personer anger Valmöjligheterna, att kunna välja bland flera friskvårdsalternativ som ett 
viktigt skäl till att delta 
5 personer säger att man orkar med arbetet inga personer svarade att det stärker 
självförtroendet 
5 personer svarade att samhörigheten med arbetskamrater till arbetskamraterna var ett skäl 

att delta i friskvården 
4 personer svarade att det deltar för att företaget bekostar friskvården 
2 personer säger att de deltar för att förbränningen ökar  
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Jag bibehåller vikten/ går ner i 
vikt
Samhörighet med 
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För att företaget bekostar 
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Diagram 5:8 vilka skäl har du till att delta i friskvården. Företag två 

5.4.2. Motiv till att vilja delta bland de som inte deltar 
Här redovisas fråga 11 i enkäten (se bilaga 1)  Det fanns ett svarsalternativ där det var öppet 
för de anställda att själva fylla i om det saknades något alternativ. Det redovisas separat. 
På företag ett svarade de anställda enligt följande: 
18 personer saknade aktiviteter som passade dem  
16 personer ville att friskvården skulle ske på arbetstid 
15 personer ville ha fler friskvårds alternativ att välja bland 
7 personer ville kortare sträcka att färdas till friskvården 
7 personer ville en coach 
6 personer ville ha gemensamma aktiviteter som företaget ordnar 
5 personer ville att friskvården skulle finnas på företaget 
4 personer ville ha mer information om friskvården 
4 personer ville ha mindre arbetsbelastning 
2 personer ville ha mer kunskap om aktiviteterna för att veta om de passar dem 
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Diagram 5:9 vad skulle få dig att vilja delta i friskvården. Företag ett 
 
På företag två svarade de anställda enligt följande: 
6 personer ville ha mer kunskap om aktiviteterna för att veta om de passar dem 
5 personer ville att friskvården skulle finnas på företaget 
4 personer ville ha fler friskvårds alternativ att välja bland 
4 personer ville ha gemensamma aktiviteter som företaget ordnar 
3 personer ville att friskvården skulle ske på arbetstid 
2 personer ville kortare sträcka att färdas till friskvården 
2personer ville ha mer information om friskvården 
2 personer saknade aktiviteter som passade dem 1 person ville ha mindre arbetsbelastning 
1 person ville en ha coach 
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Friskvården finns på företaget 

Kortare sträcka att färdas till 
friskvården 
Att jag fick mer information om 
friskvården 
Friskvården sker på arbetstid 

Mindre arbetsbelastning 

Att det finns aktiviteter som passar 
mig 
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Diagram 5:10 vad skulle få dig att vilja delta i frisvården. Företag två 

5.4.3. Vad påverkar deras deltagande i friskvården 
På fråga 10 (se bilaga 1) i enkäten har de anställda fått svara på vad som hindrar dem från att 
delta i friskvården vid företaget. 
På företag ett svarade 4 personer att de kände ingen som deltog i friskvården 
16 personer känner sådan tidsbrist att det inte hinner med att delta  
7 personer känner sig för trött för att delta. 
6 personer säger att det finns ingen aktivitet som passar dem 
5 personer är skadade och kan inte delta 
4 personer säger att de inte passar in 
4 personer är inte intresserade av fysisk aktivitet  
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friskvården 
Att jag fick mer information om 
friskvården 
Friskvården sker på arbetstid 

Mindre arbetsbelastning 

Att det finns aktiviteter som 
passar mig 
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Diagram 5:11 vad hindrar dig från att delta i friskvården. Företag ett 
 
På företag två svarade 1 person att de kände ingen som deltog i friskvården 
8 personer känner sådan tidsbrist att det inte hinner med att delta  
2 personer känner sig för trött för att delta. 
1 person är inte intresserade av fysisk aktivitet  
1 personer säger att det finns ingen aktivitet som passar dem 
 

