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Sammanfattning 

 
Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vad som motiverar respektive hämmar de anställdas deltagande i ett 

kontorsföretags interna friskvårdsverksamhet och utifrån detta se om några könsskillnader 

föreligger. De fyra frågeställningar som använts är: Vilka motivationsfaktorer är det som 

främst påverkar dem att delta? Vilka är de mest förekommande anledningarna till att de inte 

deltar och vilka betingelser kan förändras för att underlätta ett deltagande? Vilka aktiviteter i 

företagets utbud är de mest tilltalande? Vilka aktiviteter utöver företagets utbud kan utgöra en 

motivationsfaktor till att börja delta? 

 

Metod 

Denna studie baseras på en kvantitativ undersökning med enkäter som metod. Urvalet har 

gjorts slumpmässigt bland företagets anställda till ett sampel på 129 personer, varav 71 

procent är män och 29 procent är kvinnor. Då undersökningen genomfördes fanns författarna 

på plats. Enkäten är utformad med mestadels fasta svarsalternativ och baseras på tidigare 

beprövad forskning inom området. Resultaten har sammanställts statistiskt i dataprogrammen 

SPSS, Excel och CIA.  

 

Resultat 

Det resultat denna studie har genererat är att det främst rör sig om hälsorelaterade orsaker till 

att de anställda deltar i friskvården. Har de anställda dessutom tidigare erfarenhet av fysisk 

aktivitet är detta en bidragande faktor till varför de blir delaktiga i företagets friskvård. Som 

hämmande orsak är tidsbrist den mest förekommande, och då främst på grund av 

arbetsbelastning. De aktiviteter som tilltalar de anställda mest är gym och styrketräning följt 

av spinning, racketsport, box och coreträning. En viss könsskillnad i aktivitetsval har även 

kunnat utläsas. För de som inte utnyttjar friskvården skulle aktiviteter som avslappning, olika 

typer av kampsport och friluftsaktiviteter kunna vara en bidragande orsak till att börja delta. 

 

Slutsats 

De kunskaper som denna studie har generat kan vara till hjälp för dem som avser att införa 

eller förbättra intern friskvårdsverksamhet hos företag. Slutsatsen är att dessa personer ska 

satsa mycket på att informera, motivera och ge stöd till de anställda för att öka ett deltagande i 

friskvården. För att komma runt problemet tidsbrist bör friskvården läggas under arbetstid. 

Aktiviteter som bör satsas på är gym, bodypump spinning, box, coreträning, kampsport, 

avslappning och friluftsaktiviteter. 
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1. Inledning 
Den mest bidragande orsaken till att denna studie genomförs är att vi av egen erfarenhet 

märkt ett lågt deltagarantal bland anställda i de friskvårdsmöjligheter som olika företag 

erbjuder. Eftersom vi själva arbetar på arbetsplatser där möjlighet till fysisk aktivitet internt 

på företaget är ett faktum finns det en nyfikenhet till varför inte fler utnyttjar den, samt hur vi 

i vår framtida yrkesroll kan få fler att delta.  

 

Vi tror att de kunskaper som denna studie kan generera är till stor hjälp för de företag som 

använder sig av eller vill instifta friskvård i form av fysisk aktivitet. Att få en arbetsplats där i 

stort sett alla utnyttjar de friskvårdsmöjligheter som erbjuds måste vara det ultimata då det är 

en lönsam investering både för individen och för företaget.1  

 

1.1 Introduktion  
Idag lever många ett stillasittande liv där fysisk aktivitet inte förekommer i någon större 

utsträckning.2 Undersökningar har visat att var fjärde vuxen inte rör sig alls på fritiden och att 

varannan vuxen rör sig alldeles för lite.3  I och med industriernas genombrott under sent 1800-

tal har den naturliga fysiska aktiviteten avtagit stegvis.4 Människors fysiska arbetskrav har 

minskat alltmer och tekniska hjälpmedel har tagit över. Även vardagsmotionen, förflyttningen 

till och från skolan eller arbetsplatsen har minskat.5 Dock har det fysiologiska behovet av 

fysisk aktivitet för att upprätthålla en god hälsa och välbefinnande inte minskat. Nästan alla 

våra förfäder utförde fysiskt krävande aktiviteter, såsom att värma upp bostaden eller skaffa 

mat. Denna omständighet har format våra kroppar och gener som fungerar bäst då vi är 

regelbundet aktiva. För att motverka sjukdomar och fungera optimalt genom livet behöver 

människokroppen rörelse. En livsstil som är stillasittande ökar risken för ett stort antal 

sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, fetma, cancer och benskörhet.6 

 

Att ge upp den idag stillasittande livsstilen kommer inte att vara en lösning på problemet, 

                                                 
1 Bosse Angelöw, Friskare arbetsplatser: Att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats 
(Lund: Studentlitteratur, 2002), s.85. 
2 Johan Faskunger, Motivation för motion (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2004), s. 9.  
3 Angelöw, s. 87. 
4 Arne K Blom och  Jan Lindroth, Idrottens historia (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 1995), s. 113.  
5 Björn Ekblom och Per Olof. Åstrand, Fysisk aktivitet för nytta och nöje, 1:a upplagan (Jönköping: 
Folkhälsoinstitutet, 1999), s. 27.  
6 Statens folkhälsoinstitut, Fysisk aktivitet och folkhälsa, red. Johan Faskunger och Liselotte Schäfer Elinder 
(Huskvarna: NRS Tryckeri AB, 2006), s. 9.  
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dock kan man komma en bra bit på vägen genom att lyckas uppmuntra fler till att vara fysiskt 

aktiva. ”När det blåser en stark vind är det mer konstruktivt att bygga en väderkvarn för att 

utnyttja vinden än att bygga en mur som skydd”7. För att människan skall kunna börja en mer 

aktiv livsstil måste vi tänka och agera annorlunda samt skapa en omgivande miljö som 

inspirerar till ett aktivare liv.8 

 

De positiva effekter som kommer med en livsstil där fysisk aktivitet är inkluderad gynnar inte 

enbart den enskilde individen utan även det företag där denna person är anställd. 

Arbetsresultatens kvalité och företagets lönsamhet påverkas i hög grad av personalens fysiska 

och psykiska hälsa.9  Genom att underhålla sin personal på rätt sätt kan man undvika 

sjukfrånvaro och personalomsättning och på så sätt få ett positivt ekonomiskt resultat.10 

 

1.2 Bakgrund 
Det företag som varit föremål för denna studie har kontor på flera platser runt om i världen, 

men den kontorsdel som använts är belägen i Stockholm. De anställda är stillasittande större 

delen utav dagen och arbetsuppgifterna sker framför datorn. Företagets personal har tillgång 

till den interna friskvårdsanläggning som är belägen max fem minuters promenadväg från 

personalens arbetsplatser.  

 

Anläggningen invigdes 1998 och har sedan dess erbjudit olika typer av träningsmöjligheter 

för de företagsanställda. Från början fanns bara ett litet gym och en spegelsal med diverse 

aktiviteter, men idag är utbudet betydligt större. Anläggningen är öppen måndag till söndag 

klockan 06.00-23.00 och erbjuder följande: 

 

- Bollhall 

Denna hall (22x40 m) är anpassad för olika lag- och bollsporter, t.ex. innebandy, basket och 

handboll. Här finns tre planer för volleyboll, fem planer för badminton och en plan för tennis. 

I lokalen kan de anställda låna badmintonnät och stolpar, volleybollnät och stolpar, mål och 

sarg till innebandy samt tennisnät och stolpar. I denna del av anläggningen utförs även 

instruktörsledda pass i motionsgympa, Box samt M.A.Q- funktionell träning.11  

                                                 
7 Faskunger, s. 13. 
8 Ibid., s. 10. 
9 Ellis Janzon, ”Vältränad personal lönsam”, Avisen, (2001:5), s. 10.  
10 Angelöw, s. 93. 
11 En grundläggande och systematisk träningsmodell för att utveckla god rörlighet och koordination som grund 
för att sedan utveckla mer explosiva egenskaper. 
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– Rörelsestudio 

Studion är ett mindre rum försett med spegelvägg. Här hålls instruktörsledda pass i spinning 

och Qi gong. 

 

– Lilla & stora gymmet 

Topputrustat gym för konditions- och styrketräning. Här finns även gymutrustning för lättare 

träning, nybörjare och rehabilitering.  

 

– Bassängen 

Bassängen är 6x16,67 m och vattnet är cirka 30 grader Celsius. Här finns möjlighet till 

egenträning i form av simning samt att delta i ledarledda vattengympapass.  

 

– Spegelsalen med klättervägg 

I spegelsalen hålls instruktörsledda pass i Aerobics, Bodypump, Pilatesträning, Poweryoga, 

Coreträning och Step-kondition. I denna sal finns även en klättervägg som de anställda kan 

nyttja. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner  
Då det i denna studie förekommer begrepp som författarna bedömer som centrala och därför 

viktiga att förmedla en samstämmig bild med läsaren på, kommer dessa att definieras så inga 

missuppfattningar om deras innebörd uppstår.  

 

Fysisk aktivitet är ett återkommande begrepp i denna studie och definieras enligt Statens 

folkhälsoinstitut som ”All typ av rörelse som ger en ökad energiförbrukning. Effekterna av 

fysisk aktivitet är beroende av bland annat intensitet, varaktighet (duration), frekvens, typ av 

träning, individens ålder och genetiska faktorer. Den totala energiförbrukningen av en 

aktivitet blir därmed en funktion av alla dessa faktorer.”12 Eftersom vi fördjupat oss i den 

fysiska aktivitet som är kopplad till företagets friskvårdsanläggning med ledarledda pass är 

det följande aktiviteter som är inkluderade i begreppet: aerobics, vattengympa, bodypump, 

pilates, box, poweryoga, core, qi gong, gympa, ryggympa, M.A.Q (funktionell träning), 

spinning, step-kondition, gym, stavgång, klättring, racketsport och simning.   

