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        Abstract 

Andersson, E-M.& Persson, K. (2010). Friskvårdsförmåner och förändringar i 

motionsvanor hos brevbärare. B-uppsats folkhälsovetenskap. Högskolan i Gävle: 

Akademin för hälsa och arbetsliv. 

The purpose of this study was to determine if wellness benefits led to any changes in 

exercise habits among employed postmen. The study was a cross-sectional study carried 

out by a quantitative method. The collection of data took the form of a questionnaire. The 

sample consisted of 30 postmen employed at a post office in northern Sweden. The 

results show that of the postman who use health care benefits, there has been a relatively 

small change in exercise habits. The results also show that consistently for all 

respondents was health the main motivation factor for exercise. Time aspect was a factor 

for not using the wellness benefits. The study showed a state of health is the primary 

motivational factor to exercise both for those using health care benefits and for those who 

do not use them.  

Keywords: wellness, benefits, exercise, health, health-promotion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att ta reda på om postens friskvårdsförmåner lett till någon 

förändring i motionsvanor hos anställda brevbärare. Studien var en tvärsnittsstudie som 

genomfördes med en kvantitativ metod. Insamlingen av data skedde i form av en enkät som 

bestod av egenkonstruerade frågor med både fasta och öppna svarsalternativ. Urvalet bestod 

av 38 anställda brevbärare på ett postkontor i södra norrland. Enkäten delades ut på plats och 

databearbetning av svaren gjordes i kalkylprogrammet Microsoft Excel. 

Resultatet visade att det var 16 män och 14 kvinnor som svarade på enkäten. De flesta på 

detta postkontor var över 35 år och hade varit anställd ett år eller mer. De främsta faktorerna 

till att friskvårdsförmånerna inte utnyttjades var intresse och tidbrist. De främsta faktorerna 

till att de utnyttjades var för att förbättra upprätthålla konditionen och förbättra hälsan. Totalt 

besvarade 28 brevbärare frågan om antal gånger i veckan motion utövas. Den vanligaste 

motionsfrekvensen var 1-2 gånger, nio brevbärare motionerade inte alls. De allra flesta angav 

ingen förändring i motionsvanor sedan friskvårdsförmånerna infördes. Resultatet visade 

genomgående för alla respondenter att hälsotillståndet var den främsta motivationsfaktorn till 

motion. 

Vidare visade denna studie att friskvårdsförmåner som innefattar motion leder inte till någon 

förändring i motionsvanor. Både för det som utnyttjade friskvårdsförmånerna och de som inte 

gjorde det var hälsotillståndet den främsta motivationsfaktorn. Intresse och tidsbrist var de 

främsta faktorerna till att friskvårdsförmånerna inte utnyttjades. Det gick inte att se några 

större skillnader för kvinnor och män och utnyttjandet av friskvårdsförmåner. Ålder var en 

faktor som inte visade någon koppling till utnyttjandet av friskvårdsförmånerna. 

Motionsfrekvensen var ungefär lika stor både för kvinnor och för män. Den främsta 

motivationsfaktorn till att motionera var hälsotillståndet både för de som utnyttjade 

friskvårdsförmånerna och för de som inte gjorde det. 
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Inledning 

I denna studie tyckte vi att det var intressant att studera hur ett företag arbetar med hälsa och 

prevention. Kan ett företag främja hälsa hos sina anställda och hur fungerar det i praktiken. Vi 

tror att många människor är medvetna om att motion och fysisk aktivitet främjar hälsa. 

Däremot kanske det behövs lite motiverande faktorer för att komma igång. Många företag 

jobbar idag med främjande och förebyggande arbeten (Elinder & Faskunger, 2006). En del 

företag använder sig av friskvårdsförmåner för att uppmuntra sina anställda att t.ex. komma 

igång med någon aktivitet eller få personer mer fysiskt aktiva. Utifrån detta tyckte vi det var 

intressant att se om friskvårdsförmåner hade någon inverkan på motionsvanor på anställda hos 

ett företag. 

 

Bakgrund 

 

Hälsofrämjande arbetsplatser 

Vuxna spenderar stor del av sin tid på arbetsplatsen och detta har blivit en arena för 

hälsofrämjande arbete (Regeringens proposition 2002:03:35). Det svenska folkhälsoarbetet 

utgår idag till stor del från de målområden för att främja hälsa som Riksdagen beslutat (ibid.). 

Det är elva målområden som fokuserar på olika aspekter för att förbättra folkhälsan. 

Målområde fyra inriktar sig på arbetsplatsen och heter ”Ökad hälsa i arbetslivet”. Bakgrunden 

till målområdet beskrivs bl.a. som ” En god psykisk och fysisk arbetsmiljö är särskilt viktig 

för att minska hjärt- och kärlsjukdomar, värk och belastningsskador, psykisk ohälsa och andra 

stressrelaterade sjukdomar” (Regeringens proposition 2002:03:35 s. 58). Arbetsplatsen kan 

utifrån detta ses som en viktigt arena för folkhälsoarbete.  

Det finns många arenor där man arbetar hälsofrämjande, t.ex. i skolan, i föreningar, 

träningsanläggningar och på arbetsplatsen. Enligt regeringens proposition (2002:03:35) är 

arbetsplatsen den mest utvecklade arenan för att förebygga sjukdom och skador. Det är även 

en arena för insatser som omfattar hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor. Det har gjorts 

flera olika studier på utförda hälsointerventioner på arbetsplatser där man utvärderat 

insatserna. Det gjordes en studie på 26 interventionsstudier som undersökte effekten av 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. Studien visade att det finns starka bevis för att 

hälsointerventioner på arbetsplatsen ger en positiv inverkan på de anställdas hälsa. I studien 

fann de exempelvis att hälsofrämjande insatser på arbetet hade en stark effekt på den fysiska 

aktivitetsnivån och en minskning av muskuloskeletala besvär hos de anställda (Proper et al. 

2003). 

Hälsofrämjande arbete kan omfatta många olika faktorer som är viktigt för att förebygga 

ohälsa och sjukdom och det finns många sätt att arbeta på. Enligt Menckel och Österblom 

(1997) är vidmakthållandet en viktig aspekt i hälsofrämjande arbete. För bibehållandet av 

vanor krävs det att de insatser som sätts in är en fortlöpande process. Tidsmässiga 

begränsningar på hälsofrämjande arbete har visat sig ge sämre effekt på bestående vanor. De 

personer som deltagit i hälsofrämjande interventioner som pågått under en kortare tid har inte 

bibehållit sina ”nya” vanor (Menckel & Österblom 1997).  

Det finns många sätt för att uppmuntra medarbetare på en arbetsplats till att göra aktiva val 

för livsstilsförändringar . I Eriksens (2002) studie ville man ta reda på hur den subjektiva 
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hälsan upplevdes hos brevbärare i Norge. Man delade in brevbärarna i tre olika 

interventionsgrupper. Den första gruppen utförde enbart motion i form av aerobics, den andra 

gruppen fick lära sig coping och den tredje interventionsgruppen kombinerade motion med 

information om stress, coping, hälsa, näringslära.  Interventionen pågick i tolv veckor. Det 

visade sig att den starkaste effekten för livsstilsförändringar uppkom när männen 

kombinerade motion på arbetstid med information om stress, coping, näringslära och 

kognitiva övningar. Detta visar på att många faktorer samverkar, det krävs en medvetenhet för 

att möjliggöra en förändring. I detta fall krävdes inte bara en möjlighet till motion på arbetstid 

för att det skulle ske en förändring i vanor utan även information. 

Sjukfrånvaro kan ge stora kostnader för ett företag. Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen 

har visat sig ge förbättrad produktivitet och minskat sjukfrånvaro hos de anställda (Harden, 

Peersman, Oliver, Mauthner & Oakely, 1999). I längden blir detta en vinst för både företaget 

och individen (ibid.). I en studie gjord på 299 tjänstemän i USA visade det sig att rådgivning 

om hälsa och fysisk aktivitet på arbetstid kunde ha en effekt på minskade sjukdomskostnader 

för arbetsplatser. Det visade sig också att hälsofrämjande program som innefattar rådgivning 

kan ge långsiktiga hälsovinster hos anställda ur ett folkhälsoperspektiv (Proper et al. 2004). 

 

Friskvård på arbetsplatsen 

Företag använder sig av olika strategier för att arbeta hälsofrämjande. I enlighet med Sveriges 

arbetsmiljölag ska arbetsgivaren jobba förebyggande med ohälsa och olycksfall i arbetet 

(arbetsmiljölag 1977:1160). En del i hälsofrämjande arbete på arbetsplatser är friskvård. 

Friskvård definieras som insatser som görs för att uppmuntra personer till aktiva 

hälsofrämjande aktiviteter (www.ne.se). Friskvård innefattar inte bara förebyggande insatser 

utan även insatser till för att stärka välbefinnandet och kroppens motståndskraft mot t.ex. 

sjukdomar. Exempel på friskvårdsinterventioner är insatser som omfattar kost, rökning, 

droger, fysisk och mental träning, t.ex. styrketräning, yoga och stresshantering. Dessutom kan 

sömn och vila vara en del i friskvård (Källestål, 2004).  

I Sverige har arbetsgivaren möjlighet att erbjuda sina anställda skattefri motion och friskvård 

av enklare slag. En förutsättning för detta är att arbetsgivaren följer skattelagstiftningen för 

subventionerad motion (SFS 1999:1229) Godkända subventioner i enlighet med 

skattelagstiftningen är bl.a. träningskort, kost- och motionsrådgivning och enklare typer av 

motion och friskvård (SFS 1999:1229).  

I en studie på anställda inom kollektivtrafiken i Austin i USA ville man förebygga ohälsa och 

kroniska sjukdomar genom ett friskvårdsprogram riktat till medarbetarna. Ett led i detta var 

att minska sjukfrånvaron. Friskvårdsprogrammet innefattade bl.a. erbjudanden om 

hälsorådgivning, reducerade priser på träningscenter, rabattkuponger på hälsosam mat 

rökavvänjningsprogam, hälsobroschyrer etc. De fick också belöning i form av pengar om de 

inom en given tidsperiod t.ex. lyckades sänka sina kolesterolnivåer, sänka blodtrycket och 

minska i vikt. Interventionen startade 2003 och pågår fortfarande. Interventionen gav goda 

resultat i form av olika hälsovinster, de anställda var mer fysiskt aktiva än innan 

interventionen, de fick bättre matvanor, rökningen hade minskat och sjukfrånvaron hade 

minskat (Davis et al., 2009).  
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Sätt Sverige i rörelse 

I Sverige har det utförts flera olika interventioner för att förbättra folkhälsan. Sätt Sverige i 

rörelse var en stor intervention som utfördes på flera olika arenor under 2001 för att främja 

fysisk aktivitet och motion. Några arenor var skolan, boendemiljön, och arbetsplatsen. Målet 

för arbetsplatsen var att denna arena skulle fungera som en stödjande miljö för fysisk aktivitet 

och rörelse. Inom interventionen för arbetsplatsen utfördes sju delprojekt som alla syftade till 

att ge information och redskap för att fortsätta ett arbete inriktat på fysisk aktivitet i företag 

och organisationer. En del i detta var ett samarbete mellan folkhälsoinstitutet och korpen för 

att sätta företagen i rörelse. Syftet med satsningen var att utbilda hälsocoacher och införa 

hälsodiplomering av arbetsplatser (Bohlin, Skoglund – Fall, Winroth, Österblom, 2002). Efter 

interventionen var det många arbetsplatser som införde en halvtimmes daglig promenad, 

anställda hade fått stegräknare och dessutom anordnat tävlingar för att främja fysisk aktivitet 

hos medarbetarna. Den viktigaste effekten var den hälsodiplomering som Korpen tillsammans 

med folkhälsoinstitutet utvecklade (Elinder, Faskunger., 2006).  

 

Fysisk aktivitet och motion 

Även inom området fysisk aktivitet finns idag ett nationellt folkhälsomål. Det nionde 

målområdet är ökad fysisk aktivitet. Utgångspunkterna för detta mål innehåller flera olika 

delar. En del i bakgrunden till detta mål är att mycket av den forskning som bedrivits om 

fysisk aktivitet har visat att motion har en förebyggande effekt på övervikt och metabola 

sjukdomar (Regeringens proposition 2002/03:35). 

Enligt socialstyrelsens Folkhälsorapport (2005) är det endast 20 procent av befolkningen över 

30 år som är tillräckligt fysiskt aktiva sett ur ett hälsoperspektiv. Det har visat sig att 

tjänstemän och högutbildade motionerar i större utsträckning än arbetare och lågutbildade 

(ibid.) Fysisk aktivitet kan förbättra vår hälsa i många avseenden och det finns många olika 

vägar att gå. Enligt Shepard och Balady (1999) definieras fysisk aktivitet som all kroppslig 

rörelse som utförs med hjälp av muskulaturen och som bidrar till en energiförbrukning. Med 

denna definition kan många vardagliga aktiviteter räknas in under fysisk aktivitet där en 

aktivitet är motion. Shepard och Balady (1999) beskriver motion som en aktivitet som är en 

del i fysisk aktivitet som är planerad eller strukturerad och som syftar till att förbättra eller 

upprätthålla hälsan. 

I flera studier som gjorts har fysiskt aktivitet visat sig ha en rad olika positiva effekter på 

hälsan.  Fysisk aktivitet minskar bl.a. risken för hjärt- och kärlsjukdomar, förbättrar 

livskvalitén och förbättrar den fysiska hälsan (R Fox, 1999). I en studie i USA gjorde man en 

hälsostudie på 7307 män med medelåldern 66,1 år som tagit examen från Harvards 

universitet. Under fem år fick dessa män rapportera in sin fysiska aktivitetsnivå. Analysen av 

det inrapporterade materialet visade att det var ett starkt samband med fysisk aktivitet och en 

minskad risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar (Min Lee, Howard, Sesso, Ralph, 

Paffenberger., 2000).  

På många arbetsplatser innefattar det hälsofrämjande arbetet rehabilitering (Proper et. al, 

2003). Obekväma arbetspositioner, tunga lyft, statiskt och ensidigt jobb, det finns flera 

faktorer som spelar in när kroppens rörelseorgan skadas. I Proper et. al (2003) studieöversikt 

fann man starka bevis för att fysisk aktivitet minskar muskuloskeletala besvär, t.ex. 

ryggsmärtor och nacksmärtor. Alla dessa faktorer kan ha en betydelse i arbetslivet och är 

viktigt att belysa.  
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Postens intervention Hälsolinjen 

Posten bedriver ett fortlöpande hälsoarbete, Hälsolinjen, för att arbeta främjande, 

förebyggande och rehabiliterande. Detta arbete utgår från individen och har hälsa som 

utgångspunkt. Inom Hälsolinjen finns flera insatser till för att främja en god arbetsmiljö. 

Några utav dessa är, utbildning för chefer i hälsa och arbetsmiljö, metodik för ökad 

frisknärvaro genom t.ex. återkoppling på hälsoenkäter, utveckling av samarbete med 

företagshälsovården och förmånspaketet som ger stöd för motion och annan friskvård (Posten 

AB). 

 

Förmånspaketet och friskvårdsförmåner på posten 

Förmånspaketet är en webbsida som anställda på posten kan logga in på och ta del av 

förmåner av olika slag, friskvårdsförmåner är en av dessa förmåner. Postens medarbetarmål är 

”friska och engagerade medarbetare”. Utifrån detta är friskvårdsförmånerna som ingår i 

förmånspaketet en del i hälsoarbetet. Alla oavsett tjänstgöringsgrad som jobbat mer än tre 

månader på posten har tillgång till att utnyttja subventionerade förmåner. Några aktiviteter 

som är subventionerade är t.ex. racketsporter, bollsporter, träningskort och kurser och 

program för viktreducering (P. Schill, personlig kommunikation, 14 maj, 2010). 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om postens friskvårdsförmåner har lett till 

förändring i motionsvanor bland anställda brevbärare. 

 

Metod 

 

Metodval 

Utifrån studiens syfte och upplägg valdes som studiedesign en tvärsnittsstudie. En 

tvärsnittstudie är användbar då den är enkel att utföra, enkäterna delas ut på plats vid ett 

tillfälle, den är också användbar för beskrivande data (Andersson, 2006). Studiens syfte 

möjliggjorde ett val av två olika studietyper, den kvantitativa metoden och den kvalitativa 

metoden. I den kvantitativa metoden används mätningar, kvantifiering och statistik, ofta 

används enkäter vid datainsamling. I den kvalitativa metoden används inga siffror eller tal, 

datainsamlingen sker ofta med intervjuer och observationer (Backman., 2008). Den 

kvalitativa metoden används för att titta på hur individen tolkar sin omvärld (ibid.). Utifrån 

studiens syfte valdes att arbeta med den kvantitativa studietypen. Genom att väga fördelar och 

nackdelar med en enkät mot varandra valdes att göra en enkätundersökning. Fördelarna att 

arbeta med en enkät är bl.a. att respondenten kan svara på frågorna i lugn och ro, resultatet 

blir förhållandevis lättolkat och frågor som anses vara känsliga passar bättre in att svara på i 

en enkät (Ejlertsson, 2005). 
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Urval 

I denna studie gjordes ett strategiskt urval. I ett strategiskt urval väljer man de 

undersökningsdeltagarna utifrån en viss egenskap (May, 2009). I undersökningens förstadier 

var tankarna att studera en friskvårdsintervention på en arbetsplats. Posten valdes utifrån 

information om företagets omfattande arbete med hälsa. Denna information delgavs från 

tidningar och internet. Ett urval av 40 personer ansågs lämpligt för denna studie. Urvalet av 

dessa personer föll på den avdelning inom posten som författarna vid första kontakten av 

företaget hänvisades till. På denna avdelning jobbade 38 brevbärare och detta antal föll inom 

ramen för önskat urval. 

 

 

Enkätkonstruktion 

Efter att samlat in bakgrundsmaterial till undersökningen påbörjades enkätutformningen. 

Frågorna konstruerades av författarna själva med inspiration från studier på liknande 

områden. Till en början operationaliserades själva frågeområdet kopplat till syftet med 

undersökningen. Detta gjordes genom att ta reda på vad som skulle mätas och hur (Ejlertsson., 

2005). Enkäten delades upp i olika frågeområden. Dessa områden var bestämningsfaktorer till 

att antingen utnyttja friskvårdsförmåner eller inte, motionsfrekvens per vecka, förändringar i 

motionsvanor och motivationsfaktorer. 

Enligt Ejlertsson (2005) finns flera olika regler att följa vid en enkätkonstruktion. Dessa regler 

fanns i åtanke när enkätfrågorna konstruerades. Språket försökte anpassas till målgruppen, 

frågorna konstruerades så att de i möjligaste mån skulle tolkas på ett sätt och ledande frågor 

försökte undvikas. Enkätens utformades på ett enhetligt sätt för att öka läsbarheten (ibid.). Det 

användes både kvantitativa och kvalitativa variabler i enkäten för att täcka in möjliga 

samvariationer (ibid.). Exempel på kvantitativa variabler i enkäten var ålder och kvalitativa 

variabler var kön. Den inledande delen på enkäten bestod av en definition av motion. Denna 

definition var till för att klargöra vad begreppet innebar och på så sätt undvika missförstånd.  

Totalt bestod enkäten av tio frågor (se bilaga 1). Den första delen av enkäten bestod av 

bakgrundsfrågor såsom ålder, kön och anställningstid. Resterande sju frågor täckte in de 

frågeområden vi arbetat fram. Dessa var fyra frågor direkt kopplade till friskvårdsförmånerna, 

fråga fem, sju, fyra, nio (se bilaga 1) och två frågor, fråga sju och tio kopplade till 

motionsfrekvens och motivationsfaktorer till motion (se bilaga 1). 

 

Tillvägagångssätt 

I ett första steg togs kontakt med chefen för utvalt postkontor genom ett nummer hittat på 

webbplatsen eniro.se. Chefen för utvalt postkontor rekommenderade en avdelning inom 

posten och lämnade telefonnummer till avdelningschefen. Information om bakgrunden till 

undersökningen delgavs avdelningschefen. Därefter gavs en förfrågan om att få dela ut 

enkäter på Posten. Avdelningschefen gav beskedet att han skulle undersöka om 

enkätundersökningen var möjlig och återkomma. Klartecken för studien gavs av 

avdelningschefen efter två dagar. Tid och plats för ett personligt möte sattes upp och enligt 

överenskommelse delades enkäterna ut på plats. Platsen för enkätutdelning blev på det utvalda 

postkontoret. Enkäterna hämtades personligen upp av en av författarna dagen efter 

enkätinlämningen på det utvalda postkontoret.  
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Dataanalys 

Kalkylprogrammet Microsoft Excel användes för att sammanställa den insamlade datan. 

Enkätsvaren bearbetades genom att skrivas in och redovisas som stapeldiagram. Utifrån de 

insamlade enkäterna jämfördes också olika frågor och angivna svarsalternativ. De intressanta 

samvariationer som man fann ställdes upp i tabeller. 

 

Validitet och reliabilitet 

För att bedöma en studies kvalité ska studiens validitet och reliabilitet tas i beaktning. Med 

validitet menas om metoden eller studien mäter det som syftet är med studien. Reliabilitet är 

till för att se om studien eller metoden är tillförlitlig och noggrant utförd (Andersson., 2006). 

Avsikten med denna undersökning var att mäta om det skett några förändringar i 

motionsvanor efter införandet av friskvårdsförmåner. Utformningen av enkätens frågor 

tänktes noga igenom för att t.ex. minska krångliga formuleringar och genom detta stärka 

reliabiliteten (Ejlertsson, 2005). För att öka validiteten av frågorna lästes de igenom av dels 

författarna till uppsatsen dels av handledaren och dels av seminariegruppen som författarna 

tillhörde (ibid.).  För att öka begreppsvaliditeten definierades begreppet motion i början av 

enkäten (ibid. ). Enkäten pilottestas aldrig innan den lämnades ut, vilket kan ha försvagat 

innehållsvaliditeten (ibid.). Det strategiska urvalet (May., 2009) gjordes utifrån studiens syfte 

vilket var ett led i att stärka studiens reliabilitet (Andersson., 2006). 

 

Etiska överväganden  

När undersökningen utfördes togs de forskningsetiska principerna i beaktning. De 

forskningsetiska principerna innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 2009). Enligt informationskravet 

delgavs undersökningsdeltagarna information om; undersökningens syfte, att deltagandet var 

frivilligt, tillvägagångssättet för undersökningen och information om att dataanalysen enbart 

var till för forskning. Samtycke för undersökningen gav chef för utvalt postkontor och 

respondenterna då de valde att besvara enkäten. Alla enkäter med medföljande följebrev (se 

bilaga 2) numrerades så att information om undersökningsdeltagarna inte var möjlig att 

identifiera (vetenskapsrådet, 2009). Numreringen gjordes så att undersökningsdeltagarna hade 

möjlighet att kontakta författarna och avbryta sin medverkan. 
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Resultat 

Syftet med denna studie är att undersöka om postens friskvårdsförmåner har lett till någon 

förändring i motionsvanor bland anställda brevbärare på posten. Detta resultat redovisas med 

hjälp av deskriptiv data i form av diagram och tabeller. 

 

Undersökningsgrupp, ålder, kön och anställningstid 

Totalt har 30 respondenter besvarat enkäten varav 16 män och 14 kvinnor.  

Två av respondenter är mellan 20 – 35 år, 14 respondenter är mellan 36-50 år och 13 

respondenter är mellan 51 – 65 år. Åldern på respondenterna sträcker sig från 23 år till 62 år. 

Sammanfattningsvis är de flesta respondenterna över 36 år, se figur 1. 

Åldersmässigt fördelar sig kvinnor och män relativt lika. På fråga tre (se bilaga 1) om 

anställningstid har en respondent varit anställd 0-3 månader. Resterande 29 respondenter 

uppger att de varit anställd ett år eller mer, d.v.s. ingen av de 30 respondenterna har varit 

anställd 4-12 månader.  

 

 

Figur 1 – Åldersfördelning på den undersökta gruppen (N=29) 

Kommentar: Ett internet bortfall. 

Medelvärde = 49 år Median = 49 år 
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På fråga 4, om respondenterna utnyttjar friskvårdsförmåner anger fyra respondenter att de 

utnyttjar dem, 16 respondenter utnyttjar dem inte och tio respondenter utnyttjar dem ibland, se 

figur 2. 

 

Figur 2 – Antalet respondenter som uppger att de utnyttjar friskvårdsförmåner. (N=30) 

 

 

Faktorer till att unyttja/inte utnyttja friskvårdsförmåner, motionsfrekvens, 

motionsvanor, motivationsfaktorer. 

Resultatet av fråga fem (bilaga 1) visar att utav de sex svarsalternativen så anger 14 

respondenter tidsbrist, åtta respondenter anger intresse, tre respondenter anger sjukdom/skada, 

två respondenter anger bristande information om förmånerna, en respondent anger annat och 

ingen kryssade i ekonomi som svarsalternativ, se figur 3. De två främsta faktorerna till att 

friskvårdsförmånerna inte utnyttjas är tidsbrist och intresse, se figur 3. 

 

 

Figur 3 – Faktorer till att friskvårdsförmånerna inte utnyttjas. (N=22)  

Kommentar: På fråga fem (se bilaga 1) skulle två svarsalternativ anges. 16 respondenter anger ett 

svarsalternativ och sex respondenter anger två svarsalternativ. Sex respondenter som på fråga fyra 
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(se bilaga 1) svarat ”ibland” svarade även på fråga fem (se bilaga 1). Dessa respondenter finns 

tillsammans med de som svarat ”nej” på fråga 4 (se bilaga 1) redovisade i figur 3.  

Som framgår av figur 4 så är förbättra/upprätthålla konditionen och förbättra hälsan de två 

främsta faktorerna till att friskvårdsförmånerna utnyttjas. 

 

 

Figur 4 – Faktorer till att friskvårdsförmåner utnyttjas (N=11) 

Kommentar: På fråga sex (se bilaga 1) skulle två svarsalternativ anges. Av totalt elva som 

besvarade frågan anger nio respondenter två svarsalternativ, en respondent anger ett 

svarsalternativ och en respondent anger tre svarsalternativ. Det är två interna bortfall på 

fråga 6 (se bilaga 1). 

. 

Av de 28 respondenter som besvarade fråga sju (se bilaga 1) anger 13 respondenter att de 

motionerar 1-2 gånger i veckan, fyra respondenter motionerar 3-4 gånger i veckan, två 

respondenter motionerar 5 gånger eller mer och nio respondenter anger att de inte motionerar. 

Utifrån figur 5 är slutsatsen att de flesta som motionerar utövar motion 1-2 gånger i veckan. 

Det är också många som inte motionerar alls, se figur 5. 

 

 

Figur 5 – Antal gånger i veckan motion utövas.(N=28) 

Kommentar: Två interna bortfall på fråga sju (se bilaga 1) 
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En respondent som på fråga åtta (se bilaga 1) kryssat i svarsalternativet ”ja” anger gym som 

motionsform utöver friskvårdsförmånerna. En respondent som på fråga åtta (se bilaga 3) 

kryssat i svarsalternativ ”ja” anger innebandy som motionsform utöver friskvårdsförmånerna. 

De flesta respondenterna motionerar inte utöver friskvårdsförmånerna, se figur 6. 

 

 

Figur 6 – Antal som motionerar utöver friskvårdsförmånerna. (N=21) 

Kommentar: Nio respondenter exkluderades från resultatet på fråga åtta (se bilaga 1). Dessa 

respondenter anger promenader, går med hunden och cykling som motionsform. Enligt 

definitionen för motion faller dessa aktiviteter utanför motionsbegreppet.  

 

Resultatet på fråga nio (se bilaga 1) visar att av de 30 respondenterna i enkätundersökningen 

anger 20 respondenter att de motionerar lika mycket som innan friskvårdsförmånerna 

infördes, sju respondenter motionerar inte alls, en respondent har börjat motionera, en 

respondent motionerar mer än tidigare och en respondent anger svarsalternativet ”vet inte”. 

Det visar sig att för de flesta respondenterna har det inte skett någon förändring i 

motionsvanor sedan friskvårdsförmånerna introducerades, se figur 7. 

 

 

 Figur 7 – Förändringar i motionsvanor. (N=30) 
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Figur 8 visar att hälsotillstånd är den främsta motivationsfaktorn för respondenterna till att 

motionera. 

 

Figur 8 – Motivationsfaktorer till att motionera. (N=27) 

Kommentar: På fråga tio (se bilaga 1) är det möjligt att kryssa i en till sex svarsalternativ. 18 

respondenter anger ett svarsalternativ, sex respondenter anger två svarsalternativ och tre 

respondenter anger tre svarsalternativ. Det är tre interna bortfall på fråga 10 (se bilaga 1). 

 

Samvariation 

Som framgår av tabell 1 går det inte att utläsa någon större koppling mellan utnyttjandet av 

friskvårdsförmåner och ålder. De två som svarat ja på fråga ett (se bilaga 1) är i åldersgruppen 

20-35 år. Av de 14 respondenter i åldersgruppen 36-50 svarade sex respondenter att de 

utnyttjade friskvårdsförmånerna ibland, två respondenter svarade ja och fem respondenter 

utnyttjar dem inte. I åldersgruppen 51-65 år utnyttjar fyra respondenter friskvårdsförmånerna 

ibland, ingen svarade ja och nio respondenter utnyttjar dem inte.  

 

Tabell 1 – Ålder och utnyttjandet av friskvårdsförmåner (N=29) 

Ålder Ja Nej  Ibland  

20-35 år (n=2) 2 0 0 

36-51 år (n=14) 2 5 6 

51-65 år (n=13) 0 9 4 

Totalt (N=29) n=4 n=14 n=10 
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Kvinnor och män utnyttjar friskvårdsförmånerna i liknande utsträckning, se tabell 2. 

 

Tabell 2 – Kön och utnyttjandet av friskvårdsförmåner (N=30) 

Kön Ja  Nej  Ibland  

Kvinna (n=14) 2 8 4 

Man (n=16) 2 8 6 

Totalt (N=30) n=4 n=16 n=10 

 

 

Som framgår av tabell 3 så går det inte att se någon koppling mellan utnyttjandet av 

friskvårdsförmåner och förändringar i motionsvanor.  

 

Tabell 3 – Utnyttjande av friskvårdsförmåner/Förändringar i motionsvanor 

Fråga 9. Förändring i 

motionsvanor. 

Utnyttjar  

Friskvårdsförmånerna Ja/Ibland 

Utnyttjar inte 

friskvårdsförmånerna/Nej 

Ja, har börjat motionera 1 0 

Ja, motionerar mer än tidigare 1 0 

Nej, motionerar lika mycket 

som tidigare 

12 8 

Nej, motionerar inte alls 0 7 

Vet inte 0 1 

Totalt N=30 n=14 n=16 

 

 

Som framgår av resultatet på fråga 5 (se bilaga 1) är tidsbrist och intresse de främsta 

faktorerna till att friskvårdsförmånerna inte utnyttjas, se tabell 4. 

 

Tabell 4 – Utnyttjandet av friskvårdsförmåner/Faktorer till att inte utnyttja friskvårdsförmåner. 

Fråga 5. Faktorer till att inte utnyttja 

friskvårdsförmånerna. 

Utnyttjar friskvårdsförmånerna/Nej 

Tidsbrist 10 

Bristande information 1 

Ekonomi 0 

Intresse 7 

Sjukdom/skada 2 

Annat 1 

Totalt n =16 n=16 

Kommentar: På fråga fem skulle två svarsalternativ anges. Elva respondenter anger ett 

svarsalternativ, fem respondenter anger två svarsalternativ. De sex respondenter som svarat 

ibland på fråga 4 (se bilaga 1) och även besvarat fråga fem (se bilaga 1) är inte redovisade i 

tabell 4. 
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Förbättra/upprätthålla konditionen och förbättra hälsan är det främsta faktorerna till att 

friskvårdsförmånerna utnyttjas, se tabell 5. 

 

Tabell 5 – Utnyttjandet av friskvårdsförmåner/Faktorer till att utnyttja friskvårdsförmånerna. 

Fråga 6. Faktorer till att utnyttja 

friskvårdsförmånerna. 

Utnyttjar friskvårdsförmånerna/ Ja & Ibland 

Ekonomi 1 

Intresse 3 

Förbättra/upprätthålla konditionen 9 

Förbättra hälsan 8 

Annat 0 

Totalt n=10 n=10 

Kommentar: På fråga sex skulle två svarsalternativ anges. Nio respondenter anger två 

svarsalternativ, en respondent anger ett svarsalternativ. Fyra interna bortfall på fråga sex (se 

bilaga).  

 

För både de som utnyttjar friskvårdsförmånerna och för de som inte utnyttjar 

friskvårdsförmånerna är respondenternas upplevda hälsotillstånd den primära faktorn för 

motivation till motion, se tabell 6. 

Av de 13 som inte utnyttjar friskvårdsförmånerna är det fem respondenter som inte 

motionerar alls, fem respondenter uppger att de som motion utöver friskvårdsförmånerna 

promenerar, cyklar eller går. Tre respondenter uppger att de inte motionerar utöver 

friskvårdsförmåner de uppger däremot på fråga sju (se bilaga 1) att de motionerar 1-2 gånger i 

veckan. 

De tre respondenter som inte svarat på fråga 10 (se bilaga 1) och inte finns redovisade i tabell 

6 uppger att de inte motionerar alls.  

 

 

Tabell 6 – Utnyttjandet av friskvårdsförmåner/Motivationsfaktorer till motion. 

Fråga 10. Motivationsfaktorer 

Till motion. 

Utnyttjar  

friskvårdsförmånerna. Ja/Ibland 

Utnyttjar 

 inte friskvårdsförmånerna. Nej 

Intresse 5 2 

Arbetskamrater 1 0 

Vänner 2 1 

Familj 0 0 

Hälsotillstånd 14 10 

Annat 1 3 

Totalt n = 27 n=14 n =13 

Kommentar: På fråga tio (se bilaga 1) är det möjligt att kryssa i en till sex svarsalternativ. 18 

respondenter anger ett svarsalternativ, sex respondenter anger två svarsalternativ och tre 

respondenter anger tre svarsalternativ. Det är tre interna bortfall på fråga 10 (se bilaga 1). 
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Konklusion 

Resultatet visar att de flesta som jobbar på detta postkontor är över 35 år. Könsfördelningen 

på arbetsplatsen är relativt jämn med 14 kvinnor och 16 män.  Anställningstiden för de 30 

anställda på posten på detta postkontor är för 29 respondenter över ett år. En respondent har 

varit anställd 0-3 månader.  

16 av de 30 respondenterna utnyttjar inte friskvårdsförmånerna posten erbjuder, tio 

respondenter utnyttjar dem ibland och fyra respondenter utnyttjar dem. Av de som inte 

utnyttjar friskvårdsförmånerna anges intresse och tidsbrist som de främsta faktorerna till detta. 

Av de fyra som anger att de utnyttjar friskvårdsförmånerna anges förbättra/upprätthålla 

konditionen och intresse som de främsta faktorerna till att de utnyttjas. De resterande 14 som 

utnyttjar friskvårdsförmånerna ibland har både angivit faktorer till att de utnyttjar 

friskvårdsförmånerna och faktorer till att de inte utnyttjar dessa. Här går det att utläsa att den 

främsta faktorn till att de inte utnyttjar friskvårdsförmånerna är tidsbrist. De två främsta 

faktorerna till att de utnyttjar friskvårdsförmånerna är för att förbättra hälsan och för att 

förbättra/upprätthålla konditionen.  

Totalt motionerar de flesta av de 30 respondenterna 1-2 gånger i veckan eller så motionerar de 

inte alls. Några av de som inte utnyttjar friskvårdsförmånerna och motionerar 1-2 gånger i 

veckan och anger promenader som annan motionsform. Då promenader enligt definitionen för 

motion inte räknas som motion minskar förekomsten av motion hos respondenterna. 

Av de 14 respondenterna som utnyttjar friskvårdsförmånerna i varierad omfattning visar det 

sig att de flesta motionerar lika mycket som innan friskvårdsförmånerna introducerades. 

Endast en respondent uppger att denna motionerar mer än tidigare medan en respondent anger 

att denna har börjat motionera p.g.a. friskvårdsförmånerna.  

Genomgående för alla respondenter, oavsett om de motionerar eller inte är att hälsotillståndet 

är en motivationsfaktor till att börja motionera.   

 

Diskussion 

Denna undersökning visar att postens friskvårdsförmåner inte leder till någon förändring i 

motionsvanor hos de brevbärare vi undersökte. Detta resultat var inte väntat eftersom Posten 

har väldigt omfattande friskvårdsinsatser som vi gissade gett förändringar i motionsvanor. Det 

visar sig att endast hos två av de 14 respondenter som anger att de utnyttjar 

friskvårdsförmånerna har det skett en förändring i motionsvanor. De resterande motionerar 

lika mycket som innan friskvårdsförmånerna introducerades. Detta är en relativt liten andel i 

förhållande till hela gruppen (N=30). Resultatet visar också att en förhållandevis stor andel 

(n=9) av de brevbärare vi undersökte inte motionerar alls. 

 

Resultatdiskussion 

I vår studie går det att se att friskvårdsförmåner leder till några större förändringar i 

motionsvanor (tabell 3). I fråga om motionsvanor skiljer sig detta resultat från den studie 

Davis et. al (2009) gjort. Denna studie visade att friskvårdsprogram som innefattar förmåner 

är effektivt för hälsovinster såsom t.ex. ökning av den fysiska aktivitetsnivån och förbättrade 

motionsvanor. Friskvårdsprogrammet innefattade liknande friskvårdsförmåner som Posten har 
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idag och hade liknande aktiviteter för att främja motion. Därför är det anmärkningsvärt att en 

sådan liten del av brevbärarna anger en förändring i motionsvanor. Vi tror att detta kan bero 

på att motion i förhållande till fysisk aktivitet är ett ganska snävt begrepp. 

Friskvårdsförmånerna kan ha lett till en förändring i den fysiska aktivitetsnivån hos 

brevbärarna, vilket vi är helt ovetandes om. 

Enligt tidigare forskning har det visat sig att hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen har gett 

goda reslutat i form av hälsovinster (Proper et. al 2003). Utifrån vår studie kan vi inte se några 

sådana kopplingar. Vi undersökte motionsvanor, hälsovinster uppnås inte enbart genom 

motion utan även andra aktiviteter inom friskvård. Postens arbete med hälsa omfattar också 

t.ex. rehabilitering och andra aktiviteter som främjar hälsa vilket vi i vår undersökning inte 

kan se några resultat av (Posten AB).  

Resultatet av studien visar att av de 16 som inte utnyttjar friskvårdförmånerna är intresse och 

tidsbrist de främsta faktorerna (tabell 4). Samtidigt visar det sig att många av dessa motiveras 

till motion av deras upplevda hälsotillstånd. Dessa kanske skulle utnyttja 

friskvårdsförmånerna om det fanns möjlighet till motion på arbetstid. Studier har visat att den 

starkaste effekten på livsstilsförändringar sker genom kombinerade motion på arbetstid och 

information om stress, coping, näringslära (Eriksen, 2008). Vi tror att det arbete Posten 

genomför med hälsoenkäter och återkoppling är något som är viktigt för att fånga upp de som 

inte motionerar. I detta sammanhang kan deltagarantalet (N=30) vara för litet för att se några 

tillförlitliga samband. 

Genomgående för alla respondenter är att hälsotillståndet är en motivationsfaktor till att 

motionera. Enligt Shepard J (2009) ger fysisk aktivitet vinster i form av minskining av risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar, förbättring av livskvalitén, förbättrad fysisk hälsa. Fysisk 

aktivitet och hälsotillstånd är alltså sammankopplade. Kanske är det så att de som i vår studie 

uppger att de inte utnyttjar friskvårdsförmånerna är fysiskt aktiva i en större utsträckning. 

Eftersom posten har en hälsoenkät med återkoppling borde många medarbetare ha en del 

kunskap om de hälsovinster man får av att vara fysiskt aktiv. Som vi tidigare nämnt är det 

oklart hur pass fysiskt aktiv deltagarna är. De nio respondenter som angett att de motionerar 

utöver friskvårdsförmånerna har angett promenader och cykling som motion. Promenader och 

cykling är exempel på att vara fysiskt aktiv vilket även detta är ett sätt för att vidmakthålla 

hälsa (Shepard, 2009).  

 

Metoddiskussion 

Valet av att använda en tvärsnittsstudie som studiedesign tycker vi passar vår studie eftersom 

vi samlade in all data vid ett tillfälle, resultatet redovisas med beskrivande data och det vi ville 

studera var hur det såg ut vid ett visst tillfälle. En längre studie eller en panelstudie hade 

kanske varit lämplig för att kunna studera förändringar i motionsvanor över tid (Andersson, 

2006). 

Utifrån de studier vi gick igenom visade det sig att friskvårdsförmåner har en positiv inverkan 

på anställdas fysiska aktivitetsnivå och även motionsvanor (Davis et. al, 2009). Vi studerade 

inte den fysiska aktivitetsnivån så därför kan vi inte säga om friskvårdsförmånerna haft någon 

inverkan på denna aktivitetsnivå. Utifrån vår analys kan vi däremot se att det inte skett någon 

förändring i motionsvanor Det var endast 30 av 38 brevbärare som deltog i studien, detta tror 

vi är ett för litet urval för att kunna dra några tillförlitliga slutsatser. Hade studien gjorts på 
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flera postkontor med ett större urval kanske resultatet sett annorlunda ut. Resultatet i 

förhållande till urvalet kan möjligen vara vägledande men inte representativt för hela Posten.  

Bortfallet i studien var ganska litet, endast åtta av 38 brevbärare deltog inte i studien. Genom 

att vi delade ut enkäten på plats tror vi att bortfallet minskade. Detta kan ha visat på ett 

engagemang från vår sida och på så sätt motiverat brevbärarna att delta. Samtidigt går det att 

diskutera den tid vi kom dit, 08.00. Utifrån vår upplevelse var det en väldigt stressfylld 

arbetssituation brevbärarna hade då vi kom. Vilket i sin tur kan ha påverkat intresset för 

enkäten. Respondenterna kanske inte hade tid för att i lugn och ro sitta och besvara enkäten.  

Utifrån analysen av enkäten konstaterar vi att definitionen av motion har uppfattats olika. På 

fråga åtta om motion utöver friskvårdsförmånerna har flera respondenter i studien svarat 

promenader och cykling som motionsform. Enligt definitionen av motion (Shepard & 

Balady., 1999) och som vi tolkat denna, räknas promenader och cykling inte som motion. 

Resultatet hade kanske blivit mer lättolkat om en bättre definition av motion inlett enkäten. 

Vad som ”förbättrar eller upprätthåller konditionen” (se bilaga 1) kan förmodligen tolkas på 

många olika sätt. Med detta sagt är även frågan om motionsaktivitet per vecka tvetydig. Om 

definitionen av motion uppfattas olika vet vi inte heller den egentliga siffran på hur många 

gånger i veckan undersökningsdeltagarna motionerar.  

Vi fick också bortfall på några frågor, detta tror vi bl.a. beror på att vi på fråga fyra (se bilaga 

1) missat att skriva med att de som svarat ”ibland” även de skulle fortsätta till fråga sex, vilket 

kan ha skapat förvirring hos undersökningsdeltagarna. För övrigt tror vi frågorna med 

flervalsalternativ var bra då respondenterna hade möjlighet att svara ”annat” och själva skriva 

i det de ansåg passa som svarsalternativ. 

Vi tror att valet att konstruera frågor själva gjorde att frågekonstruktionen har sina brister. 

Vidare tror vi att utlämning av en provenkät innan studien hade varit bra. Då hade vi kunnat 

se hur frågorna tolkats och därigenom gjort redigeringar i enkäten.  

Databehandlingen av frågorna kunde detta ha gjorts på ett bättre sätt.  Statistikprogrammet 

SPSS kunde ha använts för att få fram eventuella samband och associationer.  

 

Allmän diskussion 

Om vi skulle göra om den här studien med samma syfte skulle omfattningen av studien vara 

större. Som vi tidigare nämnt är storleken på undersökningsgruppen för liten för att ge några 

tillförlitliga slutsatser. Till nästa gång en studie av liknande slag utförs är ett förslag att 

studera den befintliga hälsoenkät som Posten har.  Den kanske kan ge inspiration till 

utformning av en enkät om motionsvanor riktat till Postens anställda. Vi tror att motionsnivå 

och ålder samvarierar . I vår studie var de flesta över 35 år vilket gjorde att vi inte kunde se 

några samband med ålder. Om det utförs studier på två postkontor kanske det ger en större 

åldersspridning och på så sätt ett annat utfall av studien.  
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Förslag till fortsatt forskning 

När vi har arbetet med uppsatsen har både väntade och icke väntade resultat dykt upp. Det var 

ungefär hälften av gruppen brevbärare som studerades som uppgav att de utnyttjade 

friskvårdsförmånerna. Det skulle vara intressant och studera huruvida dessa personer redan 

motionerade innan friskvårdsförmånerna introducerades eller inte. Har man med 

friskvårdsförmånerna lyckats fånga upp de som inte varit så aktiva innan de introducerades? I 

vår studie var det många som över 35 år. Det skulle vara intressant att se om ålder är en faktor 

som spelar in när det kommer till att utnyttja friskvårdsförmåner som innefattar motion. En 

möjlig studie skulle vara att undersöka olika företag där det finns en relativt stor 

åldersspridning. Därefter studera vilken motionsform som är mest populär i olika 

åldersgrupper. Vi tror detta skulle kunna vara ett sätt för att fånga upp en större grupp av 

människor till att börja motionera. Finns vetskapen om vilka motionsformer som är attraktiva 

så kan friskvårdsprogram utvecklas utifrån detta. 

Vidare visade vår studie att det var många som motiverades av det självupplevda 

hälsotillståndet till motion. Därför skulle det vara intressant att göra en studie av den 

befintliga hälsoenkäten och dess uppföljning som Posten redan arbetar med aktivt. Vad 

innefattar uppföljningen? Kan man genom att t.ex. göra hälsokontroller få personer att börja 

motionera. Eller är motiverande samtal en möjlig väg att gå för att få människor att börja 

motionera. 

 

Resultatens praktiska relevans 

Denna studie vänder sig till företag som vill satsa på friskvård. Utifrån vår analys har 

motionsvanorna hos de brevbärare vi studerade inte förändrats sedan de introducerades. Vi 

tror att brister i denna studie gör att det inte går att dra några tillförlitliga slutsatser. Några av 

de slutsatser vi kom fram till kan det finnas användningsområden för. Studien visar att 

tidsbrist är en faktor som gör att man inte utnyttjar friskvårdsförmåner. Detta skulle kunna 

inspirera företag att införa motion på arbetstid. Vidare visar studien att hälsotillstånd är den 

främsta motivationsfaktorn till att motionera. Generellt skulle denna slutsats kunna användas 

på många arbetsplatser för att jobba med t.ex. hälsoenkäter, företagshälsovård etc. 
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Bilaga 1 

Följande frågor är kryssalternativsfrågor som handlar om friskvårdsförmåner och motion.  

Med motion menas en aktivitet som är planerad eller strukturerad. Vid motion är man oftast 

ombytt till träningskläder och den träning man utför syftar till att förbättra eller upprätthålla 

din kondition. 

 

1. Ange ditt kön? 

Man ………     

Kvinna ……  

 

2. Ålder? 

 …………… år 

 

3. Hur länge har du varit anställd hos Posten? 

0-3 månader …………….. 

4 - 12 månader ………….. 

1 år eller mer ……………. 

 

 

4.  Utnyttjar du i nuläget de friskvårdsförmåner som innefattar motion? 

Ja …….. 

Nej …… 

Ibland … 

Om du svarat ja fortsätt till fråga 6. 
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5. Vilka är det främsta faktorerna till att du inte utnyttjar dessa förmåner (motion). 

 Kryssa i de två främsta faktorerna. 

Tidsbrist …………………………………… 

Bristande information om förmånerna ……. 

Ekonomi …………………………………… 

Intresse ……………………………………. 

Sjukdom/skada ……………………………. 

Annat …………………………………………. 

……………………………………………… 

 

 

6. Vilka är de främsta faktorerna som gör att du utnyttjar förmånerna (motion).  

Kryssa i de två främsta faktorerna. 

Ekonomi …………………………………… 

Intresse …………………………………….. 

Förbättra/upprätthålla konditionen ………… 

Förbättra hälsan …………………………… 

Annat …………………………………………. 

……………………………………………… 

 

 

7. Hur många gånger i veckan motionerar totalt?  

1-2 gånger per vecka ……………………… 

3-4 gånger per vecka ……………………… 

5 gånger i veckan eller mer ……………….. 

Motionerar inte ……………………………. 
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8. Motionerar du utöver de friskvårdsförmåner som posten erbjuder? 

Ja ……………… 

Nej ……………. 

 Om du svarat ja, vilken motionsform utövar du då? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

9. Har dina motionsvanor förändrats sedan friskvårdsförmånerna infördes? 

Ja, jag har börjat motionera …………………. 

Ja, jag motionerar mer än tidigare…………… 

Nej, jag motionerar lika mycket som tidigare . 

Nej, jag motionerar inte alls ………………… 

Vet inte ……………………………………… 

 

 

10. Vad motiverar dig till att motionera? 

Intresse …………………………………………….. 

Arbetskamrater ......................................................... 

Vänner ……………………………………………… 

Familj ……………………………………………… 

Hälsotillstånd …………………………………......... 

Annat ………………………………………………. 

……………………………………………………… 

 

 

Ett stort Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

Till dig som är anställd hos Posten Gävle! 

Vi är två studenter som studerar på Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle. Just 

nu skriver vi B-uppsats i ämnet folkhälsovetenskap. Vi vill studera om det finns något 

samband mellan friskvårdsförmåner och anställdas motionsvanor.  

Eftersom Posten bedriver ett fortlöpande hälsoarbete, Hälsolinjen med bl.a. 

friskvårdsförmåner vill vi dela ut denna enkät till Er brevbärare på posten här i Gävle. 

Deltagandet i denna enkät är frivilligt. Vår förhoppning är att ni vill delta i studien, ju fler 

enkäter vi får in desto bättre kvalité blir det i studien. Om ni efter inlämning av enkäten 

känner att ni inte vill delta längre så finns det möjlighet att meddela oss detta, senast tisdag 1 

juni. Ni hör då av er till någon av oss på de nedanstående numren. 

Alla enkäter kommer att behandlas i ett dataprogram och det kommer inte finnas någon 

möjlighet att identifiera enskilda enkäter eller att det är Posten i Gävle som studerats.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Gävle 100524 

 

Med vänliga hälsningar 

Eva-Marie Andersson och Karin Persson 

0733945581                         0735926599 
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