Diagram 5:12. Vad hindrar dig från att delta i friskvården. Företag två 

5.5.1. Hur storpåverkan har valmöjligheterna kring friskvård på motivationen 
På fråga  9  (se bilaga 1) har de anställda fått svara på frågan hur stor påverkan val av 
friskvård har på motivationen . På företag ett svarade 5 personer (10%) att det inte påverkar 
dem någonting, 5 personer  (10%) säger att det inte påverkar motivationen så mycket, 22 
personer (43%) säger att det påverkar lite grann, 19 personer (37%) säger att det påverkar 
mycket 
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Diagram 5:13 Hur mycket påverkar valmöjligheterna kring friskvård, din motivation till att utnyttja 
friskvården. Företag ett 

 
Företag två svarade 3personer (16%) att det inte påverkar dem någonting, 2 personer  (11%) 
säger att det inte påverkar motivationen så mycket, 3 personer (16%) säger att det påverkar 
lite grann, 11 personer (58%) säger att det påverkar mycket 

 

 
Diagram 5:14 Hur mycket påverkar valmöjligheterna kring friskvård, din motivation till att utnyttja 
friskvården. Företag två 
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5.6. Vilka aktiviteter skulle motivera dem att delta i friskvården 
Fråga 12 i enkäten (se bilaga 1) De anställda fick svara på vilka aktiviteter de saknar för att vilja 
delta, eller vilka aktiviteter som skulle få dem mer motiverade att vilja delta. 
På företag ett saknade de; 
10 personer ville ha en grupp för att komma igång 
9 personer ville ha en vikt-grupp, för effektiv viktnedgång 
8 personer svarade att ingen aktivitet motiverar dem att delta ’ 
7 personer ville ha promenader, där de promenerade i grupp 
5 personer ville ha dans  
5 personer ville Instruktörsledd cirkelträning 
 

 
Diagram 5:15 vilken/vilka aktiviteter skulle motivera dig att delta i företagets friskvård. 
Företag ett 
 
På företag två saknade de; 
6 personer ville ha promenader, där de promenerade i grupp 
6 personer ville ha en vikt-grupp, för effektiv viktnedgång 
4 personer ville Instruktörsledd cirkelträning 
4 personer ville ha en grupp för att komma igång 
2 personer ville ha dans  
 
Det var ingen person som svarade att ingen aktivitet motiverar dem att delta  
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Diagram 5:16 vilken/vilka aktiviteter skulle motivera dig att delta i företagets friskvård. 
Företag två 
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5.7. Egna reflektioner hos de anställda 
Fråga 13 var till för egna reflektioner kring friskvården eller för övrigt som de ville förmedla. 
Resultatet av den frågan sammanställs nedan. Alla redovisas inte, då vissa svar var likvärdiga.  
 
”Ser det som en stor förmån att ha 1 friskvårdstimme per vecka, antingen utnyttja själv eller 
via företaget ordnar” 
 
”Vattengympar kvällstid, känner därför inget behov av att delta i företagets friskvård” 
 
”Friskvård inom företaget ger många chansen att få en sundare livsstil” 
 
”Nackdelen är att använder det (friskvården), på rätt sätt dvs. går hem tidigare och säger att de 
tränat” 
 
”Skulle deltaga mycket mer men har en elak hälsporre” 
 
”Bedriver egen friskvård med promenader och jogging” 
 
Jag har hund så går ofta på långpromenader och får därför motion på det viset” 
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5.7. Slutsatser 
• Vanligaste anledningarna för de anställda att delta i friskvården är för att bli piggare, 

stressa ner och bibehålla vikten/gå ner i vikt 
 

På företag ett svarade 43% av de anställda att valfriheten kring friskvård  påverkar 
motivationen lite grann medans (37%) säger att det påverkar mycket 

• På företag två  svarade  57% av de anställda att valfriheten kring friskvård har stor 
påverkan på motivationen  medans 15% svarade att de har liten påverkan eller ingen 
alls. 

 
• Vanligaste anledningarna för det anställda att inte delta i friskvården är att det finns 

inga friskvårdalternativ som passar dem, de vill ha fler friskvårdsalternativ att välja 
bland. De vill även att friskvården skall finnas vid företaget och/eller ske på arbetstid. 

 
• Främsta anledningarna till vad som hindrar dem att delta är tidsbristen hos de 

anställda vid bägge företagen. Men även skador, och orkeslöshet är ett stort hinder. 
Medans en del inte är intresserade av friskvård. 
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6. Diskussion 
Metoden är uppdelad i metoddiskussion och resultatdiskussion. Här diskuteras resultatet av 
undersökningen och framtida forskning. 