 

                                                 
12 Statens folkhälsoinstitut, s. 12. 
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Friskvård definieras enligt Nationalencyklopedin som en samlingsterm för sådana åtgärder 

som stimulerar individen till egna aktiva insatser i hälsobefrämjande syfte. Friskvård är ofta 

en del av ett företags personalvård och olika motionsaktiviteter utgör i många fall det 

dominerande (och inte sällan det enda) inslaget i friskvården.13 Då friskvården har en central 

roll i denna undersökning är det viktigt att läsaren är införstådd med att varje gång vi 

använder den termen menar vi den friskvård som finns internt på företaget i form av fysisk 

aktivitet. Även ord som friskvårdsverksamhet, friskvårdsaktivitet och friskvårdsinsatser kan 

förekomma men innebörden är densamma. 

 

Motivation enligt Nationalencyklopedin definieras som en ”sammanfattande psykologisk 

term för de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar beteende.”14 I denna studie 

beskrivs motivation utifrån fyra olika teorier som förklarar varför vi över huvud taget handlar 

och varför vi gör vissa saker snarare än andra. 

 

Med motivationsfaktorer menas i denna undersökning de tankar och handlingar samt yttre 

påverkningar som individen upplever är till hjälp för att nå fram till sina mål.  

 

1.4 Forskningsläge 
I flertalet av de forskningsrapporter som har relevans för denna studie påvisas att 

hälsorelaterade faktorer är det främsta motivet till att individen blir och fortsätter att vara 

fysiskt aktiv. I kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevårds rapport kan man läsa om 

vilka motiv som finns till att personalen på ett äldreboende deltar i sin friskvård. De främsta 

anledningarna är behovet av att konditionsträna, stärka sin kropp, trivas bättre med kollegor 

samt att orka med arbetets fysiska och psykiska krav.15 Även en amerikansk studie av 

Ashford, Biddle och Goudas påvisar liknande resultat då de kommit fram till slutsatsen att de 

faktorer som spelar störst roll för utövandet av fysisk aktivitet är hälsorelaterade så som 

önskan om bättre hälsa eller oro för försämrad hälsa.16 Detta är en slutsats som även Shephard 

har då han i sin studie vittnar om hälsoförbättringar som en av de främsta 

motivationsfaktorerna till deltagande i fysisk aktivitet.17 Vidare konstaterar Ashford, Biddle 

                                                 
13 Nationalencyklopedin (Höganäs: Bra böcker AB, 1989-1996:7), s. 52.  
14 Ibid., s. 474.  
15 Victoria Holmlund och Maria Vikström, Friskvårdsaktiviteter på arbetsplatser: faktorer som påverkar 
äldreomsorgspersonalens deltagande (Stockholm: KC-kompetenscentrum, 2005), s.15f.  
16 Basil Ashford, Stuart Biddle, Marios Goudas, ”Participation in community sports centres: Motives and 
predictors of enjoyments”, Journal of Sports Sciences, 11 (1993:3, jun), s. 255. 
17 Roy J. Shephard, ”Factors Influencing the Exercise Behavior of Patients.”, Sports Medicine, 2 (1985:5, Sept-
oct), s. 354. 
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och Goudas att det fysiska och psykiska välmåendet som uppkommer hos deltagarna efter 

träning är anledningen till regelbundenhet och att de fortsätter träna.18 Ytterligare en 

amerikansk studie som studerat motiverande faktorer till fysisk aktivitet, fast sett ur ett 

könsperspektiv visar i sitt resultat att önskan om bättre hälsa är en viktig anledning till 

motivation. Men studien har kunnat påvisa att det skiljer sig mellan kvinnor och män i det 

avseendet att män som skattade sin egna upplevda hälsa som låg, deltog i allt mindre grad i 

träningsprogram än kvinnor som snarare hade låg upplevd hälsa som motivationsfaktor till att 

vara fysiskt aktiva.19 Andra faktorer som motiverar till fysisk aktivitet är enligt Shephard 

kontroll av kroppsvikten, förbättrat utseende samt skapa ett socialt nätverk. Även kvaliteten 

på ledarskap hos instruktören/tränaren är en viktig faktor20. Han menar även att tidigare 

erfarenhet av fysisk aktivitet är en stor bidragande faktor till att man börja träna igen.21 

Morgans med flera har studerat vilka omständigheter som utgör motiv för att vidmakthålla en 

aktivitetsnivå och har kommit fram till bekvämlighet, utbudet och variationen av aktiviteter, 

entusiasmen hos personalen på träningsanläggningen inklusive instruktörer, 

information/guidning samt sociala aspekter.22 

 

Att någon övergår till att vara och förbli fysiskt aktiv på grund av sociala aspekter är 

återkommande i flera forskningsrapporter. I Shephard´s studie framgår att social support, 

socialt stöd från omgivningen, hög självkänsla samt hög självmotivation är betydande och 

bidragande motivationsfaktorer till kontinuerlig fysisk aktivitet.23 Också Faskunger har 

fastställt att socialt stöd är en effektiv faktor för att få människor att delta i fysisk aktivitet och 

träning. Med detta menar han inte bara stöd från en person vid själva träningstillfället utan det 

kan också vara uppmuntran av en god vän eller en anhörig vid sidan av träning. Vidare anser 

han att det sociala stödet har påverkan på den fysiska aktiviteten genom att höja motivationen 

och stämningen.24 

 

Shephard har genom sin forskning lyckats se ett samband mellan utövande av fysisk aktivitet 

och val av aktivitet, där det sistnämnda påverkar det förstnämnda i mycket hög grad25. Han 

konstaterar också att variationen av aktiviteter är viktig för att behålla ett fortsatt intresse. 

                                                 
18 Ibid., s. 254.  
19 P.P. Morgan, R.J. Shephard, R. Finucane, L. Schimmelfing, V. Jazmaji, “Health Beliefs and Exercise Habits 
in an Employee Fitness Programme”, Canadian Journal of Applied Sports Sciences, 9 (1984:2, Jun), s. 90f. 
20 Shephard, 1985, s. 354. 
21 Ibid., s. 354.  
22 Morgan, s. 90. 
23 Shephard, 1985, s. 354. 
24 Faskunger, s.108. 
25 Shephard, 1985, s. 351ff.    
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Även möjligheten att dela upp i träningsklasser efter ålder, aktivitetsnivå och förmåga gör 

mycket för deltagarnas självkänsla.26 I boken Motivation för motion skriver Faskunger att de 

aktiviteter som stimulerar den största delen av befolkningen är sannolikt låga eller måttligt 

ansträngande, såsom trädgårdsarbete, simning, cykling till jobbet, tennis eller promenader27, 

medan Morgans mfl. i sin studie kommit fram till att de mest populära aktiviteterna för deras 

population var simning, styrketräning, badminton och squash.28 Enligt Shephard motiveras 

individer med kortsiktiga mål såsom att gå ner i vikt, slappna av, motverka stress etcetera och 

som medverkar i aktiviteter som ger snabba resultat till fortsatt träning i högre grad än de som 

tränar med långsiktiga mål.29 Dessutom har han i sina studier kommit fram till att kvinnor är 

mer intresserade av träningsklasser än av idrotter med prestationskrav medan män tycks visa 

motsatta tendenser.30 Ytterligare skillnader mellan könen kan konstateras då män har svårare 

än kvinnor att följa ett regelbundet återkommande program eftersom deras arbete kräver för 

mycket av deras tid. 31  

 

Som anledning till att man inte är fysiskt aktiv eller inte deltar i friskvård anger Faskunger 

tidsbrist, men menar också att faktorer som trötthet och fysiska hinder spelar en stor 

roll.32Detta bekräftas även av Shephard som anser att uteblivet deltagande beror på tidsbrist 

eller dålig flexibilitet från sitt arbete.33  

 

Slutligen är fysisk aktivitet som vilken produkt som helst och måste marknadsföras enligt 

Faskunger. Att det är något som är roligt, avslappnande och ger oss ett ”break” från vardagens 

stress.34 I boken Att motivera till hälsa skriven av Granbom finns klara paralleller till 

Faskunger. Hon uttrycker också att friskvården måste marknadsföras för att kunna intressera 

och motivera människor. Den får inte vara alltför präglande utan på ett lågmält sätt väcka lust 

och nyfikenhet till friskvårdsmöjligheterna.35 

 

Sammantaget för de forskningsrapporter som redovisats ovan är motivet till att vara fysiskt 

aktiv relaterade till sociala- eller hälsoaspekter samt val av aktivitet. Som anledning till 

                                                 
26 Shephard, 1985, s. 359.      
27 Faskunger, s. 82.  
28 Ashford, s. 251. 
29 Shephard, 1985, s. 360. 
30 Morgan, s. 92. 
31 Ibid., s. 88. 
32 Faskunger, s.106f.  
33 Shephard, 1985, s. 359. 
34 Faskunger, s. 82.  
35 Anna-Karin Granbom, Att motivera till hälsa (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 59.  
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inaktivitet ges tidsbrist. Denna studie vill se om detta även är applicerbart i nutid och på ett 

kontorsföretag i Stockholm, eller om olikheter i motiv förekommer.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka vad som motiverar respektive hämmar de anställdas deltagande i ett 

kontorsföretags interna friskvårdsverksamhet och utifrån detta se om några könsskillnader 

föreligger. 

 

• Vilka motivationsfaktorer är det som främst påverkar dem att delta? 

 

• Vilka är de mest förekommande anledningarna till att de inte deltar och vilka 

betingelser kan förändras för att underlätta ett deltagande? 

 

• Vilka aktiviteter i företagets utbud är de mest tilltalande? 

 

• Vilka aktiviteter utöver företagets utbud kan utgöra en motivationsfaktor till att börja 

delta? 

 
1.6 Teoretiska utgångspunkter  
Då denna studie strävar efter att förstå individens och gruppens deltagande i olika 

friskvårdsprogram i form av fysisk aktivitet har teorier om motivation använts. Detta är något 

som funnits under en längre tid och har på så sätt många vinklar och anhängare. En av de 

äldsta idéerna om motivation kommer från den grekiske filosofen Epikuros och hedonismen. 

Han menade att individen försöker närma sig mål som är förknippade med lust och välbehag 

men undviker mål som kopplas till olust och obehag. Den hedonistiska motivationsteorin har 

fungerat som startskott och prototyp för andra senare uppkomna teorier om motivation. Detta 

då den innehåller de två typer av mål som kännetecknar efterföljande motivationsteorier; att 

uppnå och att undvika.36 För denna studie har tre olika inriktningar valts ut inom området 

motivationsteorier.  

 

 

 

 
                                                 
36 Christer Stensmo, Ledarskap i klassrummet (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 97. 
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1.6.1 Inre motivation 

Med inre motivation menas att målen som ska tillgodoses finns inom människan i form av 

eventuella resurser som kan utvecklas, känslor man följer samt olika typer av behov som ska 

tillfredställas.37 En av de män vars teorier kan placeras under begreppet inre motivation var 

Abraham Maslow och hans idéer: behovshierarki och motivationspsykologi. Han menar att 

behoven finns i människans biologiska natur och att det är mer intressant att se hur den yttre 

miljön blir till en inre psykologisk miljö än att studera miljön runt omkring.38 Han menar 

vidare att människans behov börjar med de fysiologiska, basbehoven. Om dessa inte är 

uppfyllda kommer de att vara primära i individens tillvaro till de uppfylls och nya behov 

dyker upp. Det andra steget enligt Maslow är då trygghet där behov av samhörighet, kärlek 

och bekräftelse av andra är centrala punkter. Därefter på behovsskalan kommer steget 

gemenskap följt av självuppskattning, man vill bli respekterad av andra och framförallt 

respektera sig själv. Som högsta steg, dit man bara kommer om de tidigare nämnda stegen är 

helt eller delvis uppfyllda har Maslow placerat självförverkligande, vilket symboliserar de 

behov man har för att förverkliga sig själv.39 Anledningen att Maslow har format sin 

behovshierarki som en trappa är för att visa hur behoven formas med utvecklingen från födsel 

till vuxen där de högre behoven är de sista att förkroppsligas och på så sätt också de lättaste 

att förbise. Ju högre ett behov är desto lättare är det att undertrycka vilket gör att behovet att 

självförverkliga sig själv blir lättare att undvika än exempelvis behovet av kärlek och 

trygghet.40 Det är med andra ord inte relevant att försöka tillfredställa högre behov innan de 

lägre och grundläggande helt eller delvis är uppfyllda.41 Symboliken med en trappa är även 

för att visa på hur individen kan förflytta sig uppåt och nedåt mellan trappstegen beroende på 

händelser och situationer.  

 

Man kan även dela in människans behov i bristbehov och utvecklingsbehov. Dessa utgår från 

behovsskalan där de förstnämnda är de behov som är nödvändiga för människans överlevnad 

och välmående medan de sistnämnda utvecklar människans resurser.42 Våra bristbehov kan 

även nämnas som dem som avvärjer sjukdomar medan tillfredställande av 

                                                 
37 Ibid., s. 97. 
38 Jan Bärmark, Självförverkligandets psykologi: ett centralt tema i Maslows tänkande (Borås: Natur och Kultur, 
1985), s. 144. 
39 Bärmark, s.146f.  
40 Ibid., s. 149. 
41 Ole Schultz Larsen, Psykologiska perspektiv (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 86. 
42 Stensmo, s. 98f. 
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utvecklingsbehoven möjliggör hälsa och personlig utveckling. Dessa är olika för den enskilda 

individen och beror på vad som prioriteras högt respektive lågt i livet.43 

 

1.6.2 Yttre motivation 

Med yttre motivation menas att de mål människan strävar mot finns i den omgivande miljön 

och påverkar individen i en viss riktning.44 Denna studie har främst inriktat sig på Frederic 

Skinner och hans teori om Operanta betingelser för att beskriva yttre motivation. Denna teori 

baseras på hur betingelser i form av belöningar och bestraffningar verkar mot motivationen 

hos människan.45 Den skiljer sig från klassisk betingning på så sätt att människan som ska 

lära sig är aktiv och gör något för belöningens skull.46 Idén i hans teori är att någon kan få

annan att agera och bete sig målinriktat genom vissa arrangemang i den omgivande miljön 

och då har han inriktat sig främst på så kallade förstärkare av mänskligt beteende. En 

förstärkare är endera något positivt som tillkommer med ett visst beteende eller något negativt 

som avtar eller försvinner.

 en 

 

                                                

47 Det är vid Operant betingning då individen är aktiv som de 

konsekvenser beteendet leder till avgör om det lärs in eller ej. Om vi upplever positiva och 

behagliga konsekvenser är chansen stor att beteendet lärs in, samtidigt ger negativa och 

obehagliga konsekvenser motsatt verkan. Dessa olika konsekvenser kallas för positiv och 

negativ förstärkning och hör till belöning som motivationsfaktor vilket Skinner och hans 

efterföljare har konstaterat är något som ökar sannolikheten för ett visst beteende.48  

 

1.6.3 Interaktiv motivation 

Interaktiv motivation är då motivationen bildas i ett samspel mellan en situation och en 

person. En tidig ansats inom den interaktiva motivationen var Kurt Lewin och hans fältteori. 

Enligt denna verkar människan i ett fält där olika krafter arbetar i olika riktningar, mot olika 

mål med olika typer av målkonflikter som följd. Vilka mål som blir dominerande och som 

individen lägger ner intresse i beror på tidigare erfarenheter av framgång eller 

misslyckande.49 Enligt Lewins teori koncentrerar vi oss för mycket på de individuella 

egenskaperna och personligheterna när vi pratar om människans beteenden. Istället borde vi 

flytta centrum till omgivningen och individens sociala sammanhang och se till beteenden som

 
43 Schultz Larsen, s. 86. 
44 Stensmo, s. 98f. 
45 Ibid., 98f. 
46 Schultz Larsen, s. 53. 
47 Stensmo, s. 98f. 
48 Stensmo, s. 98f. ; Schultz Larsen, s. 55. 
49 Stensmo, s. 99f. 
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uppkommer då dessa två spelar tillsammans.50 Enligt Fältteorin är gruppen viktig för 

individen och en social helhet bildas mellan de egna krafterna samt gruppens introducerad

krafter. Det är alltså enligt Lewin meningslöst att försöka påverka människor individuel

det krävs att individen ingår i en grupp vars normer man kan influera och på så sätt påverka 

varje enskild gruppmedlem att förändra sitt beteende.

e 

lt utan 

ål 

 tidigare 

                                                

51 En persons ansträngning att nå ett m

blir alltså beroende av en kombination av målets värde och förväntan (ofta byggd på

erfarenheter) om att lyckas eller att misslyckas,52 upplevelsen av den egna kapaciteten i den 

aktuella situationen samt omgivningen och dess normer/förhållanden till den aktuella 

situationen.53  

 

2. Metod 
Denna studie baseras på en kvantitativ undersökning med enkäter som metod och har 

genomförts på en större avgränsad grupp, vilket i detta fall är företagets personal. Eftersom 

dessa var fler än 1500 personer har ett slumpmässigt urval gjorts, ett sampel som ska 

representera företagets samtliga anställda.54  

 

En anledning till att enkäter valts som metod är att respondenterna ska kunna ha tid att tänka 

efter och besvara frågorna i sin egen takt. Då enkäten även har fasta svarsalternativ kan 

standardiseringen höjas på undersökningen.55 

 

2.1 Enkätutformning 
För att få en enkät som avspeglar studiens syfte och frågeställningar har denna sammanställts 

utifrån tre tidigare beprövade enkäter.56 Frågorna baseras på de frågeställningar och teoretiska 

ramverk som ligger till grund för hela studien. Genom litteratur och tidigare forskning har 

centrala och för området aktuella begrepp letats fram. Dessa har därefter omformulerats till de 

frågor och svarsalternativ enkäten bygger på.  

 
 

 
50 Lars Svedberg, Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap, 3. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 
2003), s. 37f. 
51 Ibid., s. 40f. 
52 Ibid., s. 37f. 
53 Stensmo, s. 99f. 
54 Telefonsamtal med ”Anna Andersson” 8/11 2007 angående Årsredovisning 2006 för företaget XX, egna 
anteckningar, I författarnas ägo.  
55 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 3. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 72f. 
56 Se bilaga 2.  
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2.2 Urval 
De som deltog i studien är fast anställda på ett stort kontorsföretag i Stockholm. 

Urvalskriterierna för denna grupp är att de har tillgång samt närhet (max fem minuters 

gångväg) till företagets friskvårdsanläggning, där fysisk aktivitet i olika former erbjuds. 

Enkäterna besvarades av 129 förbipasserande män och kvinnor i varierande åldrar från 26 till 

63 år där medelåldern var 44 år. Andelen män var 71 procent och andelen kvinnor 29 procent, 

vilket väl speglar könsfördelningen på företaget som består av 75 procent män och 25 procent 

kvinnor. 57 Att studien inte specificerats på en viss typ av anställd är för att få ett resultat som 

överensstämmer med alla anställda inom företaget. 

 

2.3 Procedur  
För att få tillåtelse att genomföra en enkätstudie kontaktades den ansvarige för företagets 

friskvårdsanläggning som bidrog med riktlinjer om bästa tid och plats för utförandet. 

Undersökningen ägde sedan rum en måndagsförmiddag från kl.07.30 till 13.15 i två olika 

kontorsbyggnader. Placeringen var vid huvudentrén för att kunna fånga upp alla som 

passerade till och från arbetsplatsen. För att ge ett seriöst intryck medtogs diverse rekvisita i 

form av GIH-kläder och skyltar med information om studiens syfte. I stort sett alla anställda 

som gick förbi tillfrågades om medverkan i undersökningen och responsen var överlag 

positiv. Efter morgonrusningen, det vill säga runt 9.30, förflyttades undersökningen till nästa 

kontorsbyggnad för att fånga upp folk under lunchen. Alla enkäter besvarades på plats så att 

ansvariga var närvarande och kunde besvara eventuella frågor.  

 

Enkäten var uppbyggd av tre delar som besvarades beroende av vilken relation de 

medverkande hade till företagets friskvårdsanläggning. Detta har medfört att alla i vår 

urvalsgrupp inte har besvarat samtliga frågor utan endast några utvalda beroende på vilken 

grupp de tillhörde. 

 

2.4 Statistik  
För att kunna sammanställa resultaten har dataprogrammen SPSS, (ver 12, SPSS Inc. 

Chicago, Ill.), MS Excel och Confidence Interval Analyzer (CIA; Trevor Bryant, Univ of 

Southampton, UK) använts. Skillnader i proportion samt medianer har gjorts i CIA. 

                                                 
57 Telefonsamtal med ”Anna Andersson” .  
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I SPSS har Chi 2 använts för att beskriva skillnader i procentuella fördelningar och i MS 

Excel har konfidensintervallet räknats ut till 95%.  Proportionens standardfel (SE) har 

beräknats som 
n

ppSE )1( −∗
=  och konfidensintervallet genom att SE multipliceras med 

Zα/2, vilken hämtades ur färdiga tabellverk. Denna beror på konfidensintervellets vidd (i detta 

fall 95%) och antal försökspersoner.  

 

2.5 Bortfallsanalys 
Då undersökningen ägde rum vid ingången till ett kontorsföretag under morgon- och 

lunchrusningen, var det många människor som passerade. Eftersom vi endast var två personer 

som hade möjligheten att dela ut enkäter och stå till svars för frågor, hann inte alla 

förbipasserande tas kontakt med. Alla som tillfrågades ville inte besvara enkäten, orsaken till 

detta uppfattade författarna som jäkt till möten och dylikt. Dock svarade majoriteten av de 

tillfrågade och vi fick in så många enkäter som behövdes. 

 

Då två personer svarat helt ofullständigt på enkäten valde vi att se dessa som bortfall. Varför 

dessa svarat så bristfälligt kan vi inte riktigt veta, men vi tror att en orsak kan ha varit att de 

var stressade till arbetet.   

 

2.6 Tillförlitlighet 
Validiteten i metoden anses som god då de resultat som enkäten genererat besvarat studiens 

frågeställningar.58 För att höja innehållsvaliditeten i enkäten har tidigare forskning och 

litteratur på området studerats och använts som grund för frågorna och svarsalternativen. 

 

För att ytterligare stärka innehållsvaliditeten samt för att utforma en så korrekt enkät som 

möjligt har en fackhandledare rådfrågats för granskning och formulering av frågorna. 

Ytterligare en handledare har varit medverkande i konstruktion av svarsalternativen för att 

dessa på bästa sätt ska kunna bearbetas statistiskt till studiens resultat. Genom olika typer av 

litteratur inom området har formuleringar omarbetats för att undvika ledande frågor, precisera 

tids- och rums angivelser, undvika dubbla negationer, få en enkelhet i språket, selektera 

svarskategorier etcetera.  

 
                                                 
58 Karin Widerberg, Kvantitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 18. 
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Två olika fackhandledare samt studiens författare har granskat att instruktionerna till 

enkäten/frågorna inte kunde missförstås. De har även kontrollerat att enkäten var uppställd på 

ett sätt som gjorde den lätt att besvara samt att frågornas formuleringar inte gick att 

missuppfatta. För att ytterligare öka tillförlitligheten gjordes en pilotstudie med en grupp på 

10 personer som i största möjliga mån motsvarade den tänkta gruppen. Med hjälp av deras 

svar och synpunkter kunde ytterligare förändringar göras för att få en bättre enkät.  

 
3. Resultat 
Syftet är att undersöka vad som motiverar respektive hämmar de anställdas deltagande i ett 

kontorsföretags interna friskvårdsverksamhet och utifrån detta se om några könsskillnader 

föreligger. Detta redovisas nedan med utgångspunkt i studiens frågeställningar. Då de 

medverkande kunnat fylla i flera svarsalternativ på majoriteten av enkätfrågorna kommer inte 

procentsatserna tillsammans att vara 100 procent.  

 

3.1 Motivationsfaktorer till deltagande 
De faktorer som motiverar de redan aktiva i företagets friskvård är önskan om bättre 

kondition/komma i form (86,4%) samt att de känner sig piggare och gladare (86,4%). Dessa 

följs sedan av att de vill hålla vikten (69,7%), undvika skador och sjukdom (66,7%) samt 

ökad självkänsla (56,1%). Flera anställda har även beskrivit att träningen hjälper dem klara 

arbetstempots stress bättre.  
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Figur 1 – Motivationsfaktorer för redan aktiva. 

 

 
a) Jag känner mig piggare och gladare/orkar mer   b ) Jag vill få bättre kondition/komma iform   c) Jag vill hålla vikten/gå 

ner i vikt   d) För att undvika skador sjukdom  e) Ökad självkänsla  f) Dåligt samvete om jag inte tränar   g) Jag har ett 

uppsatt mål för min träning  h) Jag rubbar mina rutiner om jag inte tränar  i) Social samhörighet med mina kollegor   j) 

Instruktören  k) För att bli bättre inom en tränings– eller idrottsform  
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3.1.1 Motivationsfaktorer till deltagande ur ett könsperspektiv 

Fördelningen mellan kvinnor och mäns åsikter i de olika alternativen är jämn och kan inte 

säkerställas statistiskt. De mest utmärkande olikheterna är dock att männen motiveras mer av 

dåligt samvete om de inte tränar (41,5 % mot kvinnornas 28 %) medan kvinnorna mer än 

männen motiveras av ökad självkänsla (68 % kontra männens 48,8 %). Att instruktören är en 

motiverande faktor syns främst hos kvinnorna med 24 % mot männens 7,3 %. Att de 

motiveras till träning för att inte rubba sina rutiner är något som marginellt skiljer sig 

statistiskt mellan könen (P<0,049) då kvinnor i högre grad har angett detta som anledning till 

varför de deltar i företagets friskvård (40 % mot männens 14,6 %). I övrigt stämmer kvinnor 

och mäns svarsfrekvens och spridning överrens med resultatet för hela populationen. 

 

Av dem som utnyttjar friskvården på företaget har 96 % tidigare erfarenhet av regelbunden 

fysisk aktivitet, medan av dem som inte deltar i friskvården har 78 % tidigare erfarenhet. 

Detta ger en skillnad på 18 % mellan grupperna (CI: 0,042-0,33), vilket är en statistisk 

signifikant skillnad.  

 

3.2 Anledningar till att inte delta samt betingelser som kan underlätta ett 

deltagande 

 

3.2.1 Faktorer som hämmar ett deltagande  

Majoriteten av de anställda (82 %) uppger att tidsbrist på grund av arbete är den främsta 

orsaken till att de inte utnyttjar företagets friskvård. Efter detta anges tidsbrist på grund av 

familj (44 %), för trött/orkar inte (41 %), tidsbrist på grund av hushåll (38, 5 %), stress (36 %) 

och tidsbrist på grund av fritid (31 %).  Att de saknar någon att motionera med anges som 

orsak av 20,5 % av de anställda. Ytterligare alternativ som erbjudits men inte visat något 

högre utslag bland de anställda var; inget intresse för fysisk aktivitet, har ej kunskap inom 

området, jag är inte tillräckligt bra på någon av de aktiviteter som företaget erbjuder, det finns 

ingen aktivitet som passar mig samt vädret.  
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Figur 2 – Orsaker till varför de anställda inte deltar. 

 
a) tidsbrist på grund av arbete  b) tidsbrist på grund av familj  c) för trött/orkar inte   d) tidsbrist på grund av hushåll  e) stress 

f) tidsbrist på grund av fritid  g) Saknar någon att motionera med 

 

 

Då de som genomförde enkäten fick svara på en öppen fråga angående vad som hindrar dem 

att utnyttja företagets friskvård svarade deltagarna omständigheter som ”Tränar hellre nära 

hemmet när jag har tid”. Andra anledningar som kommit upp är att tiderna på gruppträningen 

inte passar dem, att man lätt kan prioritera bort friskvården och att det inte finns några 

träningsredskap för äldre och kvinnor.  
 

De anställda på företaget som angav att de inte deltar i friskvården fick bedöma sin egen 

förmåga att kunna genomföra någon av företagets aktiviteter i form av fysisk aktivitet på en 

10-gradig skala. Medianen på detta visar 7 (CI: 6 - 8). 

 
3.2.2 Motivationsfaktorer för att vilja delta 

Flertalet (60,5 %) anger att den omständighet som skulle få dem att börja utnyttja företagets 

friskvård är om de ökat i vikt. Efter detta anser 55 % att de skulle delta om de erbjuds rätt typ 

av aktivitet där de känner sig bekväma och 50 % om det fanns någon som kunde motivera 

dem. 46 % kan tänka sig att vara delaktiga av hälsoskäl i förebyggande syfte och 42 % 

behöver komma-i-gång information/stöd. Om de fick information/kunskap om aktiviteterna 

skulle 37 % kunna tänka sig att medverka.  
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Figur 3 – Motivationsfaktorer för att vilja delta 
a) Om jag ökat i vikt  b) Att det är rätt typ av aktivitet där jag kan känna mig bekväm  c) Att det fanns någon som kunde 

motivera mig  d) Försämrad kondition   e) av hälsoskäl i förebyggande syfte  f) behöver komma-i-gång information/stöd  g) 

Att mina dagliga uppgifter inte var så jobbiga  h) Att jag fick information/ kunskap  i) Behöver mer information om mina 

möjligheter att delta i aktiviteterna   j) Att det gick att eliminera saker så som ombyte, dusch etc  k) Att jag känner socialt 

stöd från mina kollegor 

 

När de anställda fritt fick svara på en öppen fråga gällande vad som skulle kunna få dem att 

vilja delta i företagets friskvård, var ett flertal överrens om att en betydande faktor var om de 

fick träna på arbetstid. Ytterligare omständigheter var om avdelningen satte upp gemensamma 

träningsmål. Det kunde exempelvis vara att alla måste träna på individuell nivå en gång per 

vecka eller liknande.  

 

Alla anställda som deltagit i undersökningen har fått bedöma hur viktig fysisk aktivitet är för 

dem genom att kryssa i en 10-gradig skala (där 1 = inte viktigt alls och 10 = mycket viktigt). 

Detta har visat att de som utnyttjar friskvården på företaget har en median på 9,0, medan de 

som inte deltar i friskvården har en median på 8,0. Detta ger en skillnad på 1,0 enheter (CI: 

0,0-2,0), vilket är en statistiskt signifikant skillnad. Som motivering till sin bedömning angav 

flertalet att det var för att må bra, orka mer, förbättra hälsa och kondition samt motverka dålig 

sömn och stress.  

 

3.2.3 Anledningar till att inte delta samt betingelser som kan underlätta ett 

deltagande ur ett könsperspektiv 

Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan kvinnors och mäns orsaker till varför 

de inte deltar. De områden som studien ändå kunnat se en marginell skillnad gällande 

svarsfrekvens mellan könen är stress, tidsbrist på grund av hushåll samt, tidsbrist på grund av 
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familj där männen har de högsta värdena. De orsaker som kvinnor har angett mer än männen 

är tidsbrist på grund av arbete samt diverse skador. I övrigt stämmer kvinnors och mäns 

orsaker till varför de inte deltar överrens med resultatet för hela urvalsgruppen. 

 

Att de anställda behöver mer information om sina möjligheter att kunna delta i aktiviteterna 

har endast angetts av män (36,7 %) vilket ger en skiljaktighet från kvinnorna ( P< 0,045) som 

skulle delta i friskvårdsverksamheten om deras dagliga uppgifter inte var så jobbiga (50 %). I 

övrigt är spridningen inom könen större än mellan dem och inga statistiskt säkerställda 

skillnader föreligger utan resultatet stämmer överrens med det som baseras på alla deltagare i 

studien.  

 

3.3 Mest tilltalande aktiviteter 
Av de anställda som utnyttjar företagets friskvård är gym/styrketräning den aktivitet som flest 

tycker är tilltalande (70 %) följt av bodypump (58 %). Därefter visar resultatet på en relativt 

jämn fördelning mellan spinning (44 %), box (40 %), racketsport (38 %) och coreträning (38 

%). Flera av de anställda har motiverat sina val med att de gillar variation av olika 

träningsformer samt att det är kul att prova på nya sätt att träna på. En återkommande 

kommentar är även att de vill ha hård konditionsträning.  
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Figur 4 – Aktiviteter som de anställda ser som tilltalande. 

 

I undersökningsenkäten fanns en öppen fråga om det saknades någon form av aktivitet i 

företagets utbud vilket 17,2 % svarade ja på. Exempel på detta var diverse racketsporter 
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såsom tennis och squash, gärna med tillgång under lunchtid samt olika kampsporter. Golf var 

en aktivitet som flera saknade i utbudet och olika typer av yoga samt bodycombat. 

 

3.3.1 Mest tilltalande aktiviteter ur ett könsperspektiv 

De aktiviteter som kvinnorna i studien ansåg som de mest tilltalande var Bodypump (68,4 %), 

Poweryoga (63,2 %), Coreträning (63,2 %), Step-kondition (57,9 %), Aerobics (52,6 %) och 

Gympa (47,4 %). En statistiskt säkerställd skillnad på att dessa aktiviteter är mer applicerbara 

på kvinnor än på män finns för Aerobics (P<0,001) Poweryoga (P<0,002) Coreträning 

(P<0,009) och Step-kondition (P<0,009). 
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Figur 5 – Kvinnors mest tilltalande aktiviteter 

 

De mest tilltalande aktiviteterna i företagets utbud för män var Gym/styrketräning (87,1 %), 

Bodypump (51,6 %), Racketsport (45,2 %), Box (45,2 %) och Spinning (41,9 %). En 

statistiskt säkerställd skillnad på att gym/styrketräning är mer applicerbara på män än på 

kvinnor finns (P<0,003).  
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Figur 6 – Mäns mest tilltalande aktiviteter 
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3.4 Aktiviteter som utgör en motivationsfaktor till att börja delta 
Den aktivitet som flest skulle nyttja om den infördes är avslappning (48,7%).  Detta följs 

sedan av en jämn fördelning mellan friluftsaktiviteter (35,9%), kampsport (33,3%), gå ner i 

vikt-grupp (33,3%) samt instruktörsledd racketsport (30,8%).  Varför avslappning främst har 

valts motiverar de anställda med stressigt jobb och att man inte behöver duscha eller släpa på 

träningskläder. Övriga aktiviteter som fanns som alternativ men som inte resulterat i något 

högre utslag bland studiens deltagare är promenader, cykelturer, instruktörsledd klättring, 

dans samt må-bra grupp med kulturinslag. I övrigt nämndes friskvårdsbidrag för att kunna 

träna närmare hemmet.  
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Figur 7 - Aktiviteter som skulle kunna motivera de inaktiva. 

 

3.4.1 Aktiviteter som utgör en motivationsfaktor till att börja delta ur ett 

könsperspektiv  

De aktiviteter som flest kvinnor har angett som möjlig faktor till att börja utnyttja friskvården 

är dans (60 %), promenader (40 %) och avslappning (60 %). Den sistnämnda ligger högt även 

på männens lista (44,8 %). Ytterligare aktiviteter som tilltalar männen är kampsport (37,9 %), 

instruktörsledd racketsport (41,4 %) och friluftsaktiviteter (37,9 %). Resultatet visar även en 

på en säkerställd skillnad att dans är mer applicerbar för kvinnor än för män (P<0,001) samt 

att instruktörsledd racketsport är ett alternativ som motiverar männen mer än kvinnorna 

(P<0,013)  
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4. Diskussion 
Syftet är att undersöka vad som motiverar respektive hämmar de anställdas deltagande i ett 

kontorsföretags interna friskvårdsverksamhet och utifrån detta se om några könsskillnader 

föreligger. 

 

I detta kapitel avser vi att diskutera studiens resultat samt knyta ihop dessa med de teoretiska 

utgångspunkterna och det aktuella forskningsläget. Vi kommer även visa på en 

sammanfattning av de viktigaste resultaten samt diskutera för och nackdelar med vårt 

metodval.  

 

4.1 Resultatsammanställning 
Det resultat denna studie har genererat är att det främst handlar om hälsorelaterade faktorer 

som motiverar de redan aktiva i friskvården. Huvudsakligen handlar det om känslan att känna 

sig piggare och gladare, förbättra sin kondition, hålla eller minska vikten samt undvika 

framtida skador och sjukdomar. Har de anställda dessutom tidigare erfarenhet av fysisk 

aktivitet är detta en bidragande faktor till varför de anammar och förblir fysiskt aktiva.  

 

Tidsbrist är den mest förekommande anledningen till att de anställda inte deltar i den 

friskvård som företaget erbjuder och då främst på grund av sin arbetsbelastning. Men även 

familj, hushåll och fritid är delar som inverkar tidshämmande på de anställda. Likaså stress 

och att de saknar någon att motionera med är orsaker som gör att de uteblir från friskvården. 

Medianen på bedömningen av att kunna genomföra de aktiviteter som företaget erbjuder 

hamnade relativt lågt och kan vara en bidragande orsak till ett icke deltagande.  

 

Som motivationsfaktor till att börja medverka i friskvården angavs ökad vikt som det främsta. 

Andra utmärkande anledningar var rätt typ av aktivitet, någon som kan motivera samt behovet 

av komma i gång information/stöd. Studien visar även att ju högre den individuella synen på 

hur viktig fysisk aktivitet är i ens vardag, ju större är sannolikheten att man deltar i 

friskvårdsinsatserna. 

 

Ser vi till vilka aktiviteter som är de mest tilltalande för undersökningsgruppen hamnar gym 

och styrketräning som den mest framstående följt av bodypump, spinning, box och 

coreträning. Det finns dock vissa skillnader i vilka aktiviteter kvinnor och män tycker mer 

om, där de förstnämnda föredrar bodypump, poweryoga och coreträning medan männen 
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framförallt prioriterar gym och styrketräning. För de som inte utnyttjar friskvården skulle 

aktiviteter som avslappning, olika typer av kampsport och friluftsaktiviteter kunna vara en 

bidragande orsak till att börja delta.  

 

4.2 Metoddiskussion 
Då studiens sampel består av 29 procent kvinnor och 71 procent män speglar detta väl det 

företag som undersökts eftersom dess könsfördelning är snarlik, 25 procent kvinnor och 75 

procent män.59 Dock bör detta finnas i åtanke om någon avser göra en friskvårdssatsning hos 

ett företag som har en jämn fördelning mellan könen, mer prioritet bör i så fall läggas vid det 

resultat som visar vad kvinnorna föredrar.  

 

Det problem vi upptäckt gällande utformningen av enkätens olika delar var att den kunde ha 

gjorts ännu tydligare. Då gruppen skulle svara på olika avsnitt beroende på om de var aktiva i 

friskvården, icke aktiva i friskvården eller om de utövade fysisk aktivitet på egenhand hände 

det att deltagarna ibland svarade på en extra fråga för att de missat att deras del tagit slut. För 

att undvika denna företeelse hade vi i textformatet förstorat den fråga som handlade om vilken 

av dessa tre kategorier som de tillhörde. Vi hade även inom parentes skrivit vilka frågor de 

skulle svara på, men det verkade inte vara tillräckligt. Vår lärdom av detta är att 

enkätutformningen alltid ska vara mer tydlig än man tror. Exempelvis kunde den fråga vi 

tidigare tagit upp ha gjorts i fet röd text. Annars anser vi att enkäten i det stora hela varit lätt 

att förstå för våra medverkande. Vi har inte fått några konstiga svar, och under den tid då 

undersökningen ägde rum var det endast ett fåtal som hade några funderingar kring hur de 

skulle besvara frågorna.  

 

Eftersom enkäten utfördes i anslutning till att de anställda anlände till arbetsplatsen på 

morgonen samt vid lunchtid kan detta ha påverkat resultatet. De kände sig kanske vid denna 

tidpunkt stressade vilket ledde till att de fyllde i enkäten så snabbt de kunde. Detta kan i sin 

tur ha lett till att de inte tänkte igenom frågorna ordentligt.  

 

Det går inte att med säkerhet veta om de anställda svarat helt sanningsenligt. Då vi tror att 

friskvård är något som de flesta vill utnyttja kan det säkert ha hänt att några av de 

medverkande fyllt i enkäten som de vill att de ska delta i friskvården, eller som de tänkt att de 

                                                 
59 Telefonsamtal med ”Anna Andersson”.  
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ska göra. De kanske har haft för avsikt att gå och träna två dagar i veckan men att det bara 

blivit en gång varannan vecka.  

 

Något som hjälpt oss mycket kring skapandet av enkäten är pilotstudien. Genom denna fick vi 

konstruktiv feedback som gjorde att misstag kunde minimeras. Även den handledning vi fick 

gav oss stort stöd och bra infallsvinklar på hur enkäten kunde utformas för att på bästa sätt 

besvara studiens frågeställningar.  

 

De resultat som studien genererat avser just det företag som undersökts och är inte 

generaliserbart för alla kontorsföretag. 

 

4.3 Resultatdiskussion 
Faskunger säger i sin bok ”Motivation för motion” att en effektiv faktor för att få människor 

att delta i fysisk aktivitet och träning är socialt stöd. Denna företeelse tar även Shephard upp i 

sin forskning och menar att aktiviteter där flera familjemedlemmar är involverade ger ett 

deltagarantal över det normala. Vidare anser Faskunger att socialt stöd inte behöver vara från 

en person vid själva träningstillfället utan det kan också vara uppmuntran från en god vän 

eller en anhörig vid sidan av träningen. Även resultatet för denna studie framhåller att det är 

viktigt med socialt stöd då en svarsfrekvens på 50 procent av urvalsgruppen har uppmäts på 

alternativet: att det fanns någon som kunde motivera mig. Enligt interaktiv motivation och 

Lewin´s fältteori är gruppen viktig för individen. Han menar att de egna krafterna samt 

gruppens introducerade krafter tillsammans bildar en social helhet. Det är alltså enligt Lewin 

meningslöst att försöka påverka människor individuellt, utan det krävs att individen ingår i en 

grupp vars normer man kan influera och på så sätt påverka varje enskild gruppmedlem att 

förändra sitt beteende. Om denna teori är applicerbar på företagets anställda skulle det förslag 

från de medverkande på att införa gemensamma träningsmål att sträva mot på avdelningen 

vara en stark motivationsfaktor till att fler började delta i friskvården. Lewin ser även en 

persons ansträngning att nå ett mål som beroende av omgivningen och dess 

normer/förhållanden till den aktuella situationen. I denna undersökning bedömer de inaktiva 

vikten av fysisk aktivitet lägre än de aktiva samt att de har en relativt låg uppskattning i 

frågan om de skulle klara av ett träningspass. Vi kan tänka oss att de inaktiva på företaget 

påverkar varandra i negativ riktning och att de skulle kunna uppnå en förändring om gruppens 

värderingar kunde påverkas till något fördelaktigare när det gäller fysik aktivitet. Detta får vi 
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stöd i av Lewin som säger att om någon vill förändra individens syn bör denna vända sig till 

hela gruppen för att förändra deras normer. 

 

En annan anledning till vad som skulle få nästan hälften av studiens medverkande att vilja 

delta i friskvården är mer information/kunskap samt komma igång information/stöd. Det är 

alltså ett flertal som är dåligt upplysta gällande utbudet av företagets friskvård och deras 

möjligheter att delta. Detta resultat kan kopplas till Faskunger som åsyftar att fysisk aktivitet 

kan ses som en produkt som måste marknadsföras. Även Granbom menar att friskvården 

måste marknadsföras för att kunna skapa intressera och motivera människor.  

 

Den mest tilltalande aktiviteten i företagets utbud som denna undersökning har visat är gym 

och styrketräning. Detta styrks av Ashford, Biddle och Goudas som studerat motivet till 

varför individen deltar i olika typer av fysisk aktivitet, vilket resulterat i att styrketräning visat 

sig som en av de mest populära aktiviteterna. Shephard har konstaterat att den aktivitet som 

erbjuds påverkar deltagarantalet i hög grad, något som vi utgått från och spunnit vidare på när 

vi velat undersöka vilka aktiviteter som är de mest motiverande. Hos våra medverkande som 

inte deltar i friskvården har över hälften vittnat om att rätt typ av aktivitet, där de kan känna 

sig bekväma, skulle vara en motiverande faktor för dem att utnyttja friskvården på företaget.  

 

Att de mest motiverande faktorerna till att vara fysiskt aktiv är relaterat till hälsa visar sig i 

flertalet av de studier vi studerat. Ashford och hans forskningsgrupp har kommit fram till att 

det som påverkar ens psykiska och fysiska välmående är det viktigaste för att upptäcka och 

vidmakthålla fysisk aktivitet i sin vardag. Vidare menar de att individer motiveras till träning 

av hälsorelaterade faktorer i högre grad än av faktorer som färdigheter inom en idrott. Även  

Morgan med flera har slutsatser som visar att hälsa och avsaknad av sjukdom är de mest 

motiverande faktorerna till att vara fysiskt aktiv. Hos de medverkande i vår studie genomsyrar 

hälsoaspekter stora delar av resultatet, men främst förekommer de som motiverande faktorer 

till att de anställda är fysiskt aktiva. Holmlund och Vikström vittnar i sin studie om 

friskvårdssatsningar att individen tränar för att kontrollera sin kroppsvikt, stärka sin kropp 

samt behovet av konditionsträning vilket vi även kan se är framträdande anledningar i vår 

egen undersökning.  

 

Maslow och hans motivationsteori menar att människans behov kan delas in i bristbehov och 

utvecklingsbehov. De förstnämnda är de behov som är nödvändiga för människans 
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överlevnad och kan även nämnas som de som avvärjer sjukdomar, medan de sistnämnda 

utvecklar människans resurser och möjliggör hälsa och personlig utveckling. Dessa är olika 

för den enskilda individen och beror på vad som prioriteras högt respektive lågt i livet. Hos 

vissa av de anställda kunde vi se att träning låg som ett bristbehov då de uteslutande tränade 

för att undvika försämring i sjukdomar såsom diabetes, ryggproblem etcetera. Även genom att 

se till de främsta faktorerna vad som motiverar de redan aktiva finner vi att 67 procent av de 

anställda tränar för att undvika sjukdomar/skador. Detta visar att fysisk aktivitet för flera av 

företagets anställda ligger långt nere i behovstrappan och till och med kan benämnas som ett 

fysiologiskt behov.  

 

I den grupp där träningen är en del av utvecklingsbehoven finner vi majoriteten av de 

anställda. Detta eftersom de i första hand motiverande orsakerna både till att bli delaktig i 

friskvården samt för dem som redan är aktiva var hälsorelaterade. Det för oss in på Skinners 

teori om operant betingelse och förstärkare av mänskligt beteende. En förstärkare är endera 

något positivt som tillkommer med ett visst beteende eller något negativt som avtar eller 

försvinner. Enligt de medverkande i vår studie var det mest motiverande till att förbli fysiskt 

aktiv att undvika skador och sjukdom, känslan av att vara piggare och gladare, bättre 

kondition/komma i form, hålla vikten samt ökad självkänsla. Dessa är alla exempel på 

förstärkningar och är enligt Skinners teori deras motivation till fortsatt aktivitet. Enligt 

forskargruppen med Morgan i spetsen har aktiviteter som ger snabba resultat fler utövare än 

de som ger mer långsiktiga förändringar. Även den utövandes egna mål (inre motivation 

enligt Maslow) måste ligga på en kortsiktig nivå för att deltagandet ska fortgå. I denna 

undersöknings urvalsgrupp är den främsta anledningen till att de anställda skulle bli fysiskt 

aktiva att de går upp i vikt eller vill hålla vikten, vilket kan ses som ett kortsiktigt mål att träna 

för. Som mest tilltalande aktivitet hamnade för vår population gym/styrketräning, vilket enligt 

oss är en träningsform som ger synbara och snabba resultat. Flera av de medverkande i 

undersökningen har också vittnat om att fysisk aktivitet är viktigt för dem på grund av 

faktorer som att må bättre, orka mer, förbättra hälsa och kondition samt motverka dålig sömn 

och stress. Detta visar på att Skinner´s teori om direkta belöningar som motivationsfaktor och 

Morgans forskningsresultat om motivation har en klar samhörighet med vår studie.  

 

De vanligast förekommande barriärer som människor upplever när det gäller fysisk aktivitet 

har konstaterats till tidsbrist av Faskunger, men inte alltför sällan uppmärksammas även 

faktorer som trötthet och stress. Även Shephard har i sin forskning fastställt att tidsbrist är en 
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av de mest förekommande orsakerna till att individen förblir fysiskt inaktiv. Hos vår 

population finns klara paralleller med båda dessa slutsatser då tidsbrist på grund av arbete och 

familj är de mest uttalade orsakerna till ett icke deltagande. Även att de anställda är för trötta 

eller inte orkar finns med som hämmande faktor till fysisk aktivitet.  

 

I forskningsläget kan vi i studien ”Health Beliefs and exercise habits in an employee fitness 

program” läsa att män har svårare än kvinnor att följa ett regelbundet återkommande 

träningsprogram då deras arbete kräver för mycket av deras tid. Detta skulle kunna vara en 

anledning till varför män i vår studie angett att gym är den attraktivaste aktiviteten då detta är 

den enda aktivitet utan fasta tider.  Men samtidigt motsätter sig detta vårt resultat då vi fått 

fram att det främst är kvinnorna som känner tidspress på grund av arbete. Vi vet inte om detta 

kan bero på att den föregående studien inte är gjord i Sverige och arbetsförhållandena ser 

annorlunda ut för kvinnor och män i olika länder. En annan aspekt kan vara hur individen 

prioriterar vad som är viktigt och återigen kan Maslows teori om utvecklingsbehov vara till 

hjälp för förståelse för vår studies resultat. Han konstaterade att dessa behov utvecklar 

människans resurser och möjliggör hälsa och personlig utveckling. Behoven är olika för den 

enskilda individen och beror på vad som prioriteras högt respektive lågt i livet. Kan det vara 

så att kvinnorna i vår studie i större utsträckning än män prioriterar sitt arbete för att uppnå 

personlig utveckling medan det för Morgans forskningsstudie var männen som hade dessa 

utvecklingsbehov? 

 

I de teoretiska utgångspunkterna beskrivs Lewin´s fältteori. Denna tar upp att människan 

verkar i ett fält där olika krafter arbetar i olika riktningar, mot olika mål med olika typer av 

målkonflikter som följd. Vilka mål som blir dominerande och som individen lägger ner 

intresse beror på tidigare erfarenheter av framgång eller misslyckande. Detta kan förklara det 

resultat vi fått fram gällande deltagarnas erfarenhet av fysisk aktivitet. De företagsanställda 

som utnyttjar friskvården har i större utsträckning än dem som inte deltar tidigare erfarenhet 

av regelbunden fysisk aktivitet. Vi ser, liksom Lewin menar, att tidigare erfarenheter spelar 

roll för att ta upp fysisk aktivitet igen.  

 

Filosofen Epikuros och hedonismen påtalade att människan strävar efter att uppnå lust och 

undvika olust. Med detta menas att individen försöker närma sig mål som är förknippade med 

lust och välbehag, men undviker mål som kopplas till olust och obehag. Detta var en av de 

tidigaste motivationsteorierna men trots detta stämmer den bra överrens med vårt resultat. 
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Detta gäller både för de redan aktiva som vittnar om en ökad självkänsla och ett bättre 

välmående (det vill säga lust och välbehag) samt för de inaktiva som istället känner tidsbrist 

och stress. Detta får fysisk aktivitet att verka som något tidskrävande och olustigt som de helst 

inte vill befatta sig med. Kan det vara så att de som känner välbehagskänslor från den 

friskvård som finns internt på företaget inte mår bra utan fysisk aktivitet? Flertalet personer i 

vår urvalsgrupp har genom öppna frågor berättat om dessa känslor vilket för oss visar att 

fysisk aktivitet har blivit ett fysiologiskt behov för dem som behöver uppfyllas. Enligt 

Maslows behovshierarki kommer detta då att vara det primära i människans tillvaro till dess 

att de uppfylls och först då kan individen gå vidare till att självförverkliga sig själv. Men vi 

har även kunnat se hos de inaktiva som anger tidsbrist som främsta anledning till att de inte 

deltar i friskvården, att de kanske har fysisk aktivitet på det självförverkligande planet och för 

att kunna tillfredsställa detta måste de fysiologiska behoven först vara uppfyllda, vilket leder 

till tidspress. Man hinner helt enkelt inte med och då är det enligt Maslow lättare att 

undertrycka de högre behoven vilket gör att behovet att självförverkliga sig själv blir lättare 

att undvika än exempelvis behovet av kärlek, ekonomi och trygghet.  

 

Shephard menar i sin studie ”Factors influencing the exericise behavior” att hög självkänsla 

är en betydande och bidragande motivationsfaktor till kontinuerlig fysisk aktivitet. Detta kan 

kopplas till det resultat vi fått fram som visar på att högre självkänsla har en framträdande roll 

som motivationsfaktor för hela vår undersökta population, även om kvinnor i större 

utsträckning än män angett detta som en bidragande orsak till att delta. I flera av de studier vi 

studerat har det framkommit att den största könsskillnaden är att män tränar för att skaffa sig 

talanger och färdigheter medan kvinnor tränar för att uppnå bättre hälsa och undvika sjukdom. 

Detta är något vi inte sett prägla denna studies resultat då medverkan i friskvården på grund 

av oro för hälsan samt övriga hälsorelaterade orsaker är något som både kvinnor och män i 

lika hög grad har angett.  Detta kan bero på att de aktiviteter som företaget erbjuder inte 

tillhör kategorin tävlingsidrotter, vilket gör att färdigheter inte är så nödvändiga. En annan 

orsak kan vara att medelåldern är hög i vår studie och enligt Morgan är färdigheter inom en 

idrott något som främst lockar yngre män. 

 

När vi granskat studiens resultat känns det som om friskvården måste implementeras mer än 

den idag gjorts. Som tidigare nämnts vill personalen har mer information om verksamheten 

vilket är ett tecken på detta, men vi tror inte att det räcker. Frågan är därför hur man 

ytterligare kan gå till väga för att få friskvården mer invigd i företagets verksamhet?  
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4.4 Slutsats  
De kunskaper som denna studie har generat kan vara till hjälp för de som avser att införa eller 

förbättra friskvårdsverksamhet på företag. Slutsatsen är att dessa personer ska satsa mycket på 

att motivera och ge stöd till personalen för att öka ett deltagande i friskvården. Dessutom bör 

företaget lägga stor vikt vid att marknadsföra alla fysiska aktiviteter som de erbjuder, med 

detta menas att all personal ska informeras om friskvården för att på så sätt känna sig mer 

trygga samt få inspiration och bli mer intresserade att delta. Exempelvis skulle en arbetsplats 

kunna maila ut information till alla anställda eller ha en informationsföreläsning om vad 

företaget har för utbud.   

 

Då tidsbrist är ett stort hinder för att delta bör friskvården läggas under arbetstid, dock är detta 

inte tillräckligt. För att få fler anställda att bli motiverade bör varje arbetsplats ha 

gemensamma mål för all personal gällande friskvården. Precis som en chef har mål för de 

anställda när det gäller olika typer av arbetsuppgifter, kan denna även sätta upp mål för fysisk 

aktivitet. Ett exempel är att all personal ska träna en valfri fysisk aktivitet á 45 minuter två 

gånger i veckan. Detta leder förhoppningsvis även till gemenskap bland personalen, de kan 

motivera och stötta varandra samt friskare personal.  

 

De aktiviteter som studien visar som de mest framgångsrika för hela undersökningsgruppen är 

gym, spinning, racketsport, box och coreträning. Därför skulle dessa kunna vara ett bra 

alternativ att satsa på då någon vill införa friskvård på ett företag. Ska insatsen presenteras på 

en kvinnodominerad arbetsplats kan aktiviteterna bodypymp, poweryoga och coreträning 

användas medan ett företag främst bestående av män bör ha tillgång till gym. Om fokus ska 

läggas på att få med dem som annars inte utnyttjar friskvården kan aktiviteterna avslappning, 

olika typer av kampsport och friluftsaktiviteter vara ett förslag.  

 

4.5 Fortsatt forskning 
Under arbetets gång har det dykt upp intressanta frågeområden som vi anser relevanta inför 

fortsatt forskning. Det ena är att gå djupare i vår studie och ha med fler deltagare så att 

ytterligare statistiskt säkerställda skillnader kan dras, samt att undersöka liknande områden 

men att även analysera den insamlade datan utifrån ålder, socioekonomisk status, civilstånd 

etcetera. Resultat skulle då exempelvis kunna visa på vilka aktiviteter som passar bäst för ett 

företag med kvinnliga låginkomsttagare i 30-40 års ålder.  
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Andra områden som vi finner spännande att forska vidare i är att pröva om det resultat vår 

studie visar på fungerar i verkligheten. Med andra ord testa att bygga upp en 

friskvårdsverksamhet utifrån undersökningens resultat och se om det kan bli fler anställda 

som väljer att delta.  

 

Ett annat avsnitt som vi också finner intressant att gå vidare i är om friskvård internt på 

arbetsplatsen är den mest framgångsrika metoden för att få personalen mer fysiskt aktiv, eller 

om friskvårdsbidrag kan vara ett bättre alternativ?  
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Bilaga 1  

 
KÄLL OCH- LITTERATURSÖKNING 
 
 
Frågeställningar: 
 

• Vilka motivationsfaktorer är det som främst påverkar dem att delta? 

• Vilka är de mest förekommande anledningarna till att de inte deltar och vilka 

betingelser kan förändras för att underlätta ett deltagande? 

• Vilka aktiviteter i företagets utbud är de mest tilltalande? 

• Vilka aktiviteter utöver företagets utbud kan utgöra en motivationsfaktor till att börja 

delta? 

 
VAD? 
Ämnesord Synonymer 
Friskvård, motivation, Teoretisk utgångspunkt, 
fysisk aktivitet, bättre hälsa, friskvårdsbidrag, 
aktivitetsutbud, aktiviteter, påverkansfaktorer, 
motivationsfaktorer, motivationsteori 

Träning, motion, välmående, företagshälsovård, 
lust, intresse, inspiration, verksamhet 

 
VARFÖR? 
Vi valde just dessa ord för att kunna få fram relevant forskning och teoretiska utgångspunkter till vår 
uppsats. Då kärnan i uppsatsen är friskvård har vi utgått från detta begrepp. Efter att ha sökt på 
friskvård och motivation gick vi vidare med teoretiska utgångspunkter samt fysisk aktivitet och fick då 
35 600 träffar. Vi begränsade oss därefter och fick i slutändan bara 7 träffar varav fyra var bra. 
Utifrån dessa har vi sedan kunnat specificera oss på speciella utgångspunkter, teoretiker och forskare 
i vår fortsatta sökning.  
 
HUR? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

GIH:s 
bibliotekskatalog 
 
Google.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikelsök.se 
 
 
 
Pubmed.com 

Friskvård motivation 
 
 
”Teoretisk utgångspunkt”+”fysisk 
aktivitet”+”bättre hälsa”+friskvårdsbidrag  
 
”Fredrik herzbergs motivation- och hygien 
teori” 
 
”presenterad hälsoteori” 
 
 
Friskvård ”fysisk aktivitet” motiv* 
 
 
 
”preventive healthcare” ”physical activity” and 

6 
 
 
7 
 
 
4 
 
 
7 
 
 
29 
 
 
 
1 

2 
 
 
4 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
6 
 
 
 
1 
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motivation 
 
 
motivation "physical activity" "healthcare" 
 
  
"preventive health care"  "physical activity 
 

 
 
 
12 
 
 
13 

 
 
 
3 
 
 
3 

 
KOMMENTARER:  
Vi anser inte att det var särskilt svårt att hitta bra källor till vårt ämne. Gymnastik- och 
idrottshögskolans bibliotekskatalog gav goda träffar samt Artikelsök och även Google.  
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Bilaga 2  
 
 

 

 
Besvara följande frågor med de svar som stämmer bäst överrens med dig. 

Friskvårdsenkät för företagsanställda 

 
1. Ålder:  ________ 

 
2. Kön:         kvinna         man  

 
3. Civiltillstånd:   gift/sambo        särbo      ensamstående  

 
4. Har barn:  Ja        Nej 

 
 

5. Deltar du i företagets friskvård i form av fysisk aktivitet? 
 Ja  
 Nej, men jag utövar regelbunden fysisk aktivitet på min 
fritid (gå vidare och besvara fråga 9 och 11) 
 Nej (gå vidare till fråga 12) 
 
 

6. Har du tidigare erfarenhet av regelbunden fysisk aktivitet på din fritid? 
 Ja   Nej 
 
 

7. Hur många gånger i månaden uppskattar du i snitt att du deltar i någon av de 
fysiska aktiviteter som företaget erbjuder? 
 
___________ ggr/mån  Färre än 1 ggr/mån ca ______ ggr/år  
 
 

8. Vilka typer av aktiviteter i företagets utbud finner du så attraktiva att du kan 
tänka dig att delta i dem? Sätt ett kryss på varje rad. 
 
   ja nej vet ej 
Aerobics      
Vattengympa      
Bodypump      
Pilatesträning     
Box      
Poweryoga     
Coreträning      
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Qi gong     
Gympa      
Ryggympa     
M.A.Q (muscle action quallity,    
funktionell träning)     
Spinning      
Step-kondition     
Gym/styrketräning     
Stavgång     
Klättring      
Racketsport     
Simning     
 
 
Motivera ditt/dina val:________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

9.  Saknar du någon form av fysisk aktivitet i företagets utbud?  
 Ja   Nej 
 
Om du svarat ja, vilken/vilka?_________________________________________ 
 
 

10. Vad är det som motiverar dig att delta i den fysiska aktivitet som företaget 
erbjuder? Sätt ett kryss på varje rad. 
 
     Ja Nej  
Dåligt samvete om jag inte tränar    
Jag har ett uppsatt mål för min träning    
Jag rubbar mina rutiner om jag inte tränar    
Social samhörighet med mina kollegor    
Jag känner mig piggare och gladare/ orkar mer    
Jag vill få bättre kondition/komma i form    
Jag vill hålla vikten/gå ner i vikt     
För att undvika skador/sjukdom     
Ökad självkänsla      
För att bli bättre inom en tränings/idrottsform    
Instruktören      
      
Annat: __________________________________________________________ 
 
 

11. Hur viktigt är det för dig att vara fysisk aktiv? 
(Ringa in ditt alternativ på skalan nedan där 1= Inte viktigt alls och 10= Mycket 
viktigt) 
 
1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 
 
Motivera ditt val:___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Ett stort tack för din medverkan! // Emelie och Fanny 
 

12. Har du tidigare erfarenhet av regelbunden fysisk aktivitet som inte är kopplad 
till företagets befintliga friskvård? 
 Ja   Nej 
 

13. Vilken eller vilka av följande orsaker hindrar dig från att utnyttja företagets 
friskvård i form av fysisk aktivitet? Sätt ett kryss på varje rad. 
     Ja Nej 
- Saknar någon att motionera med    
- Har inget intresse för fysisk aktivitet    
- Hälsoproblem      
- Skada      
- Stress      
- För trött/ orkar inte     
- Har ej kunskap inom området     
- Vädret      
- Känslan av att inte duga     
- Jag är inte tillräckligt bra på någon av de    
   instruktörsledda aktiviteter som företaget erbjuder   
- Det finns ingen glädjefaktor i fysisk aktivitet    
- Det finns ingen aktiviteter/pass som passar mig   
 
Tidsbrist på grund av: 
- Arbete      
- Hushåll      
- Fritid      
- Familj      
 
Annat:______________________________________________________ 

 
 

 
14. Vad skulle kunna få dig att vilja delta företagets friskvård i form av fysisk 

aktivitet? Sätt ett kryss på varje rad. 
 
     Ja Nej 
- Att mina dagliga uppgifter inte var så jobbiga   
- Att jag kände att jag var i dålig kondition    
- Om jag ökat i vikt      
- Att det är rätt typ av aktivitet där jag kan känna  
   mig bekväm      
- Att det fanns någon som kunde motivera mig    
- Att det gick att eliminera saker som  
  ombyte/dusch etc.      
- Av hälsosjäl i förebyggande syfte    
- Att jag fick information/kunskap om  
  aktiviteterna.      
- Behöver komma-igång information/stöd. 
- Behöver mer information om mina möjligheter  
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  att delta i aktiviteterna.     
- Att jag känner socialt stöd från mina kollegor   
 
Annat:_____________________________________________________________ 
 
 

15. Vilken/vilka typer av aktiviteter skulle kunna få dig att utnyttja företagets 
friskvård i form av fysisk aktivitet? Sätt ett kryss på varje rad.  
 
     Ja Nej 
- Dans      
- Kampsport (Karate, judo, fäktning etc.)    
- Instruktörsledd racketsport  
  (Badminton, tennis, pingis etc.)     
- Avslappning      
- Promenader      
- Cykelturer 
- Friluftsaktiviteter  
  (Paddling, vandring, skridskor etc.)    
- Instruktörsledd klättring     
- Gå ner i vikt-grupp     
- Må bra grupp med kulturinslag     
- Ingen aktivitet kan få mig att vilja  
  utnyttja företagets friskvård     
 
 
Annat:__________________________________________________________ 
 
Motivera ditt/dina val:______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

16. Hur viktigt är det för dig att vara fysisk aktiv? 
(Ringa in ditt alternativ på skalan nedan där 1= inte viktigt alls och 10= Mycket 
viktigt) 
 
1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 
 
Motivera ditt val:__________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

17. Hur bedömer du din förmåga i helhet att kunna genomföra någon av företagets 
aktiviteter i form av fysisk aktivitet? 
(Ringa in ditt alternativ på skalan nedan där 1= Kan inte genomföra över huvudtaget 
och 10= Kan genomföra utan problem) 
 
1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
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Motivera ditt val:____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Ett stort tack för din medverkan! // Emelie och Fanny 
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