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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien var att initiera, genomföra och utvärdera en satsning på fysisk aktivitet, 

ledd av en instruktör i ett företags träningslokal i Stockholmsområdet. För att besvara syftet 

har följande frågeställningar formulerats.  

 

• Upplever personalen ett behov av organiserad träningsverksamhet på företaget? 

• Vilken fysisk aktivitet efterfrågas av personalen? 

• Hur anser personalen att en ny verksamhet på företaget skall organiseras? 

• Vilka möjligheter upplever personalen sig ha att delta i träningsverksamheten? 

• Vilka faktorer är viktiga för personalen vid träningstillfället? 

 

Metod 
 
Studien är gjord som en fallstudie där ett företag var kontrollgrupp och ett annat företag var 

referensgrupp. Datainsamlingen har skett via enkäter till deltagarna på träningspassen. 

Deltagarurvalet har skett bland de medverkande på träningspassen. 

  

Resultat 
 

Resultaten visar att behovet av träningsverksamheten finns på företagen och att personalen 

anser att träningsverksamheten skall bedrivas. Det som framförallt efterfrågas är styrkepass på 

45-60 minuter efter arbetet. Bland det viktigaste för deltagarna är instruktören, att det 

påverkar deras kropp, musiken och nivån på passet. Möjligheten att medverka på 

träningstillfällena är bra och även motivationen att delta.  

 

Slutsats 
 

En ny verksamhet har genomförts i SBABs tidigare outnyttjade lokaler med ett positivt 

resultat där en fortsatt verksamhet mycket väl kunde ha blivit resultatet av studien. Den 

använda träningsformen har således visat sig efterfrågad och uppskattad.
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1 Inledning 
 

Många företag satsar på att erbjuda sina anställda olika typer av friskvård. Anledningen till 

detta kan vara att personalen skall kosta mindre och generera mer till företaget, kosta mindre i 

form av att inte vara sjukskrivna och generera mer i form av att orka jobba hårdare och 

effektivare. En satsning på friskvård kan då ses som en investering liknande en ny maskin 

eller tjänst för bättre produktion eller försäljning. Det är svårt att i förväg veta om 

investeringen i friskvård kommer att betala av sig likaväl som det är svårt att förutse om 

nyinköpta maskiner eller tjänster motsvarar förväntningarna. 

 

Att fysisk aktivitet har positiva följder råder ingen tvekan om. Även friskvård i andra 

sammanhang där ingen fysisk aktivitet förekommer kan också visa upp goda effekter. De 

resultat som kan påvisas är ofta förkroppsligade som t. ex att springa x antal gånger i x antal 

km/h ger bättre kondition. I detta sammanhang är det mest intressant vad x antal löprundor 

ger för effekter på ett företag. 

  

Ytterligare två aspekter kan läggas till den fysiska aktiviteten. Det ena är vad som företagets 

personal faktiskt vill göra för att få positiva effekter på kroppen som sedan företaget och 

personalen själv i det långa loppet kan ha nytta av. Alla vill ju inte springa marathon eller 

spela innebandy. Om företaget skall få en totalt sett bättre fysisk kapacitet på hela sin personal 

måste aktiviteter anpassas för alla. Det kan vara så att de som redan är fysiskt aktiva är de 

som drar nytta av företagets välvilja att ge personalen utrymme för träning medan de som 

faktiskt skulle behöva träna inte tar tillfället i akt. Detta kan vara ett starkt motiv till en extern 

persons hjälp med en friskvårdssatsning. 

 

Det andra kan kallas kompetens och betydelsen av personen för företaget. Personer som rör 

på sig och har en bättre fysik borde vara mer effektiva än vad andra är, vilket borde göra en 

sådan person mer ekonomisk för företaget. Detta gör att kompetensutveckling i form av 

kurser eller arbetsuppgifter också borde innehålla kurser i friskvård och fysisk aktivitet för att 

personalens kompetens skall kunna utnyttjas optimalt. Med denna studie av vad som 

efterfrågas av personalen så kan både inköp och planering av friskvård göras med större 

möjlighet att lyckas. 
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2 Bakgrund 
 
I dag kräver inte vardagen speciellt mycket av vår kropp för att prestera några fysiska 

bedrifter. Många saker i samhället ser till att vi slipper röra på oss och underlättar våra liv på 

flera sätt. Men dessa lösningar gör också att vår fysiska aktivitet minskar totalt. Det är ingen 

nyhet att fysisk aktivitet har en god påverkan på vår kropp. Detta matas ut i massmedia i olika 

former dagligen men trots det har många personer en stillasittande livsstil. 

Dessa två förhållanden, dagens icke-aktiva liv och att vetskapen att fysisk aktivitet är positivt 

medför att vi måste skapa situationer där vi faktiskt påverkar vår kropp fysiskt och således 

därav mår bättre. 

 
 
2.1 Hälsa 
 

Om vi börjar med definitionen av hälsa så kan ett flertal inriktningar skönjas, en inriktning 

som WHO har är att hälsa har med livskvalité, delaktighet i samhället och mänskliga 

rättigheter att göra.1 Hälsa kan också beskrivas i form av ett hälsokors där förhållandena 

mellan Sjuk och Frisk ritas in och även förhållandet mellan Må bra och Må dåligt.2 En 

definition delar in hälsa i fyra kategorier; Fysisk hälsa, Psykisk hälsa, Andlig hälsa och Social 

hälsa.3 Ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan begreppet hälsa definieras som att: ”… den 

fysiska arbetsförmågan inte är en begränsning i möjligheten att utföra ett bra arbete”.4 Den 

sista definitionen är utgångspunkt för denna studie. 

 

2.3 Fysisk aktivitet 
 
I och med att vi anstränger oss fysiskt så ökar pulsen och hjärtats minutvolym, andningen blir 

snabbare, blodtrycket ökar, kroppstemperaturen stiger, hjärtats och musklernas 

genomblödning ökar, mjölksyra bildas och frisättning av hormoner som t.ex. adrenalin ökar. 

Desto mer vi anstränger oss, ju mer påverkas kroppens olika funktioner.5

                                                 
1 Folkhälsoinstitutet, info@fhi.se, HÄLSA 21 - hälsa för alla på 2000-talet, 
<http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/övrigtmtl/h21.pdf> (2006-01-15). 
2 Gunnar Andersson, Anders Johrén, Sture Malmgren, Effektiv friskvård – Lönsammare företag (Stockholm: 
Prevent 2004) s. 11. 
3 ibid s. 12. 
4 ibid s. 25. 
5 Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, FYSS för alla, red Jan Henriksson (Stockholm: Yrkesföreningar för fysisk 
aktivitet 2004), s. 11. 
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Ett sätt att beskriva fysisk ansträngning och sätta siffror på aktiviteten är att använda sig av 

kroppens förbrukning av syre. Ett par exempel för en normal individ är sömn som kräver 0.25 

liter syre per minut, promenad 7 km/h kräver 1,5 l/min och löpning i 13 km/h kräver 3,5 

l/min.6 Detta visar genom att promenera i rask takt så ökar konsumtionen av syre med 6 

gånger mer än vid sömn. Det går också att beskriva aktiviteten med hjälp av hur mycket 

energi som förbrukas vid utövandet. Vid samma exempel så ser förhållandet ännu bättre ut. 

Sömn förbrukar 1 kcal/min, promenad 7,5 kcal/min och vid löpning är vi uppe i 17 kcal/min.7 

Detta visar att om man löper i 13 km/h så gör man av med 17 gånger mer energi än om man 

sover och då räknas bara på själva löpningen. 