6.1. Metoddiskussion 

6.1.1. Val av metod 
Jag gjorde en surveyundersökning som är ett mätinstrument med vilket man mäter människors 
beteende, åsikter och känslor (Trost 2001).  Enkäten delades smidigt ut av friskvårdsansvarige 
vid morgonmötet. Jag övervägde fördelar och nackdelar med intervjuer och enkäter men kom 
fram till att  jag ville använda mig utav enkäter. Intervjuer hade kunnat ge mer på så vis att 
följdfrågor hade kunnat ställas vid eventuella oklarheter för såväl mig och såväl för den som 
svarade men också om den intervjuade ville ha något förtydligat. Jag hade även kunnat gå 
djupare in i motiven för att delta eller inte delta i friskvården vid intervjuer.  Enkät valdes till 
slut ut som mätinstrument då jag ville ha fler deltagare och få en bredare bild hur företagens 
anställda motiverar sina val till friskvården. För att undvika eventuella missförstånd eller 
oklarheter i enkäten lämnade jag min mailadress och telefonnummer där de anställda kunde 
höra av sig om det hade några frågor kring enkäten eller undersökningen. 

6.1.2. Urval 
Enkäten delades ut av friskvårdsansvariga till de anställda vid två företag, genom detta fick 
jag inte någon som helst aning om vilka dessa var. Det skyddar individen från att någon som 
helst kan identifiera vilka som har besvarat enkäten, det fanns inga namn eller nummer som 
kunde kopplas till den enskilda individen (vetenskapsrådet). Tanken med att göra en 
enkätundersökning vid två olika företag var att se om det skiljde sig bland de bägge företagen 
i deltagande i friskvården men även mellan könen, det ena företaget var mer representerat av 
män än av kvinnor. Det som är svårt med denna undersökning är att dra slutsatser för hela 
populationen då alla vid företagen inte blev tillfrågade om medverkan.  Bortfallet på företag 
ett var 25% medans vid företag två var bortfallet något lägre 16%. Det bör kunna ses som 
representativt för urvalsgruppen i alla fall. 

6.1.3. Enkäten 
Vid en enkätundersökning är det svårt att veta hur ärligt undersökningsdeltagarna svarat på 
frågorna, men även om frågorna är korrekt besvarade (Trost 2001) För att underlätta 
reliabiliteten för mig själv, lämnades nummer och mailadress för att undvika missförstånd 
kring frågorna. Frågorna testades på vänner för att se att de uppfattades som jag ville. Vi 
fungerar alla olika, en vän är oftast en person som påminner om en själv, och kan då resonera 
likadant. Så det är inte säkert att frågorna uppfattades som jag ville i alla fall. Trost (2001) 
menar att man skall använda ett vanligt språk, inga konstiga ord när man utformar en enkät. 
För att kunna göra indelningar i mindre grupper, separerades de anställda i två olika 
kategorier, först och främst kön och ålder på de som besvarade enkäten, den andra kategorin 
besvarade deltagande respektive inte deltagande i friskvården vid företaget där kön eller ålder 
inte spelade in. De som besvarade enkäten delades först in företagsvis sedan i kön, frågan om 
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ålder var öppen, så där gjordes en indelning i åldersgrupper (åldern; -20, 20-29, 30-39, 40-49, 
50-59, 60-). Sedan delades de in i deltar respektive inte deltar i friskvården, hur frekvent de 
deltar i friskvården och vad som skulle motivera dem att delta i friskvården. Och sist vad 
saknar du i utbudet av friskvårdsaktiviteter. 
Syftet med att dela in undersökningsdeltagarna i mindre grupper företagsvis och i kön och 
ålder, var att se om det skiljer sig i aktivitetsnivå beroende på kön och ålder men även 
yrkesvis, då företag ett hade fler män än kvinnor på arbetsplatsen.  
 
Genom att dela in de anställda företagsvis var det lättare att urskilja trender bland de 
anställda. På frågorna om de anställda deltar respektive inte deltar i friskvården var syftet att 
urskilja om jobbet kunde påverka deltagandet i friskvården.  Undersökningsdeltagarna fick 
ange högst fyra svarsalternativ på frågan om motiven till deltagande respektive inte 
deltagande i friskvården för att inte behöva ange ett, oftast finns det inte bara ett svar som 
stämmer överrens med vad som motiverar. 
Likaså frågan om hur ofta de deltar i friskvården kan man eventuellt utläsa ett mönster eller 
trend som hypotetiskt talar om jobbet i sig är krävande och/eller bidragande till deltagandet i 
friskvården. Sista givna svarsalternativfrågan var frågan om vad de anställda saknar i utbudet 
av friskvårdsaktiviteter. Denna fråga behövdes då de anställda fått svara på vad de saknar i 
motivation, är det viktigt att det får svara på frågan vad det skulle vilja ha istället för typ av 
friskvårdsaktivitet. 
Den öppna frågan på slutet var till för att de anställda skulle själva få ventilera sig om det 
kände att något saknades eller om det var något de ville förtydliga kring deras svar i enkäten. 
 
Några frågor som kan ha varit väsentliga för slutresultatet var fler bakgrundsfrågor 
Om de som besvarade enkäten har barn kan det var ett skäl till att inte delta, beroende på 
vilken ålder barnen är i. Det skulle ha tagits upp mer om deras hemsituation för att lättare 
kunna se mönster till deltagande i friskvården. 

6.1.4. Genomförande 
Enkäten lämnades ut tillsammans med motsvarande kuvert till friskvårdsansvarig vid 
företagen, sedan delade friskvårdsansvarige ut dem till de anställda, som valdes ut beroende 
på tillgänglighet och viljan att delta i undersökningen. Vid företag ett delades det ut 60 
enkäter, medans vid företag två delades det ut 25 enkäter. De hade sedan 14 dagar på sig att 
svara på enkäten. Efter sista svarsdatum, skickades en påminnelse ut för att försöka nå de sista 
som inte svarat ännu, det inkom 7st till från företag ett, 2st från företag två.  

6.1.5. Bortfall 
Då enkäten lämnades ut kring sen vår, tidig sommar, fann det ett bortfall på totalt 26% hos 
bägge företagen. Det kan bero på att det var semestertider, annan frånvaro eller sjukskrivning, 
att någon/några inte ville delta i undersökningen. Då några enkäter inkom efter påminnelsen 
(se bilaga 3) blev bortfallet något mindre, det kan mycket väl vara så att tidbristen har 
påverkat resterande. 
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Det skiljer 1% i bortfallet om man jämför företag ett och två. 6.1.6. 
Databearbetning 
Resultaten av enkäterna bearbetades i Excel för att underlätta för mig själv som känner sig 
mer hemma i det programmet än i SPSS- Statistical Package for the Social Sciences. Varje 
fråga sammanställdes i ett diagram, ålders- och könsfördelnings frågorna sammanställdes i 
cirkeldiagram, medans övriga frågor sammanställdes som stapeldiagram. Den sista frågan, 
som var en öppen fråga sammanfattades  och visas i form av citat.  

6.2. Resultat diskussion 
Sammanställningen av undersökningen visade att företag ett hade betydligt fler män (79%) än 
kvinnor (21%). Vid företag två var könsfördelningen jämnare, Män (48%) och kvinnor (52%.)  
Detta kan ha betydelse för deltagande i friskvårdaktiviteterna, beroende på vem i hushållet 
som sköter hem och familj eller om det är delat ansvar. En fråga om familjesituation hade vart 
bra att ställa, för att se om det fanns hinder att delta i friskvården som har med 
familjesituation att göra. 
Vid företag ett visade det sig att 24 personer deltar i friskvården. Av de som deltog i 
friskvården, var 7 personer (29%) aktiva 3-5 ggr/veckan, 5 personer (21%) 1-2ggr/veckan, 5 
personer (21%)  1-5ggr/månaden och 7 personer (29%) deltog i friskvården 1-5ggr/år. De 
anställda fick ange högst fyra alternativ till vad som motiverar dem att delta i friskvården (se 
bilaga 1 fråga 8) de viktigaste motiven till att de deltar är att de blir piggare, minska stressen, 
men även bibehålla vikten eller gå ner i vikt. Att motionera4 är ett bra sätt att minska på 
stress, man får starkare muskler och skelett (
 

Nationalencyklopedin). 

Vid företag två deltog 18 personer i friskvården, 3 personer deltog inte. Av de som deltog i 
friskvården, deltog 2 personer (11%) aktivt 3-5 ggr/veckan, 10 personer (56%) 1-2ggr/veckan, 
5 personer (28%)  1-5ggr/månaden och 1 person (6%) deltog i friskvården 1-5ggr/år. Av de 
som deltog motiverades de av att de blev piggare, stressade ner och att det bibehåller vikten 
eller gå ner i vikt.  
 
Av de personer som deltar i friskvården, fyllde de i att de som motiverar dem att delta i 
friskvården är att det stressar ner och att de blir piggare, det kan tyda på att de har mycket att 
göra på jobbet och är i behov av att slappna av. De personer som inte deltar i friskvården vid 
företaget saknar friskvårdsaktiviteter som passar dem, därför bör utbudet ses över för att få 
med dessa personer. Prochaska och DiClimente (1983) fann att beteendeförändring innebar en 
successiv förflyttning genom olika stadier eller faser. Att lyssna på de anställda var de 
befinner sig i den transteoretiska modellen (Prochaska och DiClimente 1983) Motivation 
definieras som en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och självförverkligat liv 
som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta natur: att vara 
konstruktiv, målinriktad, social och aktiv (Revstedt 2000). Målet för handlingen bestämmer 
styrkan av motivationen (Granbom 1998. sid 98). 
 
                                                 
4  Motion innebär att röra kroppen för att hålla den i form och för att man ska må bättre (Nationalencyklopedin) 
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På frågan vad som skulle få dem att delta i friskvården svarade ett flertal personer på företag 
ett att det saknades aktiviteter som passade dem och att de ville ha fler friskvårdsalternativ 
men även ha gemensamma aktiviteter som företaget ordnar. Medans de anställda på företag 
två ville ha mer kunskap om aktiviteterna, att det skulle finnas fler friskvårdalternativ att välja 
bland och att de skulle finnas på företaget, även en önskan om gemensamma aktiviteter som 
företaget ordnar. Då alla människor har olika bakgrunder som påverkar deras sätt att leva bör 
man ta hänsyn till detta genom att se till deras personlighet och börja förändringen utifrån 
deras behov. En del människor prioriterar tryggheten före något högre upp i Maslows 
behovstrappa, då måste man arbeta mer med att skapa en trygghet i den aktivitet de utför 
innan de kan ta nästa steg till förändring (Granbom 1998). De som företagen bör ta hänsyn till 
när det erbjuder friskvård till de anställda är Maslows teori om att alla människor har olika 
behov och olika förutsättningar att lyckas. Det är bra att utgå från deras behov och deras 
önskningar om deras friskvård och individanpassa den. 
 
En av anledningarna till att inte delta i friskvården hos de anställda på bägge företagen är 
tidsbrist, men få personer har angett att de vill ha minskad arbetsbelastning, då kan man 
fundera var tidsbristen kommer ifrån?  Det kan även vara så att det är deras fritid som är 
fullspäckad och i såfall av vad? Människan tillbringar inte bara sin tid med att arbeta. Det 
gäller att hitta en meningsfull fritid också. Många idag saknar just det, en meningsfull fritid, 
det kan förstärka tomhetskänslor och öka isoleringen. Att skaffa sig ett fritidsintresse kan då 
bli ett viktigt stöd för individen för att motverka att dessa känslor dyker upp (Revstedt 2000).  
Deras stress kan bero på annat än arbetet, det kan likväl vara deras hemsituation som gör att 
de inte tar sig tid med att förbättra sin egen hälsa. En del av de som besvarade enkäten har 
barn, kan det ha spelat roll till att de inte utnyttjade friskvården eller kände att de hann med att 
delta så ofta som de själva ville? Maslow menar att tryggheten bör finnas för att undvika kaos 
och ångest som kan leda till att man lägger sina fysiologiska behov åt sidan (Granbom 1998). 
En viktig fråga att ställa hade vart om de anställda utövar friskvård i grupp eller enskilt, men 
även vilken typ av friskvård de saknar, där de själva får styra över vilka aktiviteter det gäller. 
På företag ett ville de anställda ha fler friskvårdaktiviteter och att det sker på arbetstid medans 
företag två ville ha mer kunskap om aktiviteterna för att veta om de passar dem och att 
friskvården skulle finnas på företaget. 
Validiteten i uppsatsen styrs av hur väl testpersonerna uppfattar frågorna och hur de tolkas 
därför testade jag frågorna på ett par personer innan de egentliga testpersonerna fick enkäten i 
sin hand. När jag konstruerade enkäten valde jag ut ett par frågor som jag sedan använde i 
min enkät för att få det resultat jag var ute efter.  Med facit i hand saknar jag en del frågor i 
min undersökning, frågor om de anställda utövar annan friskvård på egen hand. Frågor om 
deras tidigare träningsvanor. Så här i efterhand hade det vart bra att ta med frågor som rör 
deras privata friskvårdvanor. Av de som deltog i undersökningen och som svarade att de inte 
deltog i friskvården som företaget erbjöd kunde det finnas de som idrottade eller 
vardagsmotionerade på fritiden men som inte företaget bekostade. Detta kunde ha påverkat att 
validiteten minskade eftersom en del nyckelfrågor om deras motionsvanor utanför det 
företaget bekostade saknades. 
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6.3 Framtida forskning 
Framtida forskning finns det gott om tycker jag, hälsoproblemen blir allt fler, vi bör bli mer 
medvetna om hur vi lever och hur vi ska göra för att förbättra våra förutsättningar för ett 
hälsosammare liv. Att lyssna på de anställda, vad de vill är viktigt, ibland kan ett projekt 
verka bra hos ledningen men det är viktigt att lyssna på de anställda om de skall känna sig 
intresserade, likaså låta dem vara med och påverka utgången för friskvården. Det är en viktig 
del av motivationen, känslan att kunna påverka sin egen friskvård. Det är viktigt att man följer 
upp friskvårdsprojekt för att se om de vart givande eller inte. För mig skulle det kännas 
intressant att göra en undersökning kring hur påbörjade friskvårdsprojekt upplevs utifrån 
ledningen och de anställdas synvinkel, saknar de något? Vad kan göras annorlunda? På vilket 
sätt satsar man på de anställda, är företaget med och styr dem, gör uppföljningar. Eller är det 
så att de anställda ”bara” till delas ett friskvårdkort utan att egentligen ta reda på vad den 
anställde behöver. Som sagt i uppsatsen så är inte alla i behov av samma sorts friskvård, 
friskvård är så mycket mer än att styrketräna och delta i pass på friskis och svettis. Friskvård 
omfattar både psykisk, fysisk och social hälsa, där alla individer är unika. Det mest ultimata är 
att göra ett projekt som baseras på de anställdas önskemål, där de får vara med att påverka hur 
de vill att just deras friskvård ska se ut. Men idag är den största frågan ekonomin, tillåter den 
det? 
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Bilaga 1 
Enkät  
( kryssa i dina alternativ) 

1. Kön: Man___ Kvinna___ 
 

2. Ålder: _____ 
 

3. Civilstånd: Sambo/gift ___ Särbo___  Ensamstående___ 
 

4. Har barn: Ja___ Nej___ 
 

5. Företag:   
_____________________________________________________ 

 
6. Deltar du i företagets friskvård? 

___Ja (gå vidare till fråga 7) 
___Nej (gå vidare till fråga 10) 

 
7. Hur ofta deltar du i företagets friskvård? 

___3-5 ggr/veckan __1-2ggr/veckan __1-5 ggr/månaden __1-5 ggr/år 
 

8. Vilka skäl har Du för att delta i friskvården? Ange högst fyra alternativ 

__Valmöjligheter, kan välja bland flera friskvårdsalternativ 

http://www.vr.se/�
http://www.who.int/en/�
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__Jag blir piggare 
__Jag bibehåller vikten/ går ner i vikt 
__Samhörighet med arbetskamrater 
__Min förbränning ökar 
__Jag orkar med mitt arbete 
__Jag stressar ner 
__Stärker mitt självförtroende 
__För att jag förbättrar min kondition  
__För att jag bygger upp styrkan i kroppen 
__För att företaget bekostar friskvården 
 
9. Hur mycket påverkar valmöjligheterna kring friskvård (ex. gymkort, massage, 

badkort etc.) din motivation till att utnyttja friskvården? 
__Ingenting 
__Inte mycket 
__Lite grann 
__Mycket 
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10. Vad hindrar dig från att delta i Friskvården? 

__Känner ingen som deltar i friskvården 
__Är inte  intresserad av fysisk aktivitet  
__Skadad  
__Tidsbrist  
__För trött  
__Jag passar inte in 
__Det finns ingen aktivitet som passar mig  

 
11. Vad skulle få Dig att vilja delta i friskvården? Ange högst fyra alternativ 

 
__Fler friskvårds alternativ att välja bland 
__En coach 
__Gemensamma aktiviteter som företaget ordnar 
__Att jag hade/fick mer kunskap om aktiviteterna 
__Friskvården finns på företaget 
__Kortare sträcka att färdas till friskvården 
__Att jag fick mer information om friskvården 
__Friskvården sker på arbetstid 
__Mindre arbetsbelastning 
__Att det finns aktiviteter som passar mig 
__Annat:_________________________________________________________________ 

 
12. Vilken/vilka typer av aktiviteter skulle motivera dig att delta i företagets friskvård? 

 
__Dans  
__Instruktörsledd cirkelträning 
__Promenader  
__Gå ner i vikt-grupp 
__Komma igång grupp 
__Ingen aktivitet motiverar mig att delta  
__Annat. Vad?___________________________________________________ 

 
 

13. Egna reflektioner 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Tack för din medverkan! /Emelie  
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Bilaga 2 
Missivbrev 
 
     Gävle den 2008-05-28 
Mitt namn är Emelie Stööp, jag läser tredje året på hälsopedagogiska programmet vid 
högskolan i Gävle. Just nu skriver jag på min c-uppsats som handlar om motivation till 
friskvård på arbetsplatsen. Jag vill med min undersökning se hur ni anställda motiverar ert val 
att delta eller inte delta i friskvården som ert företag erbjuder. Jag har valt att göra studien på 
just din arbetsplats.  Alla ni som fått erbjudande om friskvård genom företaget får härmed en 
förfrågan om ni vill delta i min undersökning. Det är fri medverkan, eftersom det är helt 
frivilligt att delta kan du närsomhelst avbryta din medverkan. Jag skulle vara tacksam om du 
har möjligt vill delta, dina svar kommer att behandlas helt konfidentiellt, vilket innebär att 
dina svar inte kommer att kunna kopplas till dig. För att få en sådan rättvis bild som möjligt 
av din arbetsplats är ditt svar av stor betydelse för mig. 
Då du har besvarat enkäten lägger du den i ett kuvert och klistrar igen, lämna den till 
friskvårdsansvarig. Jag ber dig svara så fort som möjligt, dock senast den 13/6. 
 
Har du några frågor angående enkäten eller undersökningen är du välkommen att höra av dig 
till mig på telefon eller e-post: 
Emelie Stööp  
070-47 60 137 eller emlan128@hotmail.com 
 
Tack för din medverkan! 
Med vänliga hälsningar Emelie Stööp 

mailto:emlan128@hotmail.com�
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Bilaga 3 
 
Påminnelse 
För en tid sedan fick Du och dina medarbetare en enkät om friskvården vid din arbetsplats. 
Jag saknar svar från ett antal medarbetare. Om Du är en av de som ännu inte besvarat enkäten 
ber jag dig vänligen om deltagande i studien. Studien ligger som grund för min c-uppsats och 
det betyder väldigt mycket för mig om du vill besvara enkäten. 
 
Om du redan besvarat enkäten ber jag dig bortse från denna påminnelse. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Lägg den besvarade enkäten i ett kuvert och lämna till friskvårdsansvarige senast den 20/6. 
 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar Emelie 
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