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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som samvarierar med utnyttjandet av 

friskvård på arbetsplatsen för att på så sätt få en djupare förståelse för vad som kännetecknar 

individer som är fysiskt aktiva eller inaktiva. Frågeställningarna var: Vilka är de främsta 

motivationsfaktorerna till att vara fysiskt aktiv? a) bland dem som utnyttjar friskvård, b) bland 

dem som inte utnyttjar friskvård men är fysiskt aktiva. Vilka är det vanligaste hindren till att 

inte utnyttja friskvård i form av fysisk aktivitet? Vilka olika beteendemässiga och sociala 

faktorer samvarierar med utnyttjandet av friskvård? 

 
Metod 
Undersökningen var en tvärsnittsstudie som genomfördes med hjälp av en web-enkät som 

mestadels bestod av strukturerade svarsalternativ. Urvalet bestod av 272 anställda inom 

administration och service. Bearbetningen av resultatet har gjorts i statistikprogrammet SPSS 

där signifikansnivån sattes till (p<0,05). Tolkningen av resultatet har gjorts med utgångspunkt 

från Social Cognitive Theory och Self Determination Theory. 

 

Resultat 
De som utnyttjade friskvårdserbjudandena motiverades främst av att ”hålla sig i form och må 

bra” vilket enligt teorin är ett yttre motiv. De som inte utnyttjade friskvårdserbjudandena men 

var fysiskt aktiva motiverades främst av att de ”tycker det är kul” vilket tolkas som ett inre 

motiv. Det mest förekomna hindret för att inte vara fysiskt aktiv var ”jag hinner inte på grund 

av familjesituationen”. Resultatet visade en statistiskt signifikant samvariation mellan 

utnyttjande och ålder, kön, fysiskt aktiva vänner och måttet på självtillit/självförmåga.  

 
Slutsats 
Denna studie visar, liksom tidigare forskning antytt, att det finns ett samband mellan 

beteendemässiga och sociala faktorer och fysisk aktivitet. Personer som var fysiskt aktiva 

genom friskvård hade en högre självtillit/självförmåga än de som inte deltog, de uppgav också 

att de hade vänner som var fysiskt aktiva vilket antyder att det sociala stödet fungerar som en 

motiverande faktor men även utgör ett hinder när det saknas. Det är viktigt att sträva efter att 

individer styrs av inre motiv samt uppnår en hög självtillit/självförmåga som kan bidra till att 

man lättare klarar av de hinder som kan uppstå. Sett ur ett ledarskaps- och hälsopedagogs-

perspektiv kan dessa kunskaper vara till hjälp i samband med friskvårdssatsningar på 

arbetsplatsen samt vid arbete med beteendeförändringar för fysisk aktivitet.  

 
 



Abstract  
Aim 
The purpose of this study was to investigate factors that covary with the use of wellness in the 

workplace in order to gain a deeper understanding of the characteristics of individuals who 

are physically active or inactive. Questions were: What are the main factors of motivation to 

be physically active? a) among users of the wellness benefit, b) among those who do not use 

the wellness benefit but are physically active. What are the most common barriers for not 

using health care in the form of physical activity? What are the various behavioural and social 

factors that correlated with the utilization of the wellness benefit?  
 
Method 
The study was a cross-sectional study conducted using a web survey that consisted mostly of 

structured answers. The sample consisted of 272 employees in administration and service 

positions. The results were processed using the statistical program SPSS where the 

significance level was set at (p <0.05). The interpretation of the results was based on Social 

Cognitive Theory and Self-Determination Theory.  
 
Results 
Those who used wellness benefits were primarily motivated by "keeping in shape and feel 

good" which in theory is an external motive. Those who did not utilize wellness benefits but 

were physically active were primarily motivated by the fact that they "think it's fun" which is 

interpreted as a single motif. The most common reason given for not being physically active 

was "I do not have time due to family situation". The results showed a statistically significant 

correlation between use and age, gender, physically active friends, and active friends, and the  

measure of self-efficacy. 

Conclusions  
This study indicated that there is a correlation between the behavioural and social factors and 

physical activity. People who were physically active through fitness had a higher self-efficacy 

than those who did not participate; they also reported that they had friends who were 

physically active, suggesting that social support acts not only as a motivating factor but also 

an obstacle when it is missing. It is important to seek that individuals are guided by an inner 

motivation and that they reach a high level of self-efficacy that can help them coop with the 

obstacles that may arise. From a leadership perspective these knowledge can be helpful in the 

context of wellness initiatives in the workplace and when working with behaviour change for  

physical activity. 
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1 Inledning 
Att vara regelbundet fysiskt aktiv har en betydande roll för människan, både själsligt och 

kroppsligt.1 Efter att ha genomfört en treårig högskoleutbildning som i det stora hela handlar 

om livsstilsförändringar och vikten av att vara fysisk aktiv vill vi få en djupare förståelse för 

vilka faktorer som kan ligga till grund för fysisk aktivitet och inaktivitet. En bidragande orsak 

till att genomföra studien är att vi i vår framtida roll som Hälsopedagoger är intresserade av 

beteendeförändringar. Vad är det som gör att vissa ser fysisk aktivitet som en livsstil medan 

andra väljer att vara inaktiva trots att de till och med blir erbjudna fysisk aktivitet av sin 

arbetsgivare? Sett ur arbetsgivarens perspektiv kan fysisk aktivitet vara en framgångsrik 

strategi för att skapa friskare personal och effektivare arbetsplatser.2 Men friskvårds-

erbjudandena nyttjas inte av alla. Vad beror det på? Det är en fråga som vi i vår framtida 

yrkesroll förmodligen kommer att stöta på. Enligt den senaste folkhälsorapporten saknas det 

fortfarande kunskap om beteendeförändringar och metoder för att öka fysisk aktivitet på 

befolkningsnivå trots att kunskaperna om hälsoeffekterna är kända.3 

1.1 Bakgrund  

För att förbättra folkhälsan i Sverige har regeringen upprättat 11 nationella folkhälsomål, två 

av dessa mål är särskilt viktiga för denna studie. Målområde fyra ”Hälsa i arbetslivet”, som 

innebär en strävan att minska den arbetsrelaterade ohälsan, skapa bra arbetsvillkor och minska 

de sociala skillnaderna i hälsa4 och målområde nio ”Fysisk aktivitet” som handlar om att 

fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling.5  

 

Friskvård på arbetsplatsen 

Sverige har en arbetsmiljölag som styr arbetsgivarens skyldigheter gällande olycksfall på 

arbetet och förebyggande av ohälsa men lagen innefattar inte skyldigheten att bedriva 

friskvård i form av fysisk aktivitet.6 Arbetsgivaren ska däremot enligt arbetsmiljöverket se till 

att anställda har tillgång till någon form av avslappning eller fysisk aktivitet för att undvika 

                                                 
1 J. Henriksson & C-J. Sundberg, ”1. Allmänna effekter av fysisk aktivitet”, i FYSS 2008: fysisk aktivitet i  
  sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 2. Uppl., Red. Agneta Ståhle (Statens Folkhälsoinstitut,  
  Stockholm, 2008), s. 11.  
2 B. Angelöw, Friskare arbetsplatser: att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats (Lund:  
  Studentlitteratur, 2002), s. 85. 
3 Statens Folkhälsoinstitut, FHI, Livsstilsrapporten 2008, R 2009:07, Red. Cecilia Wadman, Hans Tenberg  
  (Huskvarna: NRS Tryckeri, 2009) s. 64. 
4 S. Vinberg, Statens folkhälsoinstitut, FHI, 4. Hälsa i arbetslivet, 2009-03-10. 
5 A. Jansson, Statens folkhälsoinstitut, FHI, 9. Fysisk aktivitet, 2010-01-20. 
6 A. Hellberg, (red.), Arbetsmiljölagen: och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 januari 2010,  
  (Arbetsmiljöverket, Stockholm, 2009), s. 11. 

 1



 

trötthet och behålla koncentrationen.7 Enligt regler om skattefri friskvård har arbetsgivaren 

möjlighet att erbjuda anställda friskvård av enklare slag och mindre värde. Tillvägagångssättet 

är att man delger de anställda ”checkar, kuponger, eller andra handlingar som ger tillträde 

till en godkänd motionsanläggning". Andra exempel på friskvård av enklare slag är 

subventionerat motionskort, massage, stresshanteringskurs och kostrådgivning.8 Ett flertal 

arbetsgivare erbjuder förutom detta även fysisk aktivitet under arbetstid, så kallad 

friskvårdstimme, eller att personalen har frihet under ansvar att välja när det bäst lämpar sig 

att utnyttja friskvårdserbjudandet. 9 

 

Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet är ett återkommande begrepp i denna studie och används fortsättningsvis 

synonymt med motion och vardaglig fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är ett brett begrepp och 

kan delas upp i fyra delar: vardaglig fysisk aktivitet, motion, träning (för prestation) och 

elitträning.10 Av dessa genererar vardaglig fysisk aktivitet och motion de största 

hälsovinsterna enligt författarna till boken Hälsosam motion - lindrar nedstämdhet och 

depression.11 Denna studie utgår från de rekommendationer som Svenska läkaresällskapet 

antog i september 2000 gällande fysisk aktivitet. ”Alla individer bör, helst varje dag, vara 

fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till 

exempel rask promenad”.12 

 

Trots rekommendationerna visar undersökningar att var fjärde vuxen rör sig alldeles för lite, 

eller inte alls,13 12 procent av befolkningen lider av fetma14 och 14 procent har en 

stillasittande fritid.15 Den allt mer stillasittande livsstilen sätter kroppens funktioner ur spel, 

muskler som inte används försvagas och skelett blir sköra om de inte belastats.16 I dag arbetar 

många människor vid datorer vilket kan medföra statiska arbetsställningar som i sin tur kan 

                                                 
7 Arbetsmiljöverket, Variation/Handlingsutrymme (Acc. 2010-01-26).  
8 Skatteverket, Motion och annan friskvård (Acc. 2010-01-27). 
9 B. Angelöw, s. 85. 
10 P. Hassmén, N. Hassmén & J. Plate, Idrottspsykologi (Stockholm: Natur och Kultur, 2003), s.257. 
11 P. Hassmén & N. Hassmén, Hälsosam motion - lindrar nedstämdhet och depression (Stockholm: SISU   
   Idrottsböcker; Bulls, 2005), s.137.  
12 E. Jansson & S. A. Anderssen, ”2. Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet”, i FYSS 2008: fysisk  
   aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 2. Uppl., Red. Agneta Ståhle (Statens  
    Folkhälsoinstitut, Stockholm, 2008), s. 40. 
13 B. Angelöw, s. 87. 
14 Body Mass Index över 30. 
15 Stillasittande fritid innebär att man ägnar sig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning  
   på fritiden och rör sig mindre än 2 timmar i veckan (Statens Folkhälsoinstitut, Livsstilsrapport 2008, s. 37.). 
16 P. Hassmén et.al., 2003, s.132.  
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leda till värk i nacke och axlar.17 Att vara regelbundet fysiskt aktiv kan vara ett sätt att 

förebygga detta. Fysisk inaktivitet kan även leda till att syreupptagningsförmågan förändras. 

18 Det kan i sin tur innebära en minskad kapacitet vad gäller ork och energi och för en 

kontorsarbetare med en åtta timmars arbetsdag kan det vara en begränsande faktor vad gäller 

arbetseffektivitet.19  

 

Det finns således mycket att vinna på att använda sig av fysisk aktivitet som friskvård. Men 

det är inte helt okomplicerat, en undersökning gjord bland kommunalarbetare visar att cirka 

44 procent uppger att de har möjlighet att motionera på arbetstid men endast 22 procent 

utnyttjar möjligheten.20 Arbetsmiljöskonsulent Monica Kjellman menar att cirka 40 procent 

av befolkningen helt avstår från friskvård och många gånger är det dem som redan är 

intresserade av fysisk aktivitet som utnyttjar friskvårdserbjudandena.21 Varför är det så? Vad 

är det som gör att vissa individer väljer att vara fysiskt aktiva och andra inte? Finns det ett 

speciellt beteende som kan förknippas med fysisk aktivitet? 

 

“Why we do what we do” 22 

 

Mänskligt beteende  

Varför gör vi som vi gör, det är frågan? Att förstå det mänskliga beteende är inte lätt och det 

komplexa i det hela är att biologiska, psykologiska, sociala och miljöinfluenser påverkar 

beteendet. Detta gör det svårt att hitta ett perspektiv eller teorier för att närma sig förståelsen 

av beteendet. Inom den psykologiska forskningen har det sedan länge studerats olika 

perspektiv på mänsklig motivation som är en central del i det mänskliga beteendet. Till 

exempel finns det många olika beteenden som bidrar till en hälsosam livsstil men det krävs 

motivation för att börja, bibehålla och eventuellt återuppta det hälsosamma beteendet. Biddle 

och Mutrie har utifrån Maehr och Braskamps operationella definition av motivation valt ut 

fyra viktiga begrepp, riktning (direction), uthållighet (persistence), fortlöpande motivation 

                                                 
17 P. Hassmén et.al., 2003, s.165.  
18 J. Winroth & L-G. Rydqvist, Hälsa & Hälsopromotion, Med fokus på individ-, grupp och organisationsnivå  
   (Litauen: Logotipas, 2008), s. 45. 
19 G. Andersson et.al., s. 31-32. 
20 H. Carr, Kommunalarbetaren, Få motionerar på arbetstiden, 2007-10-04. 
21 M. Kjellman, Minsta möjliga friskvård – och lite till: vad du som friskvårdare, chef, anställd kan göra  
   (Stockholm: CKM, 2006), s. 14. 
22 E. L. Deci & R. Flaste, Why we do what we do: understanding self-motivation (New York: Penguins Books,  
   1995) 
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(continuing motivation) och intensitet/styrka (intensity) och kan sammanfattas enligt 

följande;23  

 

”Motivation involves which behaviors you choose to do, how persistent you are, whether you 

continue over time, and how intensive is your involvement in the behavior”24 

 

Bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet 

Sallis och Owen har utifrån tidigare forskning sammanställt bestämningsfaktorer som 

korrelerar med fysisk aktivitet (demografiska, biologiska, psykologiska och beteendemässiga 

faktorer). Dessa bestämningsfaktorer förklarar inte variationen till fysisk aktivitet men kan ge 

en förståelse för varför vissa människor är aktiva och andra inaktiv.25 Några av de 

bestämningsfaktorer som enligt tidigare forskning visat starkt samband med fysisk aktivitet är 

till exempel sociala faktorer som kön, ålder, familjesituation, omgivningen stöd, utbildning 

och tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet. Även beteendemässiga faktorer som 

självtillit/självförmåga (Self-efficacy), upplevda hinder och motivationsfaktorer har kopplats 

samman med fysisk aktivitet och beteendeförändringar.26 

 

1.2 Tidigare forskning 

Detta avsnitt fokuserar på att redovisa delar av tidigare forskning om faktorer som 

samvarierar med fysisk aktivitet, i denna studie även kallad bestämningsfaktorer. Avsikten är 

inte att täcka hela forskningsområdet utan fokusera på faktorer som har relevans för studien.  

 

Sociala faktorer 

Forskning som fokuserat på sociala faktorer visar att personer som har en hög utbildningsnivå 

och god ekonomisk marginal är mer fysiskt aktiva än de med låg inkomst och lägre 

utbildningsnivå.27 Lars-Magnus Engströms beskriver i sin rapport ”Who is Physically Active” 

                                                 
23 S.J.H. Biddle & N. Mutrie, Psychology of Physical Activity, Determinants, well-being and interventions (New    
   York: Routledge, 2008), s. 39-40. 
24 Ibid., s. 41. 
25 James F Sallis & Neville Owen, Physical activity & behavioral medicine (Sage, Thousand Oaks, Calif., 1999),  
   s. 110. 
26 Ibid., s. 114-116.  
27 Statens Folkhälsoinstitut, FHI, Levnadsvanor lägesrapport 2009, Red. Cecilia Wadman (Mölnlycke: Elanders  
   Sverige AB, 2009), s. 64; L-M. Engström, Idrott som social markör (Göteborg: HLS Förlag, 1999), s. 54-55;  
   L-M. Engström, “Who is physically active? Cultural capital and sports participation from adolescence to  
   middle age: a 38-year follow-up study”, Physical education and Sport Pedagogy (2008, No:4,Vol:13), s .327;  
   H-J F. Zunft, D. Friebe, B. Seppelt, K. Widhalm, A-M. Remaut de Winter, M. Daniel Vaz de Almeida, J. M   
   Kearney & M. Gibney, “Perceived benefits and barriers to physical activity in a nationally representative  
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att nästan 60 procent av individerna med akademisk utbildning fortfarande var fysiskt aktiva 

vid 53 års ålder jämfört med drygt 20 procent av dem med grundskola eller lägre.28 Resultat 

från den nationella folkhälsoenkäten 2009 visar även att personer med lägre utbildningsnivå i 

större utsträckning är mer stillasittande än övriga som svarat på undersökningen.29 

 

Engströms forskning visar vidare ett starkt samband mellan idrott och fysisk aktivitet utövad 

på fritid, höga betyg i idrott/gymnastik i årskurs 8, attityder till fysiska aktivitet och 

motionsvanor i medelåldern.30 Sambandet är dock inte helt entydigt då det även finns studier 

där sambandet inte är lika starkt.31 

 

En annan viktig faktor som kopplas samman med fysisk aktivitet är den sociala omgivningen. 

Studier visar att individer som upplevde lågt socialt stöd från sin omgivning såsom familj, 

vänner och arbete hade mer än dubbelt så stor risk att vara stillasittande än de som hade högt 

stöd från omgivningen.32 

 

Beteendemässiga faktorer 

En central beteendemässig bestämningsfaktor för fysisk aktivitet är motivation. Vad 

motiverar människor till fysisk aktivitet? Att vara fysiskt aktiv för att behålla god hälsa är för 

många en viktig faktor, oavsett ålder, kön och utbildningsnivå.33 Enligt en europeisk studie 

motiveras yngre vuxna av att komma i form medan personer som är mellan 35-54 år och 

personer med hög utbildningsnivå uppger anledningar som att minska på spänningar.34 Andra 

motiv till att vara fysiskt aktiv som tas upp i forskningen är viktnedgång, att det är kul och att 

man motiveras av att motionera med andra människor.35 I Krugers et.al studie tillfrågades 

respondenterna om vad som skulle kunna motivera dem till att utnyttja friskvårdserbjudanden, 

70 procent uppgav att de i högre grad skulle utnyttja det som erbjuds om de var lättillgängligt, 

                                                                                                                                                         
   sample in the European Union”, Public Health Nutrition (1999, 2:1a), s. 153-160. 
28 L-M. Engström, 2008, s. 332. 
29 Statens Folkhälsoinstitut, FHI, Levnadsvanor lägesrapport 2009, s. 16. 
30 L-M. Engström, 1999, s. 72,125.; L-M. Engström, 2008, s. 327 
31 F. Trudeau, L. Laurencelle & R.J. Shephard, “Is fitness level in childhood associated with physical activity  
   level as an adult?” Pediatric Exercise Science (2009: 21),s. 329-338. 
32 T. Ståhl, A. Rütten , D. Nutbeam, A. Bauman, L. Kannas, T. Abel, G. Lüschen, DJ. Rodriguez, J. Vinck & J.  
   van der Zee “The importance of the social environment for physically active lifestyle--results from an  
   international study”. Social Science Medicine (2001: Jan; 52(1)) s. 1-10.  
33A. Johansson, "Motivation och hinder för fysisk aktivitet - sett ur ett stressperspektiv", 2006-06-05; H-J F.  
   Zunft, et.al., s. 153-160. 
34 H-J F. Zunft, et.al., s. 153-160. 
35 A. Johansson, 2006-06-05. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rodriquez%20DJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vinck%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20der%20Zee%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


 

vid rätt tidpunkt och under arbetstiden, dvs. att arbetsgivaren avsätter tid för friskvård under 

arbetstiden.36 

 

Wester-Wedman beskriver i sin studie hur motivationen till fysisk aktivitet förändras från 

”yttre” till ”inre” motiv. I början angav deltagarna motiv som ”vill gå ner i vikt”, ”vill 

förbättra konditionen” och ”vill må bättre fysiskt och psykiskt”. Det vill säga motiv som 

grundas ur kognitiva föreställningar där utövandet av fysisk aktivitet ses om ett instrument 

(ett medel) för att nå kortsiktiga eller långsiktiga mål. Efter hand övergick motiven till 

”upplevelsebaserade inifrån kommande motiv” dvs. en ”jag vill” handling, vilket är en viktig 

aspekt för etableringen av regelbundna motionsvanor.37 

 

Hinder 

När det gäller upplevda hinder uppges tidsbrist vara det vanligaste hindret som kopplas 

samman med fysisk aktivitet.38 I en norsk undersökning delades hindren upp i fyra olika 

kategorier: praktiska, kognitiva, hälso- och prioriterings hinder. Kvinnor rapporterade totalt 

sett fler hinder än män samt upplevde i större utsträckning hälso-, praktiska och prioriterings 

hinder. Personerna i de yngre åldersgrupperna upplevde fler prioriterings hinder än de äldre 

samt att antalet upplevda hinder var totalt sett högre i den äldre åldersgruppen. Studien 

jämförde även aktivitetsgrad och förändringsbenägenheten enligt den transteoretiska modellen 

och generellt sett så minskade upplevda hinder ju längre upp i förändringstrappan man befann 

sig.39 I Wester-Wedmans studie om motionsvanor uppgav kvinnor praktiska arrangemang 

som t.ex. barnpassning som ett hinder. Gruppen icke-motionärer i samma studie angav 

bristande motivation och dåligt väder som hinder.40 

 

Ytterligare hinder som tas upp i tidigare studier är bristande energi, åtagande i arbete och 

skola, att man är för gammal för fysisk aktivitet och att individen inte ser sig själv som den 

”sportiga typen”.41 I studien ”Motivation och hinder för fysisk aktivitet - sett ur ett 

                                                 
36 J. Kruger, M. M. Yore, D. R. Bauer & H. W Kohl,” Selected Barriers and Incentives for Worksite Health  
   Promotion Services and Policies”, Am J Health Promot. (2007: 21 (5)), s. 439-447. 
37A. Wester-Wedman, Den svårfångade motionären. En studie avseende etablerandet av regelbundna  
   motionsvanor (Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 1988), s. 204-208. 
38 A. Wester-Wedman, s. 143-44; J. Kruger et.al. s. 439-447; A. Johansson, 2006-06-05; M. Sørensen & D.L.  
   Gill, Perceived barriers to physical activity across Norwegian adult age groups, gender and stages of  
   change”, Scand J Med Sci Sports, (2008: 18), s. 651-663.  
39 M. Sørensen, et.al., s.651-663. 
40 A. Wester-Wedman, s. 144. 
41 M. Sørensen, et.al., s. 651-663; H-J F. Zunft, et.al. s. 153-160. 

 6



 

stressperspektiv” uppges de vanligaste hindren förutom tidsbrist som nämnts tidigare vara att 

individerna prioriterar annat, trötthet, skada/sjukdom och dåligt väder.42 

 

Sammanfattning av forskningsläget 

Ovanstående genomgång av tidigare forskning visar att det finns olika bestämningsfaktorer 

för fysisk aktivitet. Förutom de sociala faktorerna där utbildning och socialt stöd verkar vara 

de största faktorerna anges hälsoskäl som den vanligaste och största motivationsfaktorn 

medan tidsbrist är det vanligaste hindret. Dessa faktorer lämnar utrymme för individuella 

tolkningar om vad som kan räknas som hälsoskäl och som tidsbrist. Exempelvis kan man 

fundera över om viktnedgång ska ses som ett hälsoskäl eller om det snarare handlar om 

intresse för eget utseende? Liknande resonemang kan föras kring begreppet tidsbrist. Om man 

t.ex. har mycket att göra på arbetet eller i hemmet och inte säger sig hinna motionera, handlar 

det då om tidsbrist eller rent av att man prioriterar något annat än att vara fysisk aktiv?43 

1.3 Teoretisk utgångspunkt  

Vad är det då som kännetecknar individer som är fysisk aktiva eller inaktiva? Vad styr eller 

påverkar individens val? Är det personligheten, beteendemässiga eller sociala faktorer? Inom 

personlighetspsykologin brukar personlighet beskrivas som ett samlingsbegrepp för en 

individs identitet, beteendemönster och egenskaper, varje individ är unik men också dynamisk 

dvs. föränderlig.44 Vad som styr en individs beteende påverkas således av olika faktorer och 

mot bakgrund av tidigare forskning om bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet har författarna 

till den aktuella studien inspirerats av en beteendeteori (Social Cognitive Theory) och en 

motivationsteori (Self Determination Theory). Dessa teorier kommer att användas i 

tolkningen och diskussionen av resultatet. 

 

Beteendeteori  

En teori som visat starkt samband med beteendeförändringar för fysisk aktivitet är Banduras 

Social Cognitive theory (SCT).45 Den utgår från att det finns ett ständigt samspel mellan 

individ, omgivning och beteende.46 Inom teorin används begreppet self-efficacy eller 

självtillit/självförmåga som anses vara grunden till mänsklig motivation och handling.47 I 

                                                 
42 A. Johansson, 2006-06-05. 
43 P. Hassmén, et.al., 2003, s. 254-255. 
44 Ibid., s. 109, 153. 
45 J. F. Sallis, et.al., s. 114-121. 
46 SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering, Metoder för att främja fysisk aktivitet, En systematisk  
   litteraturöversikt (Mölnlycke: Elanders Infologistics Väst AB, 2007), s. 133. 
47 A. Bandura, Health Promotion by Social Cognitive Means, Health Education & Behavior, (Acc. 2010-01-27). 
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föreliggande studie kommer begreppen självtillit/självförmåga användas synonymt med self-

efficacy för att få ett bättre flyt i texten. 

 

Om människor saknar självtillit till sina handlingar har de ingen anledning att agera eller vara 

uthålliga när de möter svårigheter.48 Enligt Banduras uppdelning finns det fyra faktorer som 

påverkar individens uppfattning av självförmåga: tidigare erfarenheter, påverkan från om-

givningen, verbal påverkan (peppning) och den egna sinnesstämningen.49 Enligt teorin 

kommer personer som upplever sin självförmåga som hög, det vill säga de tror att de kan 

utföra en viss aktivitet t.ex. vara fysisk aktiv trots hinder, sannolikt också att göra det.50 

 

Ytterligare ett begrepp inom Social Cognitive Theory är uppfattade möjligheter och hinder. 

Det handlar om individens förväntningar på effekten av beteendet. Förväntningarna kan vara 

kort- eller långsiktiga och ju större förväntad effekt desto större chans till ändrat beteende. 

Däremot kan uppfattade hinder som upplevs som svåra motarbeta förändringen. Likaså avtar 

motivationen för aktiviteten om förväntningarna inte infrias.51 

 

I samband med fysisk aktivitet och beteendeförändringar enligt Social Cognetive Theory har 

den transteoretiska modellen (TTM)52 fått stor genomslagskraft. Det är en processinriktad 

teori som används för att öka förståelsen för varför människor väljer att vara fysiskt aktiva 

eller inaktiva. Enligt teorin kan individer befinna sig på fem olika stadier och för att hjälpa 

individer vidare i stadierna är det viktigt att stärka motivationen och undanröja motstånd för 

att leda beteendeförändringen vidare.53 I det första stadiet (förnekelsestadiet) har individen 

inga planer på att börja motionera inom sex månader, individen tenderar även att undvika 

information och samtal om fysisk aktivitet. I det andra stadiet (begrundandestadiet) har 

individen planer på att börja inom sex månader och begrundar för och nackdelar. I det tredje 

stadiet (förberedelsestadiet) är individen oftast mottaglig för information om fysisk aktivitet 

och har börjat vara fysiskt aktiv men är det inte regelbundet. I det fjärde stadiet 

(handlingsstadiet) är individen ofta fysiskt aktiv men vanan är inte etablerad så risken att falla 

tillbaka är stor. Först i det femte stadiet (aktivitetsstadiet) anses vanan vara etablerad.54  

                                                 
48 A. Bandura, (Acc. 2010-01-27). 
49 A. Bandura, Self-efficacy The Exercise of Control (USA, second printing, 1998), s. 80-113. 
50 P. Hassmén, et.al., 2003, s. 261. 
51 A. Bandura, (Acc. 2010-01-27). 
52 J.O. Prochaska, C.C. DiClemente, & J.C. Norcross, In search of how people change: Applications to addictive  
   behaviours. American Psychologist, (47, 1992), s. 1102-1114. 
53 J. Faskunger, s. 50. 
54 P. Hassmén, et.al., 2003, s. 261; J. Faskunger, Motivation för motion - hälsovägledning steg för steg  

 8



 

Motivationsteori 

En teori som behandlar motivationsfaktorer och hinder för fysisk aktivitet är Self 

Determination Theory (SDT) som utgår från människan behov av kompetens, autonomi och 

samhörighet. Inom teorin finns tre centrala begrepp, inre och yttre motivation och 

amotivation.55 Motivation är ett begrepp inom den psykologiska vetenskapen och handlar 

enkelt utryckt om inre eller yttre drivkrafter till ett visst beteende. Motivation påverkas av 

individens egenskaper, tankar värderingar och förväntningar.56 

 

En person som handlar utifrån inre motivation gör det för att de tycker att det är roligt eller 

intressant, motivationen härstammar från individen själv. En person som styrs av yttre motiv 

gör det för att tillfredställa ett behov, antingen från en yttre omständighet som fysiologiska 

belöningar, krav från andra personer eller från inre krav som att man borde eller måste. En 

inre motiverad individ tenderar att vara fysiskt aktiv oftare, är nöjdare, har mer energi och 

bättre självförtroende. En yttre motiverad person anger ofta hälsa eller att gå ner i vikt som 

motiv för fysisk aktivitet och har en tendens att sluta med fysisk aktivitet efter ett tag. Enligt 

SCT bör man således sträva efter att gå från yttre motiv till inre för att bibehålla regelbunden 

fysisk aktivitet under en längre tid.57 

 

Ytterligare ett begrepp inom motivationsteorin är amotivation, det är när en individ saknar 

intention att agera, eller gör det utan något egentligt syfte. Amotivation kan uppstå ur känslan 

av att inte uppleva sig tillräckligt kompetent att utföra aktiviteten eller att man inte värderar 

aktiviteten alls, man är helt enkel passiv.58 

 

För att beskriva att individer kan befinna sig på en glidande skala (kontinuum) inom 

motivationsskalan används begreppet internalisering. Internalisering (som betyder att 

beteendet går in tanken) nås när följande fyra faktorer infinner sig: känsla av kompetens, 

samhörighet, självbestämmande och glädje. Känsla av kompetens infinner sig om utmaningen 

är tillräckligt intressant och utmanande samt om man får feedback. Känslan av 

självbestämmande infinner sin om inga yttre krav ställs. Samhörighet nås när man kan relatera 

                                                                                                                                                         
   (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2008), s. 26, 27, 29. 
55 R. M. Ryan & E. L. Deci, Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social  
   Development, and Well Being, American Psychologist (55 (1) 2000), s. 68-78. 
56 P. Hassmén, N. Hassmén & J. Plate, Idrottspsykologi (Stockholm: Natur och Kultur, 2003)s. 164, 179 
57 R. M. Ryan et.al., s. 68-78; M. S. Hagger & N. L.D. Chatzisarantis, Intrinsic motivation and self- 
   determination in exercise and sport (Champaign: IL, Human Kinetics, 2007), s. 186-187. 
58 M. S. Hagger, et.al., s. 259. 
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till andra omkring sig och tillsammans känna glädje när aktiviteten upplevs som rolig och 

stimulerande.59 

 

Mot bakgrund av ovan nämnda tidigare forskning och teoretiska utgångspunkt skapas en 

kunskapsram om bestämningsfaktorer för fysisk aktivitet. Det ökar förståelsen för vad som 

kännetecknar individer som är fysiskt aktiva eller inaktiva. Ytterligare ett sätt att fördjupa 

förståelsen är att studera individer som erbjuds fysisk aktivitet till exempel genom friskvård 

via arbetsgivaren. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som samvarierar med utnyttjandet av 

friskvård på arbetsplatsen för att på så sätt få en djupare förståelse för vad som kännetecknar 

individer som är fysiskt aktiva eller inaktiva. 

 

Frågeställningarna lyder: 
 
Vilka är de främsta motivationsfaktorerna till att vara fysiskt aktiv? 

a) bland dem som utnyttjar friskvård 

b) bland dem som inte utnyttjar friskvård men är fysiskt aktiva.  

Vilka är det vanligaste hindrena till att inte utnyttja friskvård i form av fysisk aktivitet? 

Vilka olika beteendemässiga och sociala faktorer samvarierar med utnyttjandet av friskvård? 

 
 

  

                                                 
59 R. M. Ryan et.al., s. 68-78 
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2 Metod 

Med anledning av studiens syfte och frågeställningar valdes tvärsnittsstudie som studiedesign 

vilket gör att det går att ”studera eventuella skillnader/samband mellan flera variabler eller 

faktorer”.60 För datainsamling valdes enkät. Fördelen med enkät är att det är ett lätt sätt att 

samla in en stor mängd data, att respondenten i lugn och ro kan besvara frågorna samt att de 

är anonyma. En nackdel med enkät är att det kan blir ett större externt bortfall samt att svaren 

kan besvaras felaktiga på grund av att respondenten missförstår eller tolkar frågorna fel.61 

Enkäten var en web-enkät som skapades med hjälp av Google-docs. En funktion i web-

enkäten gjorde det möjligt att minska det interna bortfallet dels genom att det gick att 

bestämma vilka svar som var obligatoriska dels genom att styra så att endast ett 

svarsalternativ kunde anges. 

2.1 Urval  

Som tidigare nämnts var syftet att undersöka vilka faktorer som samvarierar med utnyttjandet 

av friskvård på arbetsplatsen för att på så sätt få en djupare förståelse för vad som 

kännetecknar individer som är fysiskt aktiva eller inaktiva. Med anledning av detta skulle hela 

populationen av vuxna människor som erbjuds friskvård via arbetsgivaren kunnat undersökas. 

Då detta låg utanför ramen för denna uppsats kontaktades fem olika företag inom 

administration och service via e-post och telefon för att undersöka om de var intresserade av 

att delta i studien. Även författarnas privata kontakter granskades. Yrkesgruppen 

administration och service valdes för att författarna anser att de är en intressant grupp att 

undersöka eftersom de har relativt stillasittande arbete. Eftersom de tillfrågade företagen av 

olika anledningar avstod återstod författarnas privata kontakter. Detta bekvämlighetsurval62 

bestod av anställda på fem olika företag i syd och mellan Sverige. Företagen erbjöd de 

anställda något eller alla av följande friskvårderbjudanden: subventionerat motionskort, 

friskvårdsbidrag, motionspass och styrketräning i företagets/organisationens lokaler och/eller 

motion på arbetstid t.ex. friskvårdstimme. Urvalet innebär att en eventuell generalisering kan 

göras inom ovanstående yrkesgrupp. 

2.2 Enkätundersökning  

Efter litteraturgenomgång och undersökning av liknande studier skapades enkätfrågorna. De 

frågor som berörde motivation och självtillit/självförmåga skapades med inspiration från två 

                                                 
60 I. Andersson, Epidemiologi för hälsovetare – en introduktion (Studentlitteratur, 2006), s. 89. 
61 G. Ejlertsson, Enkäten i praktiken, En handbok i enkätmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1996), s. 10-12. 
62 J. Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 30. 
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olika standardiserade frågeformulär.63 Övriga frågor utformades på egen hand med inspiration 

från tidigare undersökningar för att på bästa sätt fånga in undersökningsområdet. Frågorna var 

till största del strukturerade dvs. med fasta svarsalternativ förutom de frågor som berörde 

motivation och hinder, dessa utökades med ett öppet svarsalternativ för att respondenterna 

skulle ha en möjlighet att svara fritt på frågan om vad som motiverade/hindrade dem till 

fysisk aktivitet. En fördel med de strukturerade svaren är att de är lättare att bearbeta men en 

nackdel är att svaren kan vara mindre genomtänkta än svar från öppna svarsalternativ.64 För 

att inte orsaka missförstånd definierades fysisk aktivitet och friskvård kortfattat i inledningen 

av enkäten. Här informerades respondenterna även om de forskningsetiska principerna. 

 

Web-enkäten bestod av två delar med totalt 17-20 frågor. Se bilaga 3. Antalet frågor som 

skulle besvaras styrdes av vad respondenten svarade på fråga 15 ”Utnyttjar du 

friskvårdserbjudandena i form av fysisk aktivitet?” Beroende på om man svarade ”Ja”, ”Nej” 

eller ”Nej men fysisk aktiv” länkades respondenten till frågor i del två som behandlade frågor 

om hinder och motivation. Den första delen i enkäten, som alla respondenter besvarade, 

bestod av allmänna frågor, om exempelvis kön, ålder, inställning till fysisk aktivitet nu och 

bakåt i tiden samt frågor om självtillit/självförmåga. 

 

För att kontrollera att länken till web-enkäten fungerade och att frågorna och påståendena var 

begripliga, skickades en pilotenkät ut till 13 oberoende testrespondenter, en högskolelektor 

vid GIH och handledaren. Efter att dessa lämnat sina synpunkter togs detta i beaktande och 

enkäten korrigerades en sista gång innan den slutligen sändes ut med e-post till 

kontaktpersonerna på företagen. 

2.3 Procedur  

Kontaktpersonen på respektive företag fick ett e-post meddelande som skulle vidarebefordras 

till de anställda på företaget. E-post meddelandet innehöll information om syftet med studien, 

de forskningsetiska principerna och kontaktuppgifter till undersökningsledarna samt web-länk 

till enkäten. Respondenterna hade fem arbetsdagar på sig att besvara enkäten. Ingen 

påminnelse skickades ut på grund av brister i Google-docs verktyget. Svaren sammanställdes 

med automatik i en datafil i Google-docs och överfördes till en Excel-fil. Med hjälp av en 

kodtabell, se bilaga 4, omarbetades de kvalitativa variablerna till numeriska värden och 

                                                 
63 R. Schwarzer, Health-Specific Self-Efficacy Scale (Acc. 2010-01-26); University of Rochester, Motives for  
   Physical Activity Measure (MPAM-R), (Acc. 2010-03-07). 
64 J-A Kylén, Att få svar intervju – enkät - observation (Vellinge: Skogs Rulloffset, 2004), s.61, 71. 
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importerades till statistikprogrammet SPSS för vidare analys. Ett antal frågor i enkäten 

uteslöts från analysen då de saknar relevans för studiens syfte men ska i efterhand redovisas 

till de företag som deltagit i undersökningen. 

2.4 Bearbetning  

I SPSS namngavs och omkodades några variabler utifrån en subjektiv bedömning, se bilaga 5. 

Data från fråga 15, ”Utnyttjar du friskvårdserbjudanden i form av fysisk aktivitet?” kodades 

så att de som svarat ”Nej” och ”Nej men fysiskt aktiv” tilldelades kategori ”Utnyttjar Ej” och 

de som svarat ”Ja” tilldelades kategori ”Utnyttjar”. Resultatet från fråga 14 som handlade om 

självtillit/självförmåga kodades så att de som hade fått låga poäng, 1 och 2 kodades till låg 

självtillit/självförmåga och de som fått höga poäng, 3 och 4 kodades till hög själv-

tillit/självförmåga. I fråga 17 och 22 kunde respondenterna endast ange ett svarsalternativ, 

dvs. vad som motiverade dem främst. Dessa svarsalternativ kodades sedan om till inre och 

yttre motiv. I de fall respondenterna hade angivit ett öppet svar gjordes en omkodning utifrån 

den subjektiva bedömningen. Detta gjordes även när data från fråga 20 och 24 om upplevda 

hinder slogs ihop till en ny variabel och kodades om till fyra kategorier hinder; praktiska, 

kognitiva, hälso- och prioriteringshinder. Även här kunde respondenterna endast ange ett 

svarsalternativ. 

 

Efter omkodningarna gjordes deskriptiva frekvensanalyser av data och för att säkerställa 

signifikanta skillnader mellan variablerna användes chitvåtest (x²) då data var nominal och 

ordinal. Analysen gav svar på vilka beteendemässiga och sociala faktorer som samvarierade 

med fråga 15 ”utnyttjar” ”utnyttjar ej”. Därefter genomfördes en regressionsanalys för att 

utesluta eventuella påverkningsfaktorer (confounders) mellan de samvarierade variablerna 

samt för att undersöka hur starkt sambandet var. De variabler som signifikant samvarierade 

med fråga 15, (utnyttjar/utnyttjar ej) klassades som oberoende variabler och fråga 15 

klassades som beroende variabel. Analysen gav svar på sannolikheten/risken att vara fysiskt 

aktiv genom friskvård vilket beskrivs med oddskvot. En oddskvot >1 innebär ökad 

sannolikhet att vara fysiskt aktiv medan oddskvot <1 betyder minskad sannolikhet att vara 

det.65 Ett av svarsalternativen blev referensgrupp som jämfördes med övriga svarsalternativ. 

Signifikantnivå bestämdes till p<0,05.66  

                                                 
65 I. Andersson, s. 82. 
66 G. Ejlertsson, Statistik för hälsovetenskaperna (Danmark: Studentlitteratur, 2003), s. 135-136. 
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2.5 Bortfallsanalys 

Enkäten skickades ut till 272 individer varav 180 svar mottogs. Detta ger en svarsfrekvens på 

66 procent och ett bortfall på 34 procent vilket får anses godkänt, då svarsfrekvens brukar 

vara mellan 50-75 procent vid enkätundersökningar.67 Web-enkäten var utformad på ett 

sådant sätt som generellt genererar få interna bortfall. Två av frågorna var dock inte 

obligatoriska eftersom författarna till denna studie ansåg dem känsliga, fråga 9, ”Betyg i 

idrott/gymnastik åk 8” och fråga 11,”Fysiskt aktiva vänner”. Detta ledde till att varje fråga 

fick ett respektive två bortfall vilket får anses som lågt.  

 

Ytterligare bortfall kan ha uppkommit på grund av tekniska missöden. I ett fall styrdes svaren 

från fråga 15 fel. Detta upptäcktes i tid och svaren togs bort varpå respondenterna ombads att 

besvara enkäten igen. I ett annat fall spärrade företagets interna säkerhetssystem enkäten. 

Även detta fel åtgärdades men ledde till att respondenterna endast fick en dag på sig att 

besvara enkäten.  

 

Vidare skulle bortfall kunna bero på att det inte var möjligt att skicka ut en påminnelse på 

grund av begränsningen i Google-docs verktyget. Tidigare statistik visar att om 

undersökningens första svarsfrekvens når 60 procent brukar en påminnelse generera ett 80 

procentigt deltagande i studien.68 

2.6 Tillförlitlighet 

För att öka reliabiliteten och validiteten skapades frågorna i möjligaste mån utan krångliga 

ord, ordvändningar och negationer, detta för att respondenterna inte skulle missuppfatta 

frågorna.69 Reliabiliteten i enkäten kan däremot diskuteras då det är svårt att styra den sociala 

verklighet som kan påverka respondenterna vilket kan leda till att reliabiliteten minskar.70 

Genom att göra ett test-retest hade reliabiliteten kunnat öka men detta låg utanför tidsramen 

för denna uppsats.71  

 

Frågorna har som tidigare nämnts formats med inspiration från andra studier inom samma 

område, varför validiteten för dessa frågor kan anses godkända för studiens syfte. För att 

                                                 
67 J. Trost, s. 118. 
68 G. Ejlertsson, 2005, s. 26. 
69 J. Trost, s. 61.  
70 Ibid., s. 56. 
71 G. Ejlertsson, 1996. s. 88. 

 14



 

ytterligare testa innehållsvaliditeten gjordes pilotenkäten.72 Validiteten för fråga 14 anses 

mycket god då den validerats i tidigare studier. Validiteten i fråga 9 om betyg i 

idrott/gymnastik i årskurs 8 kan ifrågasättas då det kan ha varit svårt för respondenterna att 

komma ihåg vad de hade för betyg, dvs. minnesfel/bias.73  

  

                                                 
72 G. Ejlertsson, 2005, s. 102. 
73 Ibid., s. 65-67. 

 15



 

3 Resultat 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som samvarierar med utnyttjandet av 

friskvård på arbetsplatsen för att på så sätt få en djupare förståelse för vad som kännetecknar 

individer som är fysiskt aktiva eller inaktiva. Resultatdelen börjar med en deskriptiv 

beskrivning av undersökningsgruppen. Därefter redovisas motivationsfaktorer och hinder och 

slutligen redovisas frekvenser och samvariationer mellan beteendemässiga och sociala 

faktorer och utnyttjandet. Som nämnts tidigare är enkäten uppdelad i två delar vilket innebär 

att alla respondenter inte svarat på alla frågor. 

 

3.1 Beskrivning av undersökningsgruppen  

Enkäten besvarades av 180 personer varav 98 kvinnor och 82 män. 51 procent av 

undersökningsgruppen är mellan 35-59 år och cirka en tredje del är över 60 år. (figur 1) De 

allra flesta arbetar heltid (86 procent) och har möjlighet till flextid (82 procent). Merparten är 

gifta/sambo och har ett eller flera barn. Ungefär hälften av barnen är i yngre ålder och hälften 

är tonårsbarn. 
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80%

100%

18-34 år 35-59 år 60-65 år

 
Figur 1 Åldersfördelning i undersökningsgruppen 

 

Av de personer som besvarade enkäten uppgav 42 procent att de är fysiskt aktiva 2-3 dagar i 

veckan, 13 procent uppgav att de är fysiskt aktiva 6-7 dagar i veckan och 3 procent uppgav att 

de aldrig är fysiskt aktiva. (figur 2) I en av undersökningsfrågorna (fråga 13) ställdes frågan 

om individens regelbundenhet vad gäller fysisk aktivitet med utgångspunkt från den 

transteoretiska modellen. Resultatet visar att 3 procent (n 6) uppgav att de befann sig i 

förnekelsestadiet, 12 procent (n 22) i begrundandestadiet, 16 procent (n 28) i 
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förberedelsestatidet, 5 procent (n 9) i handlingsstadiet och 64 procent (n 115) i 

aktivitetsstadiet. 
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Aldrig 1 ggr/v 2-3 ggr/v 4-5 ggr/v 6-7 ggr/v

           
Figur 2 Andel som är fysiskt aktiva minst 30 minuter sammanlagd tid 

 

På fråga 15. ”Utnyttjar du fysisk aktivitet genom friskvårdserbjudande” svarade 71 procent   

(n 129) att de gör det och 29 procent (n 51) att de inte gör det. 60 procent av kvinnorna 

svarade att de utnyttjar och drygt 60 procent av männen svarade att de inte utnyttjar. (figur 3) 

På frågan om vad friskvårdserbjudandena har betytt för individens motionsvanor (fråga 18) 

uppgav sju procent att det börjat motionera, 39 procent uppgav att de motionerar mer än 

tidigare och 54 procent uppgav att de motionerar lika mycket som tidigare.  

 

71%

60%

40%

29%

41%

59%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hela gruppen Kvinnor Män

Utnyttjar

Utnyttjar ej

 
Figur 3 Andel som uppger att de utnyttjar fysisk aktivitet genom friskvård på arbetsplatsen  
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3.2 Motivationsfaktorer 

Totalt har 153 personer svarat på frågor om motivationsfaktorer. I den gruppen som svarat att 

de är fysiskt aktiva genom friskvård uppgav drygt hälften att den främsta motivationsfaktorn 

är ”för att hålla mig i form och må bra”, 23 procent uppgav att de främst utnyttjar friskvården 

för ”jag känner mig ”pigg/glad/orkar mer”. 8 procent uppgav ”för att gå ner i vikt eller behålla 

vikten” och 5 procent uppgav ”för jag tycker det är kul”. (figur 4) 
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Figur 4 Motivationsfaktorer för fysisk aktivitet uppdelat på inre och yttre motiv bland de som utnyttjar friskvård. 
 
1) För att gå ner i vikt/hålla vikten, 2) Av hälsoskäl, 3) För att se snygg ut, 4) För att hantera stress, 5) För jag 
känner mig pigg/glad/orkar mer, 6) Aktiviteterna passar mig, 7) För gemenskapens skull, 8) För att må bra 
psykiskt, 9) För att hålla mig i form och må bra, 10) För jag tycker det är kul, 11) För att det ger mig energi 
 

I den grupp som svarat att de inte utnyttjar friskvårdserbjudandena men är fysiskt aktiva 

uppgav 37 procent att den främsta motivationsfaktorn är ”för jag tycker det är kul”, 29 

procent uppgav ”för jag känner mig pigg/glad/orkar mer”, 13 procent uppgav ”hälsoskäl” och 

”för det ger mig energi” och 5 procent uppgav ”för att gå ner i vikt/hålla vikten. (figur 5) 
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Figur 5 Motivationsfaktorer för fysisk aktivitet uppdelat på inre och yttre motiv bland dem som inte utnyttjar 
friskvård men är fysiskt aktiva  

 
1)För att gå ner i vikt/hålla vikten, 2) Av hälsoskäl, 3) För att se snygg ut, 4) För att hantera stress, 5) För jag 
känner mig pigg/glad/orkar mer, 6) För gemenskapens skull, 7) För att må bra psykiskt, 8) För att hålla mig i 
form och må bra, 9) För jag tycker det är kul, 10) För att det ger mig energi 
 

Resultatet visar att i gruppen som är fysiskt aktiva genom friskvård är 33 procent av motiven 

inre motiv och 67 procent är yttre motiv. I gruppen som inte deltar i friskvård men är fysiskt 

aktiva är 79 procent av motiven inre motiv och 21 procent är yttre motiv. Ingen signifikant 

skillnad kunde urskiljas vad gäller inre och yttre motiv och utnyttjande. Det fanns heller ingen 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor. (figur 6)  

 

35% 32%

65% 68%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Kvinna Man

Inre motiv

Yttre motiv

 
Figur 6 Fördelning av inre och yttre motiv bland  kvinnor och män 

 
 

3.3 Hinder  

Det är 52 personer som svarat på frågan om vad som hindrar dem från att vara fysiskt aktiva 

genom att utnyttja friskvård. Cirka hälften har uppgett prioriteringshinder t.ex. ”hinner inte på 
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grund av min familjesituation” eller ”hinner inte på grund av arbetet”. 34 procent har uppgett 

kognitiva hinder som att ”aktiviteterna inte passar”, ”ingen att gå med”, ”saknar motivation” 

eller ”saknar energi”. 6 procent uppgav ”hälsoproblem” som hinder. 8 procent uppgav 

praktiska hinder, dessa utkristalliserades från de öppna svarsalternativet och var t.ex. att man 

inte skaffat sig det subventionerade motionskortet. (figur 7) Ingen signifikant skillnad sågs 

mellan kön och upplevda hinder. Fördelningen mellan män och kvinnor vad gäller 

prioriteringshinder var relativt lika, 62 procent av kvinnorna och 45 procent av männen 

uppgav prioriteringshinder. Fördelningen mellan åldersgrupperna visade att det i åldersgrupp 

35-49 år uppgav flest prioriteringshinder medan de i åldersgrupp 50-65 år uppgav kognitiva 

hinder. I den yngre åldersgruppen uppgavs ett kognitiv och ett prioriteringshinder av de två 

respondenter som svarat på frågan. Vidare visade resultatet att de flesta som svarat ”hinner 

inte på grund av min familjesituation” hade yngre barn.  
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Figur 7 Upplevda hinder för att vara fysiskt aktiv fördelade i prioriteringshinder, kognitiva hinder, praktiska 

hinder och hälsohinder. 

 

På frågan om vad som skulle kunna få individen att börja utnyttja friskvård (fråga 21 och 25) 

har 46 procent i gruppen som inte utnyttjar men är fysiskt aktiva uppgett att de skulle börja 

utnyttja friskvård om det fanns passande aktiviteter. Det är fler män än kvinnor som har 

uppgivit detta och majoriteten av dessa finns i åldersgrupp 35-49 år samt 50-65 år. Vidare har 

21 procent uppgett att de skulle börja utnyttja friskvård om deras familjesituation tillät det. 

Även i den gruppen som inte utnyttjar friskvård har många uppgett att de skulle börja utnyttja 

friskvårdserbjudandena om deras familjesituation tillät det (26 procent), 18 procent skulle 
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börja om de fick hjälp och stöd med att planera för att komma i gång med fysisk aktivitet och 

11 procent skulle börja om de hade någon att gå med. 

 

3.4 Frekvenser och samvariation  

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan utnyttjandet och ålder. I den yngre 

åldersgruppen sågs en hög frekvens av utnyttjade jämfört med de som inte utnyttjade och i 

den äldre åldersgruppen var det tvärtom, de som inte deltar var fler än de som deltar. I 

åldersgrupp 35-49 år var det mer jämt fördelat mellan dem som deltar eller inte deltar. (Tabell 

1) Det fanns även en är signifikant skillnad mellan kön och utnyttjande, det var fler kvinnor 

än män som utnyttjade friskvårdserbjudandena. (Tabell 2) Bland de kvinnor som deltog i 

undersökningen var det drygt 78 procent som utnyttjade jämfört med 22 procent som inte 

utnyttjade. För männen var fördelningen 63 procent/37 procent.  

 
Tabell 1 Ålder/utnyttjande 

Fråga 1. Utnyttjar ej Utnyttjar   
Ålder Antal Procent Antal Procent Signifik. 
18-34år 2 4 30 23  
35-49år 28 55 63 49  
50-65år 21 41 36 28  
Totalt n180 51 100 129 100 ** 
*p<0,05; **p<0,01. 
 
 
Tabell 2 Kön/utnyttjande  

Fråga 2. Utnyttjar ej Utnyttjar   
Kön Antal Procent Antal Procent Signifik. 

Kvinna 21 41 77 60  
Man 30 59 52 40  

Totalt n180 51 100 129 100 * 
*p<0,05; **p<0,01. 
 
 
Av dem som svarat att de deltar i friskvård i form av fysisk aktivitet fanns det fler 

högutbildade (58 procent) jämfört med de som inte utnyttjade (43 procent) men skillnaden var 

inte statistiskt signifikant. I gruppen som uppgett att de inte deltar i fysisk aktivitet genom 

friskvård var det ungefär lika många som har en gymnasialutbildning (47 procent) som en 

akademisk utbildning (43 procent). (Tabell 3) Totalt sett i hela undersökningsgruppen har 

över hälften (n 97) en högskole-/universitetsutbildning. 
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Tabell 3 Utbildning/utnyttjande 

Fråga 8. Utnyttjar ej Utnyttjar   
Utbildning Antal Procent Antal Procent Signifik. 
Grundskola/Folkskola 5 10 4 3  
Gymnasium 24 47 50 39  
Högskola/Universitet 22 43 75 58  
Totalt n180 51 100 129 100 Ej sign. 
*p<0,05; **p<0,01. 
 
 
Resultatet visar heller inga signifikanta skillnader mellan utnyttjandet och betyg i 

idrott/gymnastik i årskurs 8. (fråga 9) Totalt i hela undersökningsgruppen hade 60 procent 

(n 105) ett högt betyg dvs. fyra eller fem. Ingen signifikant skillnad sågs heller mellan 

utnyttjande och om man varit fysiskt aktiv som barn/ungdom. (fråga 10) Totalt i hela 

undersökningsgruppen har 90 procent (n 162) uppgett att de var fysiskt aktiva som 

barn/ungdom. Däremot fanns en signifikant skillnad mellan de som uppgett att de har vänner 

som är fysiskt aktiva och utnyttjandet av friskvård. De som utnyttjar friskvård har uppgett att 

de flesta/alla av deras vänner är fysisk aktiva medan de som inte deltar har uppgett att några 

av deras vänner är fysiskt aktiva. Resultatet visar att det endast var några få som uppgivit att 

de hade få/inga vänner som är fysiskt aktiva, detta gällde oavsett utnyttjande. (Tabell 4) 

 
Tabell 4 Fysiskt aktiva vänner/utnyttjande  

Fråga 11. Utnyttjar ej Utnyttjar   
Fysiskt aktiva vänner Antal Procent Antal Procent Signifik. 
De flesta/alla 18 35 73 57  
Några 32 63 51 40  
Få/inga 1 2 4 3  
Totalt n179 51 100 128 100 * 
Bortfall     1     
*p<0,05; **p<0,01. 
 
 
På frågan om självtillit/självförmåga sågs en hög signifikant skillnad mellan låg och hög 

självtillit/självförmåga och utnyttjande (Tabell 5) Resultatet visar att 69 procent av de som 

inte utnyttjar friskvårdserbjudandena har låg självtillit/självkänsla. 53 procent av de som 

utnyttjar friskvård hade en hög självtillit/självförmåga.  
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Tabell 5 Självtillit/självförmåga/utnyttjande  

Fråga 14. Utnyttjar ej Utnyttjar   
Självtillit/självförmåga Antal Procent Antal Procent Signifik. 
Låg självtillit/självf. 35 69 61 47  
Hög självtillit/självf. 16 31 68 53  
Totalt n180 51 100 129 100 ** 
*p<0,05; **p<0,01. 
 
 
 

Regressionsanalys 
Enligt analysen nedan kan 23 procent av de variabler som samvarierar med utnyttjandet 

förklaras till bestämningsfaktorerna ålder, kön, fysiskt aktiva vänner och graden av 

självtillit/självförmåga. (Tabell 6)  

 

Resultatet visar att det fanns ett starkt samband mellan ålder och utnyttjande. Sannolikheten 

att utnyttja friskvård var 8,3 gånger större för individer i åldersgruppen 18-34 år än för de som 

var i åldersgruppen 50-65 år. För gruppen 35-49 år var sannolikheten 1,2 gånger större. 

Vidare var sannolikheten 2,4 gånger större att kvinnor utnyttjade friskvård jämfört med män. 

Analysen visade även att sannolikheten var 1,02 gånger större att de som utnyttjade 

friskvårdserbjudanden också hade vänner som är fysiskt aktiva jämfört med de som hade få 

eller inga vänner som är aktiva. Det fanns en större risk för de som hade några vänner att de 

inte utnyttjade det som erbjöds mot gruppen som hade få eller inga vänner som var fysiskt 

aktiva. 

 

Resultatet visar vidare en negativ oddskvot mellan sambandet hög självtillit/låg självtillit och 

utnyttjande, vilket visar att sannolikheten att utnyttja friskvårdserbjudandena var lägre om 

man hade låg självtillit/självförmåga än om man hade hög självtillit/självförmåga. 
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Tabell 6 Regressionsanalys  

Bestämningsfaktor Grupper Oddskvot 95% CI 

Ålder 18-34år 8,3* 1,74–39,90 
 35-49år 1,2** 0,55-02,48 
 50-65år 1,0   

Kön Kvinnor 2,4* 00,04-04,25 

 Män 1,0   

Fysiskt aktiva vänner Alla/de flesta 1,02* 00,10-10,50 
 Några 0,4 00,04-04,25 
 Få/inga 1,0   

Självtillit/självförmåga Låg självtillit 0,41* 00,19-00,85 
 Hög självtillit 1,0   
*p<0,05; **p<0,01. 
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4 Diskussion  

Det primära syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som samvarierar med 

utnyttjandet av friskvård på arbetsplatsen för att på så sätt få en djupare förståelse för vad som 

kännetecknar individer som är fysiskt aktiva eller inaktiva. I denna del diskuteras och tolkas 

resultaten med utgångspunkt från Social Cognitive Theory, Self Determination Theory samt 

tidigare forskning för att få en djupare förståelse för sambandet mellan beteendemässiga och 

sociala faktorer och fysisk aktivitet. 

4.1 Resultatdiskussion  

Arbetsmiljöskonsulenten Monica Kjellman nämner i sin studie att 40 procent av befolkningen 

helt avstår från friskvård74 vilket skulle kunna indikera att de som inte besvarat enkäten heller 

inte utnyttjar det som arbetsgivaren erbjuder. Om det i så fall beror på att de helt saknar 

motivation dvs. är amotiverade, vilket vi skulle kunna tro om vi tolkar detta beteende med 

utgångspunkt från motivationsteorin SDT75, eller om de medvetet valt bort friskvård är endast 

något vi kan spekulera i eftersom vi inte alls vet varför de inte har besvarat enkäten. Av dem 

som besvarat enkäten är det 71 procent som svarat att de utnyttjar friskvård, 38 procent har 

uppgivit att de är fysiskt aktiva 4 dagar eller mer. 64 procent har uppgett att det är en 

etablerad vana (de har varit fysiskt aktiva mer än sex månader) vilket skulle kunna tyda på att 

undersökningsgruppen är en fysiskt aktiv grupp. Detta anser vi är positivt då 

rekommendationerna är att man bör vara fysiskt aktiv helst varje dag, minst 30 minuter. 

Resultatet i övrigt vad gäller fördelningen av kön, ålder, arbetstid och flextid tror vi speglar en 

trovärdig bild av denna yrkesgrupp.    

 

Motivationsfaktorer  

Enkäten var utformad så att respondenterna skulle uppge vad som motiverade dem allra 

främst och den mest frekventa motivationsfaktorn som framkom bland de deltagarna som 

utnyttjar friskvårdserbjudandena var att ”hålla sig i form och må bra” vilket enligt 

motivationsteorin om inre och yttre motiv (SDT) är ett yttre motiv.76 I den gruppen som inte 

utnyttjade friskvårdserbjudandena men var fysiskt aktiva var den främsta motivationsfaktorn 

”för att det är roligt”, vilket enligt teorin är ett inre motiv. Båda grupperna uppgav ”för jag 

känner mig pigg/glad/orkar mer” som den näst främsta motivationsfaktorn som tolkas som ett 

inre motiv. Om vi tolkar detta resultat med utgångspunkt från SCT och SDT skulle det 
                                                 
74 M. Kjellman, s. 14. 
75 M. S. Hagger, et.al., s. 186-187. 
76 R. M. Ryan, et.al., s. 68-78. 
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innebära att den grupp som är fysiskt aktiva för att de tycker det är kul troligen också varit 

fysiskt aktiva under en längre tid och har ett invant beteende. Medan de individer som uppgett 

ett yttre motiv styrs av yttre omständigheter och kanske i större utsträckning känner krav på 

att de borde eller måste vara fysiskt aktiva för att passa in i ett socialt sammanhang. Detta 

skulle i så fall kunna leda till att de sannolikt upphör med aktiviteten om de yttre 

omständigheterna förändrades dvs. om de inte erbjöds fysisk aktivitet genom arbetsgivaren. 

Men eftersom vi inte ställde en fråga om de skulle fortsätta vara fysiskt aktiva även om de 

inte blev erbjudna friskvård kan vi inte veta om detta stämmer. Wester – Wedman har i sin 

studie kommit fram till att personer som inte har ett invant beteende för fysiskt aktivitet 

använder fysisk aktivitet som ett medel för att uppnå kort- eller långsiktiga mål genom fysisk 

aktivet vilket gör att personerna inte bibehåller sitt beteende.77 Motivet att ”hålla sig i form 

och må” bra kan tolkas som ett sådant mål.  

 

Detta leder vidare till frågan om det är så att de som utnyttjar friskvårdserbjudandena endast 

ser det som ett medel som leder till fysisk aktivitet för att nå ett kort eller långsiktigt mål. 

Medan de som inte utnyttjar erbjudandena men är aktiva har inifrån kommande motiv, ”jag 

vill” handling. Stämmer denna tolkning skulle det kunna vara så att friskvårdserbjudandena 

genererar till att individer är fysiskt aktiva vilket är positivt men detta räcker inte till att skapa 

ett etablerat regelbundet beteende för fysisk aktivitet.  

 

Resultatet i övrigt stämmer ganska väl överens med tidigare forskning om 

motivationsfaktorer. Ofta uppges hälsoskäl vara det främsta motivet och i vår studie uppgav 

en relativt stor andel motiv som att gå ner i vikt, hälsoskäl och att må bra psykiskt. Även 

motivationsfaktorn ”att hålla sig i form och må bra” kan tolkas som ett hälsoskäl.  

 

Hinder  

Ur datamaterialet utkristalliserades ett antal hinder för fysisk aktivitet erbjuden via 

arbetsgivaren. Det vanligaste hindret för att vara fysiskt aktiv genom friskvård i denna studie 

var prioriteringshinder ”jag hinner inte på grund av min familjesituation” eller på grund av 

mitt arbete. Därefter uppgavs kognitiva hinder som att ”aktiviteterna inte passar” eller ”jag 

har ingen att gå med”. Även hälsorelaterade hinder uppgavs men var få. När man jämför 

resultaten med den tidigare forskningen ser man att dessa hinder sedan tidigare är kända och 

vanligt förekommande även om det varierar mellan vilket hinder som är det vanligaste och i 

                                                 
77 A. Wester-Wedman, s. 143-44. 
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vilken ordning de rangordnas. Även här är det en tolkningsfråga av begreppet, ibland kan till 

exempel ”hinner inte på grund av mitt arbete” tolkas som ett hinder som har med tidsbrist att 

göra medan det även kan tolkas som ett prioriterings hinder. Vi anser, precis som Hassmén et 

al.78 att tidsbrist kan ses som ett bekvämlighetssvar, det blir en enkel utväg för att inte behöva 

känna skuldkänslor. I stället handlar det om låg prioritering, dvs. att man anger tidsbrist som 

ett hinder för fysisk aktivitet när den egentliga orsaken istället är otillräcklig prioritering och 

planering. 

 

I båda grupperna uppgavs ”Hinner inte på grund av familjesituation” som ett hinder. Eftersom 

många i undersökningsgruppen hade barn och även arbetade heltid försökte vi se om det fanns 

någon könsperspektiv liknande det som uppvisades i Wester-Wedmans studie där det var fler 

kvinnor som uppgav detta hinder.79 Men resultatet visade att det var ungefär lika många män 

som kvinnor som angivit familjesituationen som ett hinder. Eftersom Wester-Wedmans studie 

är utförd i slutet på 80-talet så skulle vårt resultat kunna vara ett tecken på att det skett en 

förändring i ansvarsfördelningen i mellan män och kvinnor, vilket är positivt ur ett 

genusperspektiv. Vi kunde även se att majoriteten av dem som svarat att de hindrades av sin 

familjesituation också hade yngre barn, detta i sin tur stämmer överens med Wester-Wedmans 

studie där arrangemang som barnpassning sågs som ett hinder.  

 

För att få en djupare förståelse för fysisk aktivitet och inaktivitet samt för att kunna ge förslag 

till arbetsgivare som vill förbättra sin friskvårdssatsning ställde vi frågan ”Vad skulle kunna 

få dig börja utnyttja friskvårdserbjudandena?”. Bland de som svarat att de inte utnyttjar men 

är fysiskt aktiva svarade 46 procent att de skulle börja om det fanns aktiviteter som passade 

dem. De flesta som uppgav detta var män och vi ställer oss frågan om det kan vara så att 

männen saknar kunskap om var/hur de kan utnyttja friskvårdsbidraget eller kan det vara så att 

de upplever att de arrangerade pass som erbjuds är mer anpassade för kvinnor? Vi såg även att 

de flesta som svarat detta var äldre vilket skulle kunna tyda på att de aktiviteter som erbjuds 

upplevs vara anpassade för yngre. Med utgångspunkt från SDT tror vi att motivationen skulle 

kunna förbättras för dessa individer om de kunde känna samhörighet med personer av samma 

kön eller åldersgrupp. Exempelvis skulle gruppaktiviteter som är avsedda för män eller för 

äldre vara en fördel. Resultatet visade vidare att några hade uppgivit att de skulle börja 

utnyttja friskvård om deras familjesituation tillät det, om det hade någon att gå med eller om 

de fick hjälp och stöd med att planera för att komma igång. Med utgångspunkt från vad 
                                                 
78 P. Hassmén et.al., 2003, s. 254-255 
79 A. Wester-Wedman, s. 144. 
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Bandura nämner i sin teori om samspelet mellan individ, omgivning och beteende samt 

uppfattade möjligheter och hinder80 tror vi att många skulle kunna påbörja en 

beteendeförändring för fysisk aktivitet om de fick hjälp och stöd att undanröja dessa hinder 

och istället försöka se möjligheterna vilket enligt Faskunger är bland det viktigaste för att 

uppnå en förändring.81  

 

Bestämningsfaktorer som samvarierar med utnyttjande  

Med tanke på hur många olika faktorer som styr ett så pass komplext beteende som att delta, 

eller inte delta i fysiskt aktivitet genom friskvård, tycker vi att det är intressant att se att 23 

procent i denna studie kan härledas till fyra faktorer som visar signifikanta samband. Som 

tidigare forskningen visat finns det ett starkt samband mellan den sociala omgivningen och 

valet att vara fysiskt aktiv eller inte.82 Enligt Bandura finns det en koppling mellan 

självtillit/självförmåga och påverkan från omgivningen.83 I vår studie såg vi att de som 

utnyttjar friskvårdserbjudandena hade en högre grad av självtillit/självförmåga än de som inte 

utnyttjar detta. Vi såg även att de som hade många vänner som var fysiskt aktiva också i 

högre grad utnyttjade friskvårdserbjudandet. Detta skulle tyda på att det som svarat att de 

deltar i fysisk aktivitet genom friskvård påverkas av sin omgivning och vice versa dvs. att 

man umgås med personer som har lika beteende.  

 

Analysen visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan utbildningsnivå och utnyttjande. 

Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan betyg i idrott i årskurs 8 och tidigare 

erfarenhet till fysiska aktivitet och utnyttjandet. Till att börja med trodde vi att detta var ett 

intressant fynd då tidigare forskning visat starka samband mellan dessa faktorer.84 Men 

avsaknaden av signifikans beror snarare på snedfördelningen i undersökningsgruppen. 

Majoriteten av dem som svarat på enkäten utnyttjar friskvård, de allra flesta hade en 

högskole-/universitets utbildning, de hade varit fysiskt aktiva som barn och 60 procent av dem 

hade betyg fyra eller fem i idrott i årskurs 8, så istället kan vi se att sambandet är lika tydligt i 

vår undersökningsgrupp som tidigare forskning visat. 

                                                 
80 A. Bandura, (Acc. 2010-01-27). 
81 J. Faskunger, s. 50. 
82 T. Ståhl et.al., s. 1-10.  
83 A. Bandura, 1998, s. 80-113. 
84 L-M. Engström, 2008, s. 327; Statens Folkhälsoinstitut, FHI, Levnadsvanor lägesrapport 2009, Red. Cecilia  
   Wadman(Mölnlycke: Elanders Sverige AB, 2009), s. 64. 
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4.2 Metoddiskussion  

Valet av metod tycker vi varit lämplig och relevant för undersökningens syfte eftersom vi 

ville undersöka så många individer som möjligt för att försöka få en bild av vad som 

kännetecknar människor som är fysiskt aktiva eller inaktiva. Vi kan så här i efterhand se att 

det hade varit lämpligt att komplettera undersökningen med semistrukturerade intervjuer för 

att få en djupare förståelse av detta komplexa ämne eftersom det i en enkät inte går att ställa 

följdfrågor. 

 

Vi konstaterar också att det är svårt att tolka och analysera varför människor väljer att vara 

fysiskt aktiva eller inaktiva då det är många faktorer som spelar in. Den subjektiva 

bedömningen av svaren innebär att vår tolkning inte behöver överrensstämma med 

verkligheten. Ett exempel på när den subjektiva tolkningen kan skapa osäkerhet är när svaren 

på fråga 13 om regelbundenhet visar att de flesta i undersökningsgruppen (64 procent) varit 

fysisk aktiva en längre tid och antagligen har ett etablerat beteende. Medan svaret på fråga 17, 

om vad som motiverar till fysisk aktivitet tolkas som ett yttre motiv och då motsäger detta, 

eftersom individer som styrs av yttre motiv, enligt teorin, inte har ett etablerat beteende. Det 

är således svårt att avgöra vad som faktiskt är ett yttre eller inre motiv utifrån ett svar i en 

enkät. I denna studie har vi tolkat ” att hålla sig i form och må bra” som ett yttre motiv med 

utgångspunkt från motivationsteorin SDT men det innebär inte att motivet är ett yttre motiv 

för alla individer. Om vi hade haft en möjlighet att ställa en följdfråga angående detta hade det 

kanske gått att undersöka djupare.  

 

Något vi tagit lärdom av är svårigheten med att skapa enkäter. Vi tror att det hade varit lättare 

om vi i samband med skapandet av enkäten gjort en begränsning av vilka variabler som skulle 

jämföras. Vi tror också att det hade varit bra om vi haft mer kunskap om hur frågorna kan 

analyseras i statistik program som SPSS. 

 

Trots att vi upplever att det fanns vissa brister i studiens metod, framförallt när det gäller 

frågorna i enkäten, visar resultatet att det är fullt möjligt att mäta vad som kännetecknar de 

som deltar respektive inte deltar i friskvård i form av fysisk aktivitet och vi anser att en 

generalisering av kännetecken för de som utnyttjar friskvårdserbjudandena kan göras inom 

denna yrkesgrupp. 
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4.3 Slutsats  

Denna studie visar, liksom tidigare forskning antytt, att det finns ett samband mellan 

beteendemässiga och sociala faktorer och fysisk aktivitet. Personer som var fysiskt aktiva 

genom friskvård hade en högre självtillit/självförmåga än de som inte deltog, de uppgav också 

att de hade vänner som var fysiskt aktiva vilket antyder att det sociala stödet fungerar som en 

motiverande faktor men även utgör ett hinder när det saknas. Resultatet visar vidare att 

beteendet är komplext och inte alltid lätt att analysera och tolka. Slutsatsen är att det är viktigt 

att sträva efter att individer styrs av inre motiv istället för att försöka uppnå mål som kan 

uppfattas som krav, att en hög självtillit/självförmåga kan bidra till att man som individ lättare 

klarar av de hinder som kan uppstå samt att det är viktigt att arbeta för att undanröja upplevda 

hinder både på grupp- och individnivå. Sett ur ett ledarskaps- och hälsopedagogsperspektiv 

kan dessa kunskaper vara till hjälp i samband med friskvårdssatsningar på arbetsplatsen samt 

vid arbete med beteendeförändringar för fysisk aktivitet. Ett sätt för arbetsgivaren är till 

exempel att engagera så många som möjligt för att uppnå en samhörighet för att sprida ”ringar 

på vattnet”. 

 

4.4 Slutdiskussion 

Att vara fysisk aktiv är idag en av de viktigaste faktorerna för en hälsosam livsstil. De flesta 

individer känner till hälsoeffekterna av fysisk aktivitet och många företag erbjuder fysisk 

aktivitet som friskvård till sina anställda. Vi tror att fysisk aktivitet erbjuden via arbetsgivaren 

är ett bra sätt att få människor att vara fysiskt aktiva, vilket på sikt gynnar både individen 

själv, arbetsgivaren och samhället. Men det är viktigt att friskvårdserbjudandena är väl 

förankrade på ledningsnivå och att aktiviteterna är anpassade efter individerna. Detta är inte 

alltid enkelt att genomföra i praktiken och i många fall behövs det utbildad personal på 

området hälsa och friskvård (t.ex. samarbete med företagshälsovård eller hälsopedagoger) 

som har kunskap om hur man arbetar med beteendeförändringar. Att endast erbjuda 

subventionerat motionskort, eller träningslokaler motiverar troligen dem som redan är aktiva 

vilket i och för sig är bra men för att få fler individer i samhället att bli mer regelbundet 

fysiskt aktiva behöver vi göra något mer. Vi tror att ett sätt kan vara att använda motiverande 

samtal på individnivå för att på så sätt motivera till livsstilsförändring.  
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4.5 Förslag på fortsatt forskning  

Under uppsatsarbetets gång har det dykt upp ett antal nya frågor som det skulle vara 

intressanta att forska vidare i. Vi anser att det skulle vara intressant att göra en liknande studie 

utifrån ett genusperspektiv. Då resultatet i denna studie visade att det var fler kvinnor än män 

som utnyttjade friskvårdserbjudandena, leder det till frågor som att är det så att kvinnor 

”passar på” att vara fysisk aktiv under sin arbetstid för att de inte hinner efter arbetsdagen 

eller är det så det är få aktiviteter som passar män? Ett annat intressant reslutat från denna 

studie var att lika många kvinnor som män uppgav att de inte utnyttjade 

friskvårdserbjudandena på grund av familjesituationen. Det var ganska få personer som 

besvarat denna fråga och det skulle vara intressant att undersöka detta i en större studie. Kan 

det ha skett en förändring vad gäller ansvarfördelning inom familjer?  

 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka friskvårdserbjudandenas betydelse för de 

anställda i sitt beslut om att vara fysiskt aktiv eller inaktiv. Är det så att de personer om 

utnyttjar erbjudandena är dem som redan är fysiskt aktiva? skulle de fortsätta vara det även 

om inte erbjudandena fanns? och leder friskvårdserbjudandena till att individer är mer fysiskt 

aktiva på sin fritid? Ytterligare en intressant fråga att undersöka är hur stillasittande 

individerna är under en dag. Relativt ny forskning visar att den sammanlagda tiden som en 

individ är stillasittande kan utgöra en hälsorisk.85 I framtiden kanske vi inte enbart ska ta 

hänsyn till mängden fysisk aktivitet utan även fokusera på mängden stillasittande tid. 

 

Slutligen tycker vi att det skulle varit intressant att utföra en intervention och erbjuda de 

anställda, individuella coachsamtal dvs. ”Motiverande samtal”. Detta för att se om det går att 

påverka utnyttjandet och ge en varaktig beteendeförändring för dessa individer. 

 

 
85 P.T. Katzmarzyk, T.S. Church, C.L. Craig & C. Bouchard, “Sitting time and mortality from all causes,  
   cardiovascular disease, and cancer”, Med Sci Sports Exerc. (2009 May; 41(5)), s. 998-1005. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Katzmarzyk%20PT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Church%20TS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Craig%20CL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bouchard%20C%22%5BAuthor%5D
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Bilaga 2 
Litteratursökning 
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som samvarierar med utnyttjandet av 

friskvård på arbetsplatsen för att på så sätt få en djupare förståelse för vad som kännetecknar 

individer som är fysiskt aktiva eller inaktiva. 

Frågeställningarna var:  

Vilka är de främsta motivationsfaktorerna till att vara fysiskt aktiv?  

a) bland dem som utnyttjar friskvård 

 b) bland dem som inte utnyttjar friskvård men är fysiskt aktiva.  

Vilka är de vanligaste hindren till att inte utnyttja friskvård i form av fysisk aktivitet?  

Vilka olika beteendemässiga och sociala faktorer samvarierar med utnyttjandet av friskvård?  

 
Vilka sökord har du använt? 

Motivation = motivation 
Hinder = barriers 
Fysisk aktivitet = physical activity 
Arbetsplats = workplace, worksite 
Friskvård = health promotion, preventive healthcare 
 
 
Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog 
Cochrane database of systematic reviews  
PubMed 
CSA 
ERIC 
Google Scholar 
 
Sökningar som gav relevant resultat 

 
PubMed: Physical activity motivation barriers 
PubMed: Health promotion physical activity motivation barriers 
 

 
Kommentarer 

Vid sökning av tidigare forskning om fysisk aktivitet på arbetsplatser fanns det begränsat med 
material, för det mesta visade studierna resultat från interventioner som inte passade denna 
studie. För att hitta mer lämplig forskning utökades sökfältet till att söka utan sökbegreppet 
arbetsplatser, vilket i sin tur gav mer relevant forskning men då snarare svårigheten att 
avgränsa. Vi upplevde att det var lättas att hitta relevant forskning i PubMed. Vi har även tagit 
del av tidigare forskning från vår handledare, via systematiska rewiewer samt genom att 
studera tidigare forskning i litteraturreferenser.  
 

   



 

Bilaga 3 
Hej! 
 
Vi studerar på Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Just nu skriver 
vi vårt examensarbete som handlar om inställning till friskvårdserbjudanden i form av fysisk aktivitet. Dina 
svar är viktiga för oss och vi är mycket tacksamma för den tid du lägger ned på att fylla i enkäten. 
 
Enkäten är utformad i två delar, den första delen består av 12-14 allmänna frågor om dig själv och din 
inställning till fysisk aktivitet nu och bakåt i tiden. Den andra delen består av 2-4 frågor och handlar om 
friskvårdserbjudanden. Beräknad tidsåtgång ca 5-10min. 
 
Med fysisk aktivitet och motion menar vi all form av kroppsrörelse som motsvarar intensiteten av minst en 
rask promenad. Friskvårderbjudanden varierar mellan olika företag/organisationer och det kan vara 
subventionerat motionskort, friskvårdsbidrag, motionspass och styrketräning i företagets/organisationens 
lokaler och/eller motion på arbetstid t.ex. friskvårdstimme. 
 
Enkäten är anonym, frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Vi kommer noggrant 
följa de forskningsetiska regler som gäller. 
Om du har frågor så är du välkommen att kontakta oss på antingen e-post eller telefon. 
 
Tack på förhand. 
 
Lisa Järnström Jansson xxx-xxxxxx lisa.jarnstrom.jansson.xxxx@stud.gih.se 
 
Helén Rådström xxx-xxxxxxx helen.radstrom.xxxx@stud.gih.se 

*Obligatorisk 
 
Allmänna frågor 
 
1. Ålder *  

18-34år  
35-49år  
50-65år  

 
2. Kön *  

Kvinna  
Man  

 
3. Civilstånd *  

Gift/Sambo  
Särbo  
Singel  

 
4. Antal hemmavarande barn (helt eller delvis)?  
 
5. Ålder på dessa?  
6. Vilken tid omfattar din anställning? *  

Heltid  
Deltid  

 
7. Har du möjlighet att styra din arbetstid dvs. flexibel arbetstid? *  

Ja  
Nej  

 
8. Vilken är den högsta utbildning du genomgått? *  

   

mailto:lisa.jarnstrom.jansson.xxxx@stud.gih.se
mailto:helen.radstrom.xxxx@stud.gih.se


 

Grundskola/Folkskola  
Gymnasium  
Högskola/Universitet  

 
9. Vilket betyg hade du i grundskolan (årskurs 8:a) i idrott/gymnastik? Om du hade annat betygssystem än 
siffror försök att omvandla det till siffror 1=lägst betyg 5=högst betyg  

1  
2  
3  
4  
5  

 
10. Ägnade du dig på din fritid åt någon fysisk aktivitet under dina barn- och ungdomsår? * Fler alternativ 
kan anges  

Ja, i ett lag/en förening  
Ja, på egen hand/med kompisar/i grupp  
Nej  

 
11. Hur många av dina vänner är fysisk aktiva/motionerar?  

De flesta/alla  
Några  
Få/Inga  

 
12. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysisk aktiv minst 30 minuter sammanlagd tid? * Så att du 
blir varm och hjärtat slår snabbare ex. rask promenad  

6-7 dagar/vecka  
4-5 dagar/vecka  
2-3 dagar/vecka  
1 dag/vecka  
0 dag/vecka  

 
13. Vilket påstående överensstämmer bäst med dig? *  

Jag är regelbundet fysiskt aktiv och har varit så längre än sex månader  
Jag är regelbundet fysiskt aktiv och har varit så sedan sex månader tillbaka  
Jag är inte regelbundet fysisk aktiv, men jag planerar att blir det inom en snar framtid; inom en månad  
Jag är inte regelbundet fysisk aktiv, men jag har för avsikt att förändra mitt beteende inom de närmaste 

sex månaderna  
Jag är inte regelbundet fysiskt aktiv och har inga planer på att ändra mitt beteende inom de närmaste sex 

månaderna 
 
14. Hur stämmer följande påståenden in på dig som person framförallt när det gäller fysisk aktivitet? * 
1=Stämmer inte alls 4=Stämmer helt  
 
  1 2 3 4  

Jag genomför det jag planerat även 
när jag har bekymmer och problem       

   



 

Jag genomför det jag planerat även 
när jag känner mig nedstämd       

Jag genomför det jag planerat även 
när jag känner mig spänd       

Jag genomför det jag planerat även 
när jag är trött       

Jag genomför det jag planerat även 
när jag har för mycket att göra 
hemma 

      

Jag genomför det jag planerat även 
om det dyker upp något roligt som 
distraherar mig 

      

Jag genomför det jag planerat även 
om jag inte får stöd och peppning tex 
från min familj 

      

 
 
Frågor om friskvårdserbjudanden i form av fysisk aktivitet, utnyttjandegrad, 

motivation och hinder 
 
15. Utnyttjar du något av de friskvårdserbjudanden som din arbetsgivare erbjuder dig? * 
Friskvårdserbjudanden = subventionerat motionskort, friskvårdsbidrag, motionspass och styrketräning i 
företagets/organisationens lokaler och/eller motion på arbetstid t.ex. friskvårdstimme.  

Nej (fortsätt med fråga 24-25)  
Nej men jag är fysisk aktiv (fortsätt med fråga 20-23)  
Ja (fortsätt med fråga 16-19)  

 
 
Frågor till dig som utnyttjar friskvårdserbjudandena 

16. I vilken utsträckning utnyttjar du följande alternativ? * Fler alternativ kan anges  

  Aldrig 1 g/veckan 2-3 ggr/veckan 4 ggr/veckan 
eller mer 

Finns inte hos 
oss  

Jag utnyttjar friskvårdstimmen 
eller den tid jag har till 
förfogande 

       

Jag deltar i de pass/aktiviteter 
som min arbetsgivare erbjuder        

Jag motionerar i lokaler som 
finns på min arbetsplats t.ex. 
styrketräningshall 

       

Jag utnyttjar det 
subventionerade 
motionskortet/friskvårdsbidraget 

       

 
17. Vad är det som motiverar dig till att utnyttja friskvårdserbjudandena? Välj den främsta anledningen: * 
Endast ett alternativ  

För att gå ner i vikt/hålla vikten  
Av hälsoskäl som att sänka mitt blodtryck etc.  
För att se snygg ut  
För att hantera stress/spänningar  
För jag känner mig piggare och gladare/orkar mer 

   



 

 
Aktiviteterna passar mig  
För gemenskapens skull  
För att må bra psykiskt  
För att hålla mig i form och må bra  
För att jag tycker det är kul  
För att det ger mig energi  
Övrigt:  

 
 
18. Vad har friskvårdserbjudandena betytt för dina motionsvanor? *  

Har börjat motionera  
Motionerar mer än tidigare  
Motionerar lika mycket som tidigare  

 
19. Behöver du "peppning" från någon annan för att komma iväg och delta i friskvårdserbjudandena? *  

Ja jag har lättare att komma iväg om jag går tillsammans med någon annan  
Det har ingen betydelse, ibland går jag tillsammans med någon annan, ibland går jag själv  
Nej jag har inget behov av det, jag går själv  

 
 
Frågor till dig som är fysisk aktiv men inte utnyttjar friskvårdserbjudandena 
 
20. Varför utnyttjar du inte friskvårdserbjudandena? Välj den främsta orsaken: * Endast ett alternativ  

Jag hinner inte på grund av mitt arbete  
Jag hinner inte på grund av min familjesituation  
Det passar inte mitt arbetsschema  
Det finns inga aktiviteter som passar mig  
Det är omständligt med tanke på ombyte, duschning etc.  
Jag vet inte vad friskvårdserbjudandena innebär, jag behöver få mer information  
Jag upplever att min chef inte tycker att det är ok  
Jag upplever att mina kollegor inte tycker att det är ok  
Jag har ingen att gå med  
Övrigt:  

 
 
21. Vad skulle kunna få dig att börja utnyttja friskvårdserbjudandena? Välj det främsta alternativet: * Endast 
ett alternativ  

Om inte mina dagliga arbetsaktivteter var så jobbiga/stressiga  
Om min familjesituation tillät mig  
Om jag hade någon att gå med  
Om det vore rätt aktivitet där jag kan känna mig trygg och bekväm  
Om jag fick information om vad friskvårdserbjudandena innebär  
Om jag upplevde att det var ok för min chef  
Om jag upplevde att det var ok för mina kollegor  
Övrigt:  

 
 
 

   



 

 
22. Vad motiverar dig till att vara fysiskt aktiv? Välj den främsta anledningen: * Endast ett alternativ  

För att gå ner i vikt/hålla vikten  
Av hälsoskäl som att sänka mitt blodtryck etc.  
För att se snygg ut  
För att hantera stress/spänningar  
För jag känner mig piggare och gladare/orkar mer  
För gemenskapens skull  
För att må bra psykiskt  
För att hålla mig i form och må bra  
För att jag tycker det är kul  
För att det ger mig energi  
Övrigt:  

 
 
23. Behöver du "peppning" från någon annan för att komma iväg och motionera? *  

Ja jag har lättare att komma iväg om jag motionerar tillsammans med någon annan  
Det har ingen betydelse, ibland är det lättare att komma iväg och motionera om jag gör det med någon 

annan och ibland motionerar jag själv  
Nej jag motionerar själv  

 

 Frågor till dig som inte utnyttjar friskvårdserbjudandena 
 
24. Av vilken anledning utnyttjar du inte friskvårdserbjudandena? Välj den främsta orsaken: * Endast ett 
alternativ  

Jag hinner inte på grund av mitt arbete  
Jag hinner inte på grund av min familjesituation  
Jag har ingen att gå med  
Det finns inga aktiviteter som passar mig  
Det är omständligt med tanke på ombyte, duschning etc.  
Jag är inte intresserad av motion och friskvård  
Jag upplever att min chef inte tycker att det är ok  
Jag upplever att mina kollegor inte tycker att det är ok  
Jag är rädd att skada mig  
Hälsoproblem hindrar mig från att vara fysiskt aktiv/motionera  
Jag ser inte mig själv som en fysiskt aktiv person  
Jag har dåliga erfarenheter från skolidrotten/gymnastiken  
Jag saknar motivation till att vara fysiskt aktiv  
Jag har ingen energi till att vara fysiskt aktiv  
Jag vet inte vad friskvårdserbjudandena innebär, jag behöver få mer information  
Övrigt:  

 
25. Vad skulle kunna få dig att börja utnyttja friskvårdserbjudandena? Välj det främsta alternativet: * Endast 
ett alternativ  

Om inte mina dagliga arbetsaktivteter var så jobbiga/stressiga  
Om min familjesituation tillät mig  
Om jag kände att jag var i dålig kondition  
Om jag hade någon att gå med  

   



 

Om jag ökade i vikt  
Om det vore rätt aktivitet där jag kan känna mig trygg och bekväm  
Om jag fick hjälp och stöd med att planera för att komma i gång med fysisk aktivitet  
Om jag fick information om vad friskvårdserbjudandena innebär  
Om jag upplevde att det var ok för min chef  
Om jag upplevde att det var ok för mina kollegor  
Övrigt:  

 
 
Tack för din medverkan. 

 

   



 

Bilaga 4 
KODLISTA 
 
Variabel Innebörd   Kodning 
 
V1 Ålder   1=18-34  Yngre 
    2=35-49 år Medel 
    3=50-65år Äldre 
 
V2 Kön   1= Kvinna  
    2= Man 
 
V3 Civilstånd   1=Gift/sambo 
    2=Särbo  
    3=Singel 
 
V4 Antal hemmavarande  Öppen fråga  
 barn 
 
V5 Ålder på barn  Öppen fråga   
      
V6 Arbetstid   1=Heltid  
    2=Deltid 
 
V7 Möjlig flextid  1=Ja 
    2=Nej 
 
V8 Utbildning   1= Grundskola/folkskola 
    2=Gymnasium 
    3= Högskola/universitet 
 
V9 Betyg i åk 8    1-5 
 
V10 Fysisk aktiv i barn/ungdom 1=Ja i ett lag/förening + Ja på egen                       
                                                                                           hand/med kompisar 
    2= Nej 
 
V11 Vänner som är Fysisk aktiva 1=De flesta/alla 
    2= Några  
    3= Få/inga 
     
 
V12 Fysiskt aktiv minst 30 min  1= Aldrig   
    2=1 dag/vecka 
    3=2-3dag/vecka 
    4=4-5dag/vecka 
    5=6-7dag/vecka 
 
 
 
 

   



 

13 TTM stege fysisk aktivitet  1= Inte regelb och har inga planer
    2= Inte regelb men har planer 6 mån
    3= Inte regelb men har planer 1 mån
    4= Regelb FA o varit så senaste 6mån
    5= Regelb FA o varit så mer än 6 mån 
 
V14  Mått av självtillit/självförmåga 1-2= Låg självtillit/självförmåga 
 ( tot. 7 påståenden om hinder  3-4= Hög självtillit/självförmåga
 skala 1=stämmer inte alls    
  4=stämmer helt) 
 
V15 Utnyttjande av Friskvård   1= Nej       → v 24
    2=Nej men fysisk aktiv   → v20
    3= Ja     →v16 
 
  
V17 Motiv till att utnyttja friskvård 1=För att gå ner i vikt/hålla vikten
    2=Av hälsoskäl  
    3=För att se snygg ut  
    4=För att hantera stress/spänningar 
    5= För känner mig pigg/glad/orkar mer
    6=Aktiviteterna passar mig 
    7=För gemenskapens skull 
    8=För att må bra psykiskt 
    9=För att hålla mig i form och må bra
    10=För att jag tycker det är kul
    11=För det ger mig energi 
    12=Öppen fråga  
 
V18 Friskvårds betydelse för FA 1=Börjat motioner 
    2= Motionerar mer än tidigare
    3= Motionerar lika mycket som tidigare
       
 
V20 Hinder   1= Hinner inte pga. arbete 
 Anledning till att inte vara  2= Hinner inte pga. familjesituation
 fysiskt aktiv genom friskvård 3= Passar inte mitt arbetsschema
    4= Inga passande aktiviteter
    5= Omständligt byta om osv.
    6= Vet inte vad det är/ Okunskap
    7= Ej ok för chef 
    8= Ej ok bland kollegor 
    9= Har ingen att gå med 
    10= Öppen fråga 
 
 
 
V22 Motiv till att utnyttja fysisk aktivitet 1=För att gå ner i vikt/hålla vikten
    2=Av hälsoskäl  
    3=För att se snygg ut  
    4=För att hantera stress/spänningar  

   



 

    5= För känner mig pigg/glad/orkar mer
    6=För gemenskapens skull 
    7=För att må bra psykiskt 
    8=För att hålla mig i form och må bra
    9=För att jag tycker det är kul
    10=För det ger mig energi 
    11=Öppen fråga  
 
 
V24 Hinder   1= Hinner inte pga. arbete 
 Anledning till att inte vara   2= Hinner inte pga. familjesituation
 fysiskt aktiv genom friskvård 3= Har ingen att gå med 
    4= Inga passande aktiviteter
    5= Omständligt byta om osv.
    6= Ej intresserad av motion
    7= Ej ok för chef 
     8= Ej ok bland kollegor 
     9= Rädd att skada sig 
    10= Hälsoproblem 
    11=Ser inte sig själv som en FA person
    12=Dåliga tidigare erfarenheter
    13=Saknar motivation 
    14= Saknar energi 
    15= Saknar information/okunskap
    16= Öppen fråga 
 

   



 

Bilaga 5 
 
KODLISTA 2: NYA VARIABLER EFTER OMKODNING 
 
Variabel Innebörd   Omkodning 
V4_barn   Antal hemmavarande  1,2,3 barn =1  

Inga barn = 2 
 

V5_ålder_b Ålder på barn  0-12 år (småbarn) = 1 
    13-20 år (tonårsbarn) = 2 
  
       
V14_self Mått av självtillit/självförmåga 1-2 låg =1 
     3-4 hög = 2 
 
V15_fy Utnyttjande av Friskvård   1,2 Utnyttjar ej = 1      
    3 Utnyttjar = 2  
  
V17_motiv Motiv till att utnyttja friskvård  
1= Yttre =2 , 2= Yttre= 2, 3= Yttre=2, 4= Yttre =2, 5= Inre =1, 6= Inre=1, 7=Inre=1, 
8=Yttre=2, 9=Yttre=2, 10=Inre=1, 11=Inre=1, 12=Omkodade till Yttre resp. Inre =1-2 
 
       
V20 Hinder utnyttjande av friskvård 
1= Prioritering=1, 2= Prioritering=1, 3= Praktiskt =2,  4= Kognitivt =3, 5= Praktiskt =2, 6= 
Praktiskt =2,  7= Kognitivt=3, 8= Kognitivt=3, 9= Kognitivt=3, 10= Omkodades till resp. 
grupp 1-2-3 
       
       
V22_motiv Motiv till att utnyttja fysisk aktivitet  
1= Yttre =2,  2= Yttre =2,  3= Yttre =2,  4= Yttre =2,  5= Inre =1, 6= Inre=1, 7=Yttre=2, 
8=Yttre=2, 9=Inre=1, 10=Inre=1, 11=Omkodade till Yttre resp. Inre 1-2 
 
V24 Hinder utnyttjande av friskvård  
1= Prioritering=1, 2= Prioritering=1, 3= Kognitivt=3,  4= Kognitivt =3, 5= Praktiskt=2, 
6=Kognitivt=3, 7= Kognitivt=3, 8= Kognitivt =3, 9=Kognitivt=3, 10= Hälso=4, 
1=Kognitivt=3, 12=Kognitivt =3, 13=Kognitivt =3, 14= Kognitivt=3, 15= Praktiskt =3, 
16= Omkodades till resp. grupp1-2-3-4 
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