 

Varje person har ett individuellt styrt max av hur mycket kroppen kan ta upp i syre. Detta 

kallas maximal syreupptagningsförmåga. Denna påverkas av flera faktorer där fysisk aktivitet 

är en mycket bidragande faktor till ett högt max, andra faktorer är ålder och även en del kan 

skyllas på ärftlighet. Det är kroppens max som styr hur bra vi klarar av att utföra en aktivitet, 

med ett högt max kan vi prestera ett hårdare jobb medan om vi har ett lågt max blir det 

jobbigare att utföra ett tufft arbete. Exempel på hur maximal syreupptagning ser ut för 

normala män som inte tränar är ca 3,0 l/min och för kvinnor som inte tränar är det ca 2,0 

l/min. Vid regelbunden träning under en längre sammanhängande period kan dessa siffror lätt 

stiga till ca 4 för män och 3 för kvinnor. För en elitidrottare ligger siffrorna inte sällan på 

uppåt 6 l/min för män och 4 l/min för kvinnor.8

 
2.4 Effekten av träning 
 
Det finns ett antal avgörande faktorer som spelar in på hur effekterna av fysisk aktivitet 

påverkar kroppen. En betydelsefull faktor är den fysiska nivå som kroppen är i vid 

träningsperiodens början. En otränad kropp kan göra större förbättringar i relation till en redan 

tränad. Det är svårare att förbättra sig ju mer tränad kroppen redan är. En nära faktor till 

utgångsnivån är hur länge träningsperioden fortgår. Redan efter väldigt kort tid går det att 

skönja resultat av träning men fortgår aktiviteten under en längre tid blir också förbättringarna 

större. På samma sätt som vid en redan tränad kropp avtar förbättringarna vid längre tid av 

utövandet. Det kommer att krävas mer för att hålla sig på en jämn hög nivå efter en längre tid 

                                                 
6 Gunnar Andersson, Artur Forsberg, Sture Malmgren, Konditionstest på cykel (Stockholm: SISU Idrottsböcker 
1999) s. 39. 
7 ibid. s. 39. 
8 Artur Forsberg, HC Holmberg, Katarina Woxnerud, Träna din kondition (Stockholm: SISU Idrottsböcker 
2002) s. 37. 
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av träning. Själva träningspassets påverkan kan delas in i tre faktorer, hur ofta utförs 

träningen, hur länge är ett pass och hur hårt är ett pass. Oftare, längre och hårdare ger en 

större effekt men tilläggas kan att även kort, lite och lätt ger en effekt.9

 
2.5 Nyttjandegrad 
 
I ett företag ses ofta kompetens som att vara lämpad för sina arbetsuppgifter, rätt person på 

rätt plats med rätt kompetens och rätt utbildning. Företag och organisationer ser då gärna till 

kunskaper, färdigheter och erfarenheter som viktiga faktorer men kompetens skulle likaväl 

kunna handla om självkänsla, social förmåga, livsstil, hälsa. Även balansen mellan arbete, 

familj och fritid skulle kunna vara avgörande. En person som är kompetent i förhållande till 

sin arbetsuppgift skall prestera, vilket kräver motivation, drivkrafter och mål. För att orka med 

att prestera krävs att man mår bra och har god hälsa vilket i sin tur kräver fysisk aktivitet.10  

Fysisk aktivitet är inte den enda faktor som ger god hälsa vilket tidigare har nämnts men den 

är det viktigaste för fortsatt resonemang i detta sammanhang. 

 

Många som kommer hem från sitt arbete idag är så trötta över att ha arbetat över sin fysiska 

kapacitet under dagen så att de är helt utmattade och inte orkar med en meningsfull fritid där 

fysisk aktivitet ingår.11 Detta har givetvis att göra med vilken typ av arbete som utförs men då 

många människor har en dålig fysisk kapacitet så kan detta vara ett fysiskt icke påfrestande 

kontorsarbete som gör personer helt färdiga efter jobbet. 

 

Nivån på den fysiska kapaciteten påverkar hur vi kan utnyttja vår maximala syreupptagning 

vid både ett kort träningspass och under en längre tid, exempelvis en arbetsdag. Hos en 

vältränad individ kan ca 40-50 % av maximal syreupptagning utnyttjas under ett arbete i 8 

timmar. Hos en otränad individ är siffrorna nere på 20-25 % utnyttjande av maximal 

syreupptagning under ett så långt arbete som 8 timmar. Sätter man detta i relation till vad som 

tidigare skrivits så får vi fram att en person som är i dålig kondition och något över 40 år har i 

bästa fall kanske 1,8 l/min i max syreupptag. Detta gör att personen endast kan utnyttja 0,4-

0,5 l/min i syreupptag under 8 timmar vilket är strax över det som krävs för att sova.12 Dels 

                                                 
9 Jan Henriksson, C-J Sundberg, <agneta.stahle@medks.ki.se> Allmänna effekter av fysisk aktivitet, 
<www.fyss.se> Fyss-arkivet, (2006-01-15). 
10 Andersson, Johrén, Malmgren s. 12. 
11 Ibid. s. 13. 
12 Ibid. s. 14. 
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kan man fråga sig hur kompetent en sådan person är och hur mycket den presterar på jobbet, 

dels kan det förklara varför många upplever sig vara helt slut efter en arbetsdag.  

 
2.6 Fysisk kapacitetsnivå på personalen? 
 

Genom ett verktyg som kallas Hälsoprofilbedömning13 (HPB) kan en analys av en 

personalstyrkas hälsostatus göras.  Analysen kan sedan ligga till grund i arbetet gentemot och 

med hur företagets vidare satsning på friskvård skall se ut. Resultatet av analysen på 

personalstyrkan kan delas upp och visa två stora grupper där en kallas ”riskgrupp” och en för 

”friskgrupp”. Riskgruppen behöver ändra sina levnadsvanor och förbättra sitt hälsoläge 

medan friskgruppen redan har bra levnadsvanor och bra hälsoläge.14

 

2.7 Kan man räkna på vad fysisk aktivitet ger i pengar? 
 
Med den tidigare nämnda företagsekonomiska definitionen av hälsa och nyttjandegraden av 

arbetskapacitet som avstamp så blir hälsa en ekonomisk faktor för företag då det påverkar 

sjukfrånvaro och arbetsprestationen. Under den senare delen av 90-talet och vidare in på 

2000-talet så har sjukfrånvaron ökat dramatiskt. Orsakerna till sjukskrivningarna är många 

men bland annat har det blivit svårare att arbeta kvar om man drabbas av nedsatt 

arbetsförmåga.15

 

Vid en exemplifiering så skulle en person ur både risk- och friskgruppen göra en viss 

arbetsprestation vid ett visst tillfälle. Personen i riskgruppen kan komma att kosta företaget 

pengar i form av sjukskrivningar och dålig effektivitet vid fortsatt dålig hälsa. Skulle personen 

till skillnad förbättra sin hälsa skulle effekterna bli högre arbetskapacitet, mindre 

sjukskrivningar och mindre kostnader för företaget. För personen i friskgruppen skulle en 

tappad aktiv livsstil medföra att en tidigare effektiv person för företaget snart blev till en 

kostnad och inte lika effektiv. Detta medför att för riskpersonen finns 

effektivitetsförbättringar inom räckhåll medan för friskpersonen bör effektivitetsförsämringar 

undvikas. Detta skulle kunna ses som en form av underhåll. Precis som företagets maskiner 

                                                 
13 Hälsoprofilbedömning, Hälsoprofilinstitutet, gunnar.andersson@hpb.net 
<http://www.hpb.net/hos/hos.cgi?action=open_page&page_id=2_1>, (2006-01-15). 
14 Andersson, Johrén, Malmgren, s. 23. 
15 Folkhälsoinstitutet, info@fhi.se, Den höga sjukfrånvaron – Sanning och konsekvens, 
<http://www.fhi.se/templates/Page____1011.aspx> (2006-03-15). 
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behöver underhållas så behöver också företagets personal underhållas. Ett bra underhåll av 

maskiner och personal skulle göra att båda delarna höll längre och presterade bättre.16

 
 
2.8 Kritiska värden 
 
För att kunna räkna på vad en investering av friskvård ger tillbaka i andra sammanhang kan 

ett antal kritiska värden tas fram. I ett exempel jag hittat så räknas det på 300 anställda och en 

investering på 500 000 kr.17

 

Korttidssjukfrånvaro – Enligt en schablon så beräknades att en korttidssjukfrånvarodag 

kostade företaget 10 % av den anställdas månadslön. Om en genomsnittlig månadslön ligger 

på 24 000 kr skulle detta bli 2400 kr/ sjukdag. Om friskvårdssatsningen sänker sjukfrånvaron 

med 200 dagar per år (200*2400=480 000kr) på hela företaget skulle satsningen gå jämnt ut. 

200 dagar är mindre än 1 dag sänkning per anställd men satsningen påverkar troligen inte alla 

anställda vilket gör att t.ex. var 4:e anställd måste minska sin frånvaro med 3 dagar.18

 

Arbetseffektivitet – Om en person kostar ca 400 000 kr i lön inklusive sociala avgifter måste 

effektiviteten höjas med drygt 1 person eller med 0,4 % per anställd. Vid en 

produktionshöjning kan 1 nyanställning undvikas. Eftersom inte alla påverkas av 

friskvårdssatsningen måste ett fåtal höja sig mer. I relation till tidigare nämnda 

nyttjandegraden så är 0,4 % höjning väldigt lite då exemplet visade på en skillnad i 

nyttjandegrad mellan tränad och otränad på ca 25 %.19

 

 

2.9 Tre gånger mer arbetskapacitet 
 
Med regelbunden fysisk aktivitet skulle den maximala syreupptagningsförmågan kunna 

förbättras med 50 %. Med vårt tidigare exempel skulle då en person med 1,8 l/min efter en 

tids träning vara uppe på 2,7 l/min istället. Även nyttjandegraden av personens max stiger 

desto mer tränad personen är. Från de 20-25 % till 40-50 % vilket innebär från att kunna 

använda 0,4 l/min under en lång arbetsdag till att kunna utnyttja ca 1,2 l/min istället. Detta ger 

                                                 
16 Ibid. s. 26. 
17 Andersson, Johrén, Malmgren s. 37 
18 Ibid. s. 37. 
19. Ibid. s. 37. 
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en teoretisk förbättring med 3 gånger mer än tidigare arbetskapacitet. En sådan förbättring 

borde ge sig till känna i de flesta arbeten. Vid en omsättning till kostnader så skulle en 

uträkning kunna se ut som att en person med den låga nyttjandegraden bara gör skäl för 1/3 av 

sin månadslön ex. 30 000kr/mån = 10 000kr. Men när personen höjer sin arbetskapacitet till 

normal nivå (3gånger mer) så är detta värt 240 000 kr/året för företaget (20 000kr * 12 

månader), bara genom att vända en stillasittande person till aktiv.20

  
I marknadsföring heter det att det är fem gånger dyrare att vinna nya kunder eller att försöka 

få tillbaka tappade kunder gentemot att vårda och behålla de redan etablerade och nöjda 

kunderna21. Detta tankesätt kan föras över på personalen också. Det är mycket enklare och 

mindre kostsamt att behålla personer friska än att försöka få personer tillbaka från långa 

sjukskrivingar eller förändra deras livsmönster. 

 

Sett på det ur detta perspektiv så borde friskvård vara något som arbetas med löpande och inte 

som en insats då det upptäcks att personalen inte mår bra. Någon gång måste det ändå startas 

om det inte redan har gjorts. 

 

Med denna bakgrund som ett starkt motiv till varför friskvård skall bedrivas på företag kan en 

studie om vad som efterfrågas för motion av anställda motiveras. Genom studien kan då 

möjligheterna att skapa en ny verksamhet som tilltalar flertalet anställda på ett företag 

förbättras avsevärt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Andersson, Johrén, Malmgren s. 32. 
21 Ola Feurst, One-to-One Marketing (Stockholm: Liber 1999) s. 128.  
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3 Tidigare forskning 
 
Forskningen på effekter av fysisk aktivitet är väldigt omfattande och i denna studie har endast 

en skumning av ytan gjorts, endast ett fåtal exempel används i bakgrunden för att motivera till 

fysisk aktivitet. 

Studier på motionsaktiviteter och dess popularitet med påverkande faktorer finns inte i samma 

utsträckning som effekterna av aktiviteterna men Riksidrottsförbundet har gjort en del 

omfattande studier på området.22 En studie angående styrketräning som presenteras av 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet 23 är användbar i form av stöd för utvecklingen av 

styrketräning som motionsform.  

Forskning inom fysisk aktivitet och företag presenteras ofta i form av fallstudier där en 

satsning på friskvård utvärderas och beräknas.24 Ett välanvänt verktyg för detta är 

Hälsoprofilbedömning.25 Att beräkna kostnader för friskvård gentemot genererade intäkter26 

kan inte definieras som forskning men har stor betydelse i sammanhanget för motiveringen av 

friskvård. 

  

Riksidrottsförbundet har sedan år 2001 gjort årliga undersökningar om hur svenska folkets 

motions-, tävlings- och gymvanor har sett ut. Den övergripande årliga undersökningen vänder 

sig till 4000 svenskar mellan 7-70 år där urvalet och genomförandet sker i samarbete med 

SCB. Datainsamlingen går till via postenkäter och svarsfrekvensen ligger på ca 65 %.  

De som svarade att de motionerar med motionsgympa, aerobics och styrketräning i 

undersökningen om ”Svenska folkets motions- och tävlingsvanor” fick svara på ytterligare en 

enkät om gymvanor vilket blev till studien ”Svenska folkets gymvanor”, där 2344 personer 

deltog. Enligt studien om motions- och tävlingsvanor år 2004 så var gång/promenader det 

mest populära sättet att röra på sig, tätt följt av styrketräning och på tredjeplats kom 

gympa/workout. Styrketräningens popularitet hade fördubblats sedan 1998. Även skillnader 

mellan kön och ålder vad det gäller populära aktiviteter framgår av denna studie.27

                                                 
22 Ola Stadler <ola.stadler@rf.se> Statistik, Idrotts- och motionsvanor <http://www.rf.se/t3.asp?p=20317>, 
(2006-01-15). 
23 Eva Jansson, <agneta.stahle@medks.ki.se> Allmänna rekommendationer av fysisk aktivitet, <www.fyss.se> 
Fyss-arkivet, (2006-01-15). 
24 Andersson, Johrén, Malmgren ,Länsförsäkringar och SAAB i Linköping, ss. 64-73. 
25 Hälsoprofilbedömning, Hälsoprofilinstitutet 
<http://www.hpb.net/hos/hos.cgi?action=open_page&page_id=2_1>, (2006-01-15). 
26 Andersson, Johrén, Malmgren s. 12. 
27 Ola Stadler <ola.stadler@rf.se> Statistik, Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2004 
<http://www.rf.se/t3.asp?p=116138>, (2006-01-15). 
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I studien om svenska gymvanor kan mycket information användas i form av vad som är 

populärt och betydande faktorer för användarna av gymlokaler. Skillnaderna som kan visas 

mellan både kön och ålder borde ses som en avgörande faktor vid planering av en 

företagsanläggning. Studien om gymvanor visar bland annat vikten av att träningslokalen låg 

nära hemmet eller arbetsplatsen var väldigt stor, även att tiden för träningen oftast var efter 

arbetet (efter 17.00). De två mest populära passen var Step up och Styrkepass medan 

styrketräningen skilde sig mellan könen där kvinnor föredrog maskiner och män fria vikter. 

Valet av att träna på gym föregicks av att deltagarna tyckte det var ”kravlöst”, ”enkelt” och 

”fritt” .28  

 

För att kunna besvara syftet och de frågeställningar som finns för min studie behövs denna 

tidigare forskning som en hjälp för designen av undersökningen. Framförallt används RFs 

studier som ett sätt att försöka vara i rätt linje med vad som kan tänkas efterfrågas på ett 

företag i form av fysisk aktivitet. Även viktiga och avgörande faktorer som påvisats i tidigare 

forskning har gett en möjlighet att försöka initiera en så bra verksamhet som möjligt. 

Enkätformuleringen har till stor del utgått från RFs studier för att justeras till att passa det 

syfte och de specifika frågeställningar som denna studie har.  

 
 
3.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att initiera, genomföra och utvärdera en satsning på fysisk aktivitet, ledd 

av en instruktör i ett företags träningslokal i Stockholmsområdet. För att besvara syftet har 

följande frågeställningar formulerats:  

 

• Upplever personalen ett behov av organiserad träningsverksamhet på företaget? 

• Vilken fysisk aktivitet efterfrågas av personalen? 

• Hur anser personalen att en ny verksamhet på företaget skall organiseras? 

• Vilka möjligheter upplever personalen sig ha att delta i träningsverksamheten? 

• Vilka faktorer är viktiga för personalen vid träningstillfället? 

 

 
                                                 
28 Ola Stadler <ola.stadler@rf.se> Statistik, Svenska folkets gymvanor <http://www.rf.se/t3.asp?p=19599>, 
(2006-01-15). 
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4 Metod 
 

Studien kan beskrivas som en fallstudie29 där ett flertal olika delar ingår. Studien använder sig 

framförallt av ett företag som undersökningsobjekt Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag ( 

vidare SBAB) och ytterligare ett som kontrollgrupp Nordea. Med hjälp av redan befintliga 

kontakter uppdagades att SBAB hade lokaler i Stockholm som skulle kunna användas för en 

studie då det inte fanns någon träningsverksamhet. På SBAB har studien påbörjats och pågått 

i fem veckor där personalen har fått delta i träningspass vid fem morgontillfällen och vid fem 

eftermiddagstillfällen.  

 

På Nordea finns sen tidigare en löpande träningsverksamhet i Stockholm som kunde utgöra en 

form av referenspunkt gentemot den nystartade studien på SBAB. Deltagare vid ett kvällspass 

och vid ett lunchpass har medverkat i utfrågningar via enkät. Det krävdes ett godkännande 

från beslutsfattare på båda företagen om att få göra undersökningen vilket också erhölls. 

 

Genom att mäta uppfattningar mellan två tillfällen på SBAB där det från början inte fanns 

någon träningsverksamhet till när deltagarna hade haft möjligheten att träna i 5 veckor kunde 

förhoppningsvis en förändring visas. Denna lägesförändring ställdes mot ett företag som 

redan hade en liknande fungerande verksamhet vilket gjorde att många av svaren blev mer 

intressanta när de ställdes i relation till Nordea. Upplevelser och åsikter som skiljer mellan de 

båda företagen är också intressanta i sig beroende på hur deras träningsverksamhet ser ut. 

 

 

4.1 Urval 
Urvalet av deltagande i studien begränsades först och främst till att vara anställda av de båda 

företagen. På SBAB bjöds hela personalen på Stockholmskontoret in till att delta i 

undersökningen. En inbjudan som gick ut via intranätet och mejl via en kontaktperson i hopp 

om så många deltagare som möjligt. Personalstyrkan som kunde delta uppgår till ca 100-130 

anställda. 15 personer ur personalen anmälde sitt intresse att delta, men endast 11 personer 

deltog totalt under de fem veckorna vilket gör ca 10 % av den totala personalstyrkan. 11 

personer svarade på enkät 1 på SBAB men under studiens gång föll 3 bort som ej fyllde i 

                                                 
29 Staffan Stukat, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (Lund: Studentlitteratur 2005) s. 33. 
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enkät 2. Under de 5 veckorna så var det 32 närvarotillfällen på onsdagarna och 20 

närvarotillfällen på fredagarna. 

 

På Nordea utgjordes urvalet av deltagare som deltog på två av Nordeas organiserade och 

regelbundna ”styrkepass”. Passen leddes av författaren och hölls i två av Nordeas egna 

iordninggjorda lokaler för verksamheten i Stockholm. Det ena passet representerade kvällstid 

och där delades frågeformuläret ut slumpvis till 15 personer bland ca 40 närvarande. Det 

andra passet representerade lunchtid och där svarade 12 personer slumpvis utvalda bland ca 

40 närvarande, på enkäten. På Nordea är det personal räknat i tusental som har tillgång till 

träningsverksamheten vilket gör att svarande utgjorde en mycket liten del av den totala 

personalstyrkan. 

 

4.2 Datainsamling 
 

Jag har valt att använda mig av enkät30 som datainsamlingsmetod. Studien har behov av 

många personers åsikter vilket gör enkätformen passande. Deltagarna på SBAB har dessutom 

fyllt i enkäter vid två tillfällen. Sammanställningen av så många svar underlättas av att de är 

styrda till enkäternas struktur. Enkäten är till största delen strukturerad men en fråga lämnas 

öppen, även ett vid antal frågor ges möjligheten att ange annat svar än vad som står på 

enkäten. Enkäten är utformad för att ge svar på de frågeställningar som studien syftar att svara 

på. Hur och vad personalen tycker om och upplever sitt förhållande till fysisk aktivitet i 

närheten till arbetet handlar framförallt frågorna i enkäten om. Enkät 2 till SBAB är till för att 

kunna se förändring från tillfälle 1 gentemot slutet av studien efter påverkan av 

studieperioden. Under studiens gång har observationer gjorts som påverkar resultatet utan att 

det syns vid ifyllandet av enkäterna. Observationerna ses som informella och redovisas inte i 

resultatdelen men är intressanta då de spontana åsikter som ventilerades i samband med 

träningspassen bidrar till förståelsen av resultatet. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 
 

På SBAB har en kontaktperson, Britta Lindbäck som är friskvårdsansvarig på SBAB:s kontor 

i Stockholm fungerat som kanal mot övriga personalen. Tillsammans med henne har lämpliga 

tider och veckor planerats för när det skulle passa att skapa en träningsverksamhet i deras 

                                                 
30 Stukat s. 42-48. 
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lokaler. Min påverkan på utformandet av verksamheten är tidigare erfarenheter från liknande 

verksamheter och även fakta från RFs studie motions- och gymvanor. Hon kunde med hjälp 

av sin kännedom om personal och arbetsbelastning samt annan verksamhet i lokalen se till att 

verksamheten skulle bli tillgänglig för så många som möjligt av personalen. Hon har också 

varit den som vidarebefordrat information och reklam från mig om verksamheten till 

personalen. Informationen har gått ut till personalen via SBABs intranät och mejl. För att få 

en första överblick av möjligt deltagande gick en önskan ut om att de som ville delta skulle 

anmäla sig i förväg till henne. Detta var dock inget krav för att få delta i ett senare skede. 

 

På SBAB har ett ”cirkelpass” hållits fem onsdagar klockan 17.00-17.45 och fem fredagar 

klockan 08.00-08.45. Lokalen på SBAB är iordningställd för traditionell gymverksamhet med 

vissa maskiner för ett antal muskelgrupper och en hel del så kallade fria vikter. Lokalens 

utformande har inte gjorts med tanke på att någon gruppverksamhet skulle kunna organiseras. 

Det ”cirkelpass” utformat av mig är anpassat till lokalen på SBAB, där hänsyn har tagits till 

ett begränsat utrymme. Jag anser dock inte att passet i sig blev sämre p.g.a. lokalen. Passet är 

utformat utifrån att på 1 timme så skall uppvärmning, träning, stretch och dusch hinnas med. 

En stor och betydande ingrediens i passet är musiken. Musiken som har använts har blivit 

mixad och koreograferad av mig. Uppvärmningen består av en låt på ca 3 minuter där lätt 

jogg och uppmjukande rörelser sker. Själva träningsdelen av passet består av 9 styrkeövningar 

för flertalet av muskelgrupperna i kroppen och 1 övning med i pulshöjande avsikt. Varje 

övning utförs under 30 sekunder, 3 gånger med 15 sekunders vila mellan seten förutom den 

pulshöjande övningen som görs utan avbrott under de 2 minuterna en låt varar. 

Tidsintervallerna styrs av musiken där de är mixade med musik och tystnad. Därefter byter 

deltagarna övning tills alla 10 stationer har använts. I regel brukar det finnas tid över för 

”bonusövningar” där ytterligare 2-3 låtar kan spelas med 3 gånger 30 sekunder och deltagarna 

kan välja fritt av övningarna. Efter cirkeln är genomgången spelas lugnare musik och passet 

avslutas med stretch för de stora muskelgrupperna i ca 5 minuter. Inom ramen för timmen 

finns 15 minuter kvar till dusch. 

 

De deltagande på passet har fått fylla i en enkät innan deras första medverkan på passet och 

en enkät vid deras sista. Enkäterna var något annorlunda utformade vid de två tillfällena, se 

bilaga 5 och 6. Enkäterna delades ut och fylldes i med närvaro av mig, därefter samlades de 

direkt in efter de blivit ifyllda. 
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Sammanlagt deltog 11 personer i träningspasset och lika många svarade på den första enkäten 

medan den andra enkäten bara fylldes i av 8 personer. Deltagarna fick välja pass själv och 

fick delta på hur många av passen som de ville, både onsdag och fredag. Verksamheten kom 

till för studiens skull och avslutades av författaren efter de fem genomförda veckorna. 

 

På Nordea hålls regelbundet träningsverksamhet organiserat av Nordea i iordningställda 

lokaler ändamålsenligt för verksamheten. Verksamheten består av ett flertal olika former av 

gruppträning varav ”styrkepass” är ett av dem. I anslutning till lokalen finns också avsedda 

lokaler för enskild styrketräning med maskiner och fria vikter. I en av lokalerna finns även 

tillgång till squashspel.  

 

”Styrkepass” på Nordea är ett pass där deltagarna arbetar med skivstänger, hantlar, lådor och 

mattor. Även detta pass styrs med hjälp av musik, som är mixad och koreograferad av mig 

själv. Under passet får de stora muskelgrupperna arbeta i takt med musiken i enkla och 

grundläggande styrkeövningar där ett högt antal repetitioner utförs. En låt utgör i regel en 

muskelgrupp och ett fåtal specifika rörelser. Passet består av ca 12-14 låtar, där låten är ca 4-5 

minuter.  En kort uppvärmning genomförs med hjälp av skivstången och en kort stretch görs 

på slutet med lugn musik. Träningstiden är totalt 1 timme exklusive dusch och ombyte vid 

kvällspasset. Det pass som hålls på lunchen är träningstiden totalt 45 minuter. 

 

Enkäterna delades ut slumpvis bland deltagare som väntade på att passet skulle börja. Under 

min övervakning fylldes de i och samlades in på plats. Likadant gjordes vid både lunchpasset 

och kvällspasset. Sammanlagt 27 personer svarade på enkäten. 

 
 
4.4 Tillförlitlighet 
 

Då det för studiens skull var viktigt att få ta del av många personers åsikter så känns 

enkätformen som ett passande mätinstrument. Utformandet av enkäten skedde med 

utgångspunkt på tidigare gjorda studier av RF och med avsikt att undersöka hur en 

verksamhet skulle kunna utformas på ett företag. Många av frågorna fångar upp det som avses 

med studien medan det finns några som inte föll ut riktigt som tänkt. Bland annat blev svaren 

på frågorna om hur organisationen och vem som skulle hålla i passet något annorlunda än 
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tänkt och en viss begreppsförvirring rådde. Med enkäten som instrument, utformat med 

hänsyn till tidigare forskning anser jag att reliabiliteten får vara god. 

Den verksamhet som har initierats för studiens skull på SBAB har blivit planerad och 

utformad efter SBABs förutsättningar. Det faktum att själva träningspasset har varit 

annorlunda utformat mellan SBAB och Nordea påverkar inte upplevelsen av att träna i 

anslutning till arbetet. De två passens innehåll kan ur ett vidare perspektiv ses som väldigt 

lika. 

 

På de frågeställningar som är konkreta som t.ex vad som är viktigt vid träningstillfället och 

vilka aktiviteter som efterfrågas anser jag att svaren är rättvisande. I fallet om det skall 

bedrivas fysisk aktivitet på företaget finns andra sätt att mäta på än det som jag använt. Jag 

har nämnt ett av dem tidigare men i detta sammanhang och i denna studiens omfattning tycker 

jag att de frågor som finns angående frågeställningen får de svar som krävs för att besvara den 

på rätt sätt. I detta fall blir det mer en uppfattning snarare än hårdfakta om behovet av 

friskvård. Att deltagarna själva får ranka sina önskemål om aktiviteter gör att en bra bild ges i 

frågan som kan bedömas utifrån andra perspektiv. I frågeställningarna runt uppfattning om 

tid, prioriteringar och medverkande på träningen ges endast svar som kan tolkas som lämpliga 

tider att förlägga verksamheten på. Det framgår inte vilken arbetsbörda som existerar eller om 

klimatet på företaget tillåter att tid avsätts för fysisk aktivitet vilket kan påverka uppfattning 

och deltagande om och i verksamheten. Beträffande validiteten tycker jag att den är 

förhållandevis god. 

 

Vad det gäller generaliserbarheten så finns ett par saker som är positiva och ett par negativa 

saker. Bland de negativa faktorerna får antalet medverkande på SBAB ses som ett för litet 

antal för att göra stora generaliseringar. Det andra som jag anser är en bristfällighet är att de 

som svarat har faktiskt deltagit i verksamheten. Vad de som inte deltar i verksamheten tycker 

fångas inte upp av studien. Det valda angreppssättet kan motiveras med att deltagarna i 

studien styrs av en vilja att medverka. Att endast de aktiva omfattats av undersökningen 

förklaras av uppsatsens initierande och utvärderande karaktär. Då syftet är att just utvärdera 

en träningsverksamhet tillför de ej medverkandes synpunkter inte samma intressanta fakta 

som de som faktiskt deltagit i träningsverksamheten. Även utformningen på passen färgar de 

svarande något i form av vad de skulle vilja ha för typ av aktivitet. I efterhand kan jag tycka 

att både observationer och intervjuer kunde ha gett mer och tillfört studien en hel del andra 

intressanta fakta och perspektiv.
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5 Resultat
 
5.1 Upplever personalen ett behov av organiserad träningsverksamhet på 
företaget? 
 

Följande figurer redovisar resultaten från de frågeställningar som var riktade mot behovet av 

träningsverksamhet på företaget. För att få ett samlat intryck ställdes frågor som direkt pekade 

på behovet men också frågor som gav svar på hur personalen ställde sig till utnyttjandet av 

den nya verksamheten och om hur de är aktiva idag. Frågorna om aktivitetens påverkan på 

deltagarna ger svar som motiverar en fortsatt verksamhet. 
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Figur 1 - Hur upplever du behovet av organiserad träningsverksamhet på företaget? 

Enkät 1 SBAB och Nordea 

Nordeas svar är väldigt övervägande mot Stort eller Mycket stort, detta till trots att Nordea 

har en lång tid bakom sig med organiserad träningsverksamhet. Ingen anser att den endast 

behövs Något eller mindre än så. SBAB som inte har någon verksamhet sedan tidigare tycker 

dock att behovet är något mindre. Svaren är utspridda och vissa anser till och med att det 

endast Litet behövs träningsverksamhet. Övervägande anser dock att det faktiskt behövs en 

träningsverksamhet. Det anmärkningsvärda är svaren kopplat till vilken verksamhet som 

existerar på företaget idag, då en lång period av träningsverksamhet inte skulle minska 

behovet. I SBABs fall så existerar det ingen verksamhet och de anser inte i samma 
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utsträckning att det behövs. Den höga svarsfrekvensen på Stort och Mycket stort kan visa på 

en hög medvetenhet om vilka effekter en träningsverksamhet kan ge. 

 

Som det ser ut i figur 2 så skulle en verksamhet faktiskt bli utnyttjad åtminstone någon gång i 

veckan av flertalet i personalen på både SBAB och Nordea. Personalgrupperna anser inte bara 

att det finns ett behov av träning, utan de skulle faktiskt utnyttja möjligheten till träning 

också. 
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Figur 2 - Hur ofta skulle du utnyttja en organiserad träningsverksamhet på företaget? 

Enkät 1 SBAB och Nordea 

Med tanke på att personalen på Nordea redan utnyttjar sin träningsverksamhet så kan denna 

fråga besvara hur många gånger de faktiskt går på passen. I SBABs fall så blir det mer än 

uppfattning och självskattning om hur ofta de skulle gå på passen. Uppfattningen och 

verkligheten ser dock ut att följas åt i de båda företagens fall vilken kan betyda att utfallet av 

en verksamhet på SBAB skulle likna Nordeas. 

 

Uppfattningen om behovet och viljan till ett högt nyttjande av verksamheten tyder på att det 

finns medvetna anledningar till träning. 
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Figur 3 - Varför deltar du i en organiserad träningsverksamhet på företaget? Enkät 1 

SBAB och Nordea, Max 3 kryss 

Anledningarna till att träna skiljer sig inte speciellt mycket mellan de båda företagen. De 

anledningar som toppar är framförallt knutna till kroppsliga faktorer såsom Bättre hälsa och 

Bli starkare men även att Det är roligt som inte är en kroppslig faktor är med i toppen. 

Effekterna av träningen verkar betyda en hel del för deltagarna och med att de tycker det är 

roligt så kan slutsatsen att träningen inte är ett ”ont måste” göras. Träningen ses istället som 

ett roligt tillfälle att förbättra sin hälsa. 

 

Att få träna i anslutning till arbetet kan vara enda chansen att hinna med men många av 

deltagarna i studien visar att det finns tid över även på fritiden till att vara fysiskt aktiv. Vad 

aktiv med annat menas med i figur 4 är inte preciserat och kan representeras av allt som 

deltagarna själva anser är fysisk aktivitet. 
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Figur 4 - Är du fysiskt aktiv på fritiden? Enkät 1 SBAB och Nordea 

Till en början kan Nordeas personal se betydligt mer aktiva ut på fritiden på grund av sin höga 

svarsfrekvens på Ja och väldigt få på Nej. Men SBABs personal är något mer utspridda på Ja-

svaren och därför sammantaget är det ganska likt. Det går att ställa frågan om inte SBAB till 

och med är mer aktivt då inte Ja, annat är preciserat. Detta svarsalternativ kan uppfattas som 

vilken aktivitet som helst och möjligtvis utgöras av lugnare fysisk aktivitet medan de som 

tränar Styrka, Aerobics och Gympa gör ett tuffare jobb. SBABs högre svarsfrekvens på 

styrketräning, aerobics och gympa kan ha att göra med att de inte erbjuds den möjligheten i 

anknytning till arbetet vilket görs för Nordeas personal. 

 

I figur 5 visas frågan över hur mycket personalen totalt sett är fysiskt aktiv. Svaren visar att 

100 % är aktiva åtminstone vid enstaka tillfällen i månaden. Nordea har fler som är aktiva 

flera gånger i veckan än vad SBAB har. I SBABs fall är det mer jämnt fördelat från enstaka 

gånger till dagligen. 
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Figur 5 - Hur ofta är du fysiskt aktiv totalt? Enkät 1 SBAB och Nordea 

Svaren på denna fråga bör ställas i relation till svaren som presenteras i figur 2 och 4. Det som 

kan klargöras då är var personalen är mest aktiv. Är det på fritiden eller är det med den 

verksamhet som finns i anslutning till arbetet. I SBABs fall stämmer det väl överens gentemot 

hur det ser ut i figur 4 då de inte har någon träningsverksamhet på företaget och är mest aktiva 

med styrka, aerobics och gympa. I Nordeas fall börjar antal gånger i veckan bli väldigt många 

i förhållande till figur 2 och 4. Det kan också vara så att Nordeas personal faktiskt är så 

mycket mer aktiva under veckan. Frågan vad aktiviteten består av kommer upp ännu en gång. 

Några av gångerna i veckan representeras i alla fall av verksamheten på Nordea. Eftersom det 

i figur 4 var ett antal som svarade att de ej var aktiva på SBAB och i denna figur det inte är 

någon som är inaktiv måste det innebära att den aktivitet som studien representerar räknas in 

vid frågetillfället. Detta trots att enkät 1 delades ut innan första träningstillfället. 

 

För att besvara frågan om det finns ett behov av fysisk verksamhet på företaget måste frågan 

om den verksamhet som initierats haft någon form av effekt på de som deltagit. I figur 6 och 7 

visas hur deltagarna upplever att de blivit påverkade av träningspassen som de medverkat på. 
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Figur 6 - Har deltagandet påverkat dig i arbetet (fysiskt och psykiskt)? Enkät 2 SBAB 

Mätningen är gjord efter försöksperioden som endast var 5 veckor. Detta gav ändå endast svar 

som markerade att deltagandet hade påverkat dem i arbetet. Eftersom det anses finnas ett 

behov av träningsverksamhet i figur 1 och deltagarna är medvetna om vilka effekter träningen 

ger i figur 3 måste påverkan i detta fall ses som något eftersträvansvärt, välkommet och 

positivt. 
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Figur 7 - Har deltagandet påverkat dig på fritiden (fysiskt och psykiskt)? Enkät 2 SBAB 

Precis som resultatet i figur 7 så är det ingen som markerar att det inte har påverkat dem på 

något sätt att delta i träningsverksamheten. Vid en påverkan på fritiden kan en koppling till de 

olika definitionerna av hälsa som nämns i bakgrunden göras. Då kan svaren tolkas som att en 

påverkan på deltagarnas hälsa ur fler perspektiv kan ha skett. Om påverkan är i form av att de 

tränar mer på fritiden eller att de upplever sig mer hälsosamma går inte att avgöra. Återigen 

får dock svaren ses som positiva och välkomna, då begreppen påverkan fortfarande är något 

eftersträvansvärt. 

 

I dessa figurer har vi kunnat se hur ett behov faktiskt finns på både det företag som har en 

existerande verksamhet och på det som inte har någon verksamhet idag. Medvetenheten om 

behovet ser dock ut att vara större på Nordea. Utnyttjandet och aktivitetsnivån är högre på 

Nordea vilket kan utgöras av den befintliga träningen. SBAB verkar dock vara mer aktiva 

med styrketräning, aerobics och gympa i större utsträckning vilket kan bero på att de inte har 

tillgång till detta i samband med arbetet. 
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5.2 Vilken fysisk aktivitet efterfrågas av personalen? 
 

I följande figurer visas svaren på de frågor som handlar om vad som efterfrågas av 

personalen. För att ge en så god överblick som möjligt så presenteras både en styrd fråga om 

vilken form som personalen skulle delta i men också en fråga där personalen helt och hållet 

fritt fick önska och ranka aktiviteter själva. En fråga om hur personalen på SBAB såg på en 

fortsättning efter studien visar dels utfallet av studien men också en önskan om andra 

aktiviteter. 
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Figur 8 - Vilka olika friskvårdssatsningar skulle du ta del av? Max 2 kryss 

Enkät 1 SBAB och Nordea 

Resultatet visar att 96 % av de svarande på Nordea markerade Delta i gruppträning vilket får 

utläsas som ett mycket bra betyg till företagets satsning på sin verksamhet. Det kan också visa 

på en önskan om att få delta i andra former av gruppträning då detta är ett samlingsnamn som 

innefattar mycket. SBAB svarar mer utspritt bland alternativen vilket kan bero på att det inte 

finns någon verksamhet som de kan förhålla sig till på samma sätt som personalen på Nordea. 

Det finns dock ett intresse hos Nordeas personal för både personlig vägledning och 

ekonomiskt stöd som gör det intressant att se på andra lösningar än gruppträning. Ingen 

markerar Annat vilket kan visa en brist på fantasi eller att de andra alternativen faktiskt 

spänner över det som önskas. 
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I figur 9 presenteras SBABs syn på framtiden efter det att deltagarna har fått ta del av 

gruppträning under studiens gång. Resultatet visar en hundraprocentig uppslutning för en 

vidare satsning med liknande upplägg. Detta resultat kan med fördel ställas i relation till hur 

svaren såg ut på frågan om vilken satsning personalen skulle ta del av i enkät 1. Då var endast 

64 % positivt inställda till gruppträning. 
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Figur 9 - Hur ser du på organiserad träning i framtiden på SBAB? Enkät 2 SBAB, 

Ingen begränsning av kryss 

På samma sätt som resultatet av Nordeas övervägande svar i figur 8 till gruppträningens 

fördel så tolkas denna hundraprocentiga önskan om en fortsatt verksamhet i samma form som 

ett bra betyg till upplägget i sig. Önskan om andra aktiviteter finns dock fortfarande. Under 

studiens gång har många önskningar om individuell träning med instruktör framförts av 

deltagarna på SBAB. Även frågor om hur en sådan verksamhet går till har ställts vilket tyder 

på en omedvetenhet med en vilja till vetskap och längtan efter mer aktiviteter. Om mönstret 

skulle fortsätta skulle också en sådan verksamhet efter en tids prova på kunna få en högre 

svarsfrekvens i form av större efterfrågan. 
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I tabell 1 redovisar hur personalen på Nordea och SBAB har rangordnat sina mest populära 

träningspass. Frågan styr svaren in på olika former av gruppträningspass men även en del svar 

i form av Personlig träning eller liknande har givits. 

 

SBAB   Nordea 

1. Styrkepass  45 %  1.Styrkepass 85 % 

2. Gruppträning (Aerobics) 36 % 2. Aerobics 33 % 

3. Yoga 27 %  3. Spinning 19 % 

 

Tabell 1 - Vilken/Vilka träningspass av företaget organiserad verksamhet skulle du vilja 

ha tillgång till? Enkät 1 SBAB och Nordea, Öppen fråga 

 
Rangordningen i tabellen är i form av att aktiviteten har blivit placerad topp tre flest gånger av 

de svarande. Placering 1 är helt klart ”Styrkepass” med överväldigande majoritet. Placering 2 

på SBAB är ett samlingsnamn på grund av att många av svaren benämnde liknande pass på 

olika sätt. Placering 3 på SBAB kan komma av att ett antal av deltagarna redan utövar 

aktiviteten vilket också borde vara förhållandet till placering 3 på Nordea. Att ”Styrkepass” 

kom etta på SBAB är anmärkningsvärt då de varken har tillgång till den aktiviteten eller att 

den nämnts inom ramen för studien. Detta tyder på en medvetenhet om utbudet av 

träningspass. Nordea svarade mer enhälligt i sitt sätt att benämna olika pass eller aktiviteter 

och de olika placeringarna var väntade då deltagarna som fick fylla i enkäten var på ett 

styrkepass. Bland det som i övrigt önskades fanns allt från ridning, fotboll, löpträning och en 

hel del former av kampsport. 

 

Att ”styrkepass” är det som framförallt efterfrågas bland personalen är ingen överdrift då 

denna frågeställning skall besvaras. Det som kan nämnas i summeringen är att personalen är 

mycket medveten om utbudet och vill ta del av andra former av träning än bara gruppträning i 

traditionell bemärkelse. 
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5.3 Hur anser personalen att en ny verksamhet på företaget skall organiseras? 
 

För att få svar på hur personalen helst ser sin träningsverksamhet organiserad så ställdes 

frågor som var till stor del styrda i svaren men som även lämnade öppet för andra förslag. I 

följande figurer redovisas det som kom fram av två frågor. Resultaten kan användas men har 

viss begränsning. 
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Figur 10 - Hur tycker du att en verksamhet med träning skall organiseras på företaget? 

Enkät 1 SBAB och Nordea 

Svaren är utspridda och den enda tendensen som kan skönjas är att ledningen på respektive 

företag inte skall vara inblandade i organisationen av verksamheten. En viss 

begreppsförvirring råder dock som utvecklas under figur 11. 
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Figur 11 - Vem tycker du skall leda/hålla i passen/träningen? Enkät 1 SBAB och Nordea 

Det som skall förtydligas under denna figur är den begreppsförvirring som råder i frågan. Vad 

som skiljer en Anställd, Konsult och Annan personal är inte helt enigt bland de svarande. Ett 

flertal svar under Annan personal och Anställd har preciserats som författaren. Korrekt svar 

då författaren önskas som instruktör borde ha varit något av alternativen där Konsult ingår, 

vilket är förhållandet som råder. Denna förvirring är större hos Nordea än SBAB vilket kan 

utgöras av att författaren tydligt kliver in i företaget och gör något nytt och därmed ser de 

fortfarande förhållandet konsult - företag. Det går dock att utläsa ett mönster i svaren då de 

flesta har markerat svar som innebär utomståendes hjälp. Att det är en kompetent person för 

att hålla i träningspasset betyder troligtvis mer än vilken anställningsform som ligger bakom. 

Kompetensens betydelse visas senare i figur 16.  
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5.4 Vilka möjligheter upplever personalen sig ha att delta i 
träningsverksamheten? 
 
Om det inte finns en möjlighet att delta i en verksamhet i anslutning till arbetet blir 

verksamheten troligtvis väldigt oanvänd. Därför är möjligheten till deltagande väldigt viktigt 

att få en uppfattning om. Följande 4 figurer redovisar alla de frågor som ställts angående 

deltagande och prioritering av deltagande. I SBABs fall kan en skillnad över tid ses mellan 

figurerna och i Nordeas fall ses en tydlig hög prioritering av att kunna delta på passen. 
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Figur 12 - I vilken utsträckning har du tid att träna i anslutning till jobbet? Enkät 1 

SBAB och Nordea 

De som har svarat på enkäten i båda företagens fall, har alla deltagit i verksamheten, som varit 

i anslutning till arbetet. En anmärkningsvärd stor del svarar trots detta att de inte har tid att 

träna i anslutning till jobbet. Om det anses att verksamheten förlagd till efter jobbet inte är 

samma sak som i anslutning till jobbet framgår inte. Övervägande svar är ändå i form av att 

det finns möjligheter att träna i anslutning till jobbet. Att det som i dessa två företagens fall 

ges tid till eller det faktum att personalen faktiskt upplever att det finns tid för träning 

motiverar att det finns underlag för en verksamhet förlagd i anslutning till arbetet. 

 

För att se om svaren på denna fråga ändrades under studiens gång ställdes i stort sett samma 

fråga efter det sista passet på SBAB. Tyvärr är det inte samma antal som svarat på de båda 

enkäterna. 
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Figur 13 - Hur upplever du möjligheten till att delta i träningsverksamheten? 

Enkät 2 SBAB 

Svaren på denna fråga borde bli på samma sätt som de i figur 12 då det frågades efter vilken 

utsträckning det fanns tid att träna i anslutning till jobbet. I denna fråga som är ställd efter att 

personalen deltagit på träningen är svaren betydligt mer åt att en Stor möjlighet finns att delta 

i verksamheten. Här har det skett en förändring som beror på att ett antal svarande fått det 

lättare att delta, mer motiverade eller så kan ett bortfall vara svaret. 3 personer avbröt sin 

medverkan i studien under tiden och de kan vara samma personer som svarade att de inte hade 

tid i figur 12. Så behöver det dock inte förhålla sig, utan en åsiktsförändring kan ha uppstått. 

 
 

På samma sätt som möjligheten att delta är viktigt för verksamheten på sikt så är personalens 

inställning till hur de prioriterar träningen viktig. I figur 14 och 15 kan en liknande tendens 

som i figurerna ovan ses, att SBAB går från delade meningar och låg prioritet till mer bestämt 

högre prioritet. Antalet svarande på frågorna skiljer sig även i denna fråga vilket kan begränsa 

svaren. 
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Figur 14 - Hur prioriterar du ditt deltagande i träningen gentemot dina normala 

arbetsuppgifter? Enkät 1 SBAB och Nordea 

Verksamheten på Nordea ser ut att betyda mer för personalen än vad den gör på SBAB. Att 

verksamheten har pågått under en längre tid gör att personalen troligen vet vad de prioriterar i 

gentemot sina normala arbetsuppgifter. I SBABs fall så är svaren mer utspridda vilket tyder 

på att de inte har hunnit fastna för verksamheten på samma sätt som Nordea och därav inte 

heller prioriterar den på samma sätt. Denna fråga ställdes innan de fem veckorna studien 

pågick och blir intressant i jämförelse med figur 15 där samma sak frågades men med en 

annan utgång.   
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Figur 15 - Hur värdesätter du ditt deltagande i träningsverksamheten? Enkät 2 SBAB 

Figuren visar hur det i övervägande fall är Mycket viktigt och Viktigt att delta och att ingen 

har svarat något av de övriga alternativen. Detta gör att SBAB faktiskt prioriterar sin 

verksamhet mer än hur det såg ut för Nordea i föregående figur. Återigen måste dock ett 

bortfall kunna ses som en möjlig faktor till en förändring i svaren vid de två frågetillfällena. 3 

personer har inte besvarat enkät två och det kan göra en del av skillnaden. Det kan dock inte 

avgöra hela den förskjutning mot högsta prioritet som deltagande i träningen har gjort hos 

flertalet. Detta gör att tidsperioden är viktig där en längre period skapar starkare fäste hos 

personalen och att vetskapen om vad verksamheten innebär blir bättre. Skillnaden är så pass 

tydlig att en åsiktsförändring måste ha skett. 

 

Den här frågeställningen kan besvaras olika beroende på i vilket skede personalen är i 

förhållande till när deras träningsverksamhet kom igång. Det ser ut som att vid en längre 

tillgång till träning så ger det också en större möjlighet att delta som i sin tur leder till en 

högre prioritering av deltagandet. Det kan vara så att deltagarna anpassar sig efter att kunna 

delta i träningsverksamheten desto längre tiden går. 
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5.5 Vilka faktorer är viktiga för personalen vid träningstillfället? 
 

Vid själva träningstillfället finns en rad faktorer som påverkar upplevelsen av träningen. Det 

varierar vad som är viktigt bland deltagarna men för att kunna göra träningen så bra som 

möjligt för så många som möjligt måste ett flertal synpunkter lyftas. Följande figurer belyser 

själva passet och innehållet, tiden för och på passet och till sist visas hur deltagarna på SBAB 

tycker om passen som hållits i deras lokaler. 
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Figur 16 - Vad är viktigt under det organiserade träningstillfället? 

Enkät 1 SBAB och Nordea, Max 3 kryss 

Figuren visar en tydlig tonvikt på instruktörens betydelse. Engagemanget och kompetensen 

hos instruktören är det viktigaste för både SBAB och Nordea. Därefter är det lite delade 

meningar om vad det viktigaste är. Nordeas svar som kan kopplas till själva passet i form av 

Musik och Val av passupplägg beror troligen återigen på deras erfarenhet av verksamheten 

där de faktorerna efter en tid blir mer viktiga än i början. Ingen har svarat Annat och angett 

egna faktorer som t. ex Bra redskap och Tiden för passet som skulle tänkas kunna vara viktiga 

faktorer. Miljö/Lokal anses som viktigt i denna fråga vilket kan ifrågasättas i en senare figur. 
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Tiden för passet får ses som en viktig faktor trots att det inte förekom bland svaren i frågan 

om vad deltagarna tyckte var viktigast. Tiden för passet både som klockslag och längd är 

avgörande om personalen kan delta eller inte. Först presenteras vid vilken tid det passar att 

träna. 
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Figur 17 - När passar det dig att träna? Enkät 1 SBAB och Nordea Max 2 kryss 

Här preciseras tiden för när de deltagande har fyllt i sin enkät då det skiljde sig markant 

mellan grupperna. De som på Nordea svarat att de helst tränar Under lunchen utgjordes också 

till största delen av personerna som fyllde i enkäten vid lunchtid. Samma sak gäller för de 

som svarade att de helst tränar Efter arbetet då de utgjordes framförallt av personerna som 

fyllde i enkäten kvällstid. De som helst tränar under lunchen skulle kunna träna före arbetet 

också men inte det vill inte de som angett att de vill träna efter arbetet. På SBAB hölls aldrig 

något lunchpass men svaren pekar på att ett sådant skulle vara mer välbesökt än det som hölls 

på morgonen. Det som tidigare redovisats i form av hur personalen upplever att det finns tid 

för träning har stor betydelse för när det passar att förlägga en träningstid. Det måste ges en 

möjlighet från företagets sida att komma iväg till träningen i anslutning till arbetet annars 

skulle svaren på frågan förändras. Vid en planeringen av träningsverksamheten bör pass 

förläggas till lunch och kväll. 

 

Den andra faktorn vad det gäller tid är längden på passet som också verkar hänga ihop med 

vid vilken tid personalen vill träna. 
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Figur 18 - Vilken längd på ett träningstillfälle tycker du är bra?  

Enkät 1 SBAB och Nordea 

Svaren på denna fråga visar att den mest önskvärda tiden för ett pass är mellan 45-60 minuter.  

Svaren har inget att göra med hur mycket deltagarna orkar träna vilket heller inget tyder på. 

Snarare visar svaren på vad som är lagom tid att avsätta för träning under morgonen, lunchen 

eller efter arbetet. De som vill träna under lunchen vill också att träningstiden skall vara lite 

kortare gentemot de som tränar efter arbetet där träningstiden gärna får vara lite längre. Detta 

mönster kan göras på Nordea men inte på SBAB där svaren är samlat runt 45 minuter vilket 

också var längden på studiens pass, dock fylldes enkäten i innan verksamhetens start. Vid en 

längre tids verksamhet på SBAB borde resultatet från Nordea tas i beaktande och utgöra ett 

motiv till skillnad i tid mellan ett lunchpass och kvällspass. 

 

Som en form av utvärdering och bekräftelse på hur studien hade upplevts av deltagarna på 

SBAB ställdes frågan om vad de var nöjda med. Ett flertal saker rankades högt som tidigare 

inte hade berörts medan andra faktorer som tidigare visat sig vara viktiga hade infriat de krav 

som ställdes. Frågan om vad som det funnits ett missnöje med har inte ställts.  
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Figur 19 - Vad du är nöjd med? Enkät 2 SBAB, Ingen begränsning 

Att ett par alternativ inte har fått några markeringar kan inte utläsas som missnöje då frågan 

uppmanar till positiva svar. Svaren visar att tre faktorer får full pott. Det är Instruktören, 

Tiden för passet och tillgängligheten. Instruktören har tidigare angetts som en mycket viktig 

faktor vid träningspasset vilket gör det extra skönt att den får full pott i utvärderingen. Tiden 

för passet reflekterade aldrig deltagarna över när det frågades om vad som var viktigt men 

med denna feedback så får det anses som en lyckad planering tidsmässigt av passet. I figur 17 

kunde dock en önskan om lunchpass utläsas vilket kanske skulle ha gett bättre närvaro än vid 

morgonpassen. Tillgängligheten får också full pott vilket kan ses som att deltagarna 

uppskattar väldigt mycket att det sker en verksamhet i anslutning till arbetet. Dessa avgörande 

och positiva tre faktorer skulle vara bra att ta med till en fortsatt verksamhet i lokalerna. 

Anmärkningsvärt är att Miljön/Lokalen och Eget deltagande får så lite markeringar. 

Miljö/Lokal var i en tidigare frågeställning markerad av flera som en viktig faktor. Eget 

deltagande borde vara i topp då det som presterats under passen under observation av 

författaren sett ut att vara hög nivå för dem som deltagit. Anledningen till uteblivna 

markeringar kan vara att det inte är faktorer som deltagarna tänker på i samma utsträckning 

som de övriga då dessa inte påverkar deltagarna som t. ex instruktören. Nämnas måste också 

att Passet som sådant och Nivå/Tempo får väldigt bra betyg och motiverar liknande pass för 

SBAB i framtiden. 

 

 37



6 Diskussion 
 
6.1 Återkoppling 
Syftet med studien var att initiera, genomföra och utvärdera en satsning på fysisk aktivitet, 

ledd av en instruktör i ett företags träningslokal i Stockholmsområdet, där det tidigare inte 

fanns liknande verksamhet vilket har uppnåtts till fullo. Fem frågeställningar har formulerats 

för att besvara syftet och jag anser att det går att svara på alla med hjälp av de resultat som 

framkommit av studien. 

• Upplever personalen ett behov av organiserad träningsverksamhet på företaget? 

Av resultaten att döma så finns det ett behov av träningsverksamhet på SBAB. Efter endast 5 

veckors verksamhet märkte deltagarna att träningen hade påverkat deras arbete och fritid. 

Detta tillsammans med att Nordea faktiskt fortfarande upplever ett stort behov efter att ha haft 

regelbunden verksamhet under lång tid gör att det bör starta en organiserad fysisk aktivitet på 

SBAB. 

• Vilken fysisk aktivitet efterfrågas av personalen? 

Styrkepass, lunchtid eller efter arbetet är mest populärt på Nordea. SBAB listar också 

Styrkepass som mest populärt men skulle gärna fortsätta med de cirkelpass som studien 

omfattade. En önskan om individuell träning med instruktör går också att tyda av resultat som 

framkommit av enkäten men också via informell observation. 

• Vilka faktorer är viktiga för personalen vid träningstillfället? 

Denna frågeställning besvaras både av vilken längd och tiden för passet samt vilka faktorer 

som är viktiga vid passtillfället. Längden för passet skall helst vara ca 45 minuter och tiden 

bör vara vid lunch eller efter arbetet. Vid passtillfället är instruktören mycket viktig för 

deltagarna, både kompetensen och engagemanget. 

• Vilka möjligheter upplever personalen sig ha att delta i träningsverksamheten? 

Till en början verkade SBAB ha mindre möjlighet att delta och även prioriteringen av träning 

var inte i topp. På Nordea verkar möjligheterna att delta som bättre och de prioriterade även 

träningen högre än SBAB. Vid det andra mättillfället på SBAB hade en förändring skett i 

både möjlighet och prioritering. 

• Hur anser personalen att en ny verksamhet på företaget skall organiseras? 

Denna frågeställning är den som kanske sämst blir besvarad av studien då en stor 

begreppsförvirring har rått vid ifyllandet av svaren. Det som går att utläsa av svaren är att 

personalen gärna ser utomstående hjälp i form av kompetent och engagerad personal medan 
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själva anställningsformen inte betyder så mycket. Ledningen på företagen behöver inte vara 

inblandade i organisationen av verksamheten. 

 
6.2 Analys 
I denna del vill jag ta upp dels det som verkligen syns i materialet från studien ställt mot 

bakgrunden, men även det som inte syns, såsom vad som sägs på passet av deltagarna, samtal 

med ansvariga och mina upplevelser av passen som hållits. Hårdfakta är redan presenterad i 

form av vilket pass som efterfrågas och när det skall hållas men det finns en hel del andra 

faktorer som spelar in. 

 

6.2.1 Uppkomsten 

Till att börja med kan uppkomsten av studien tas upp. Det sägs ofta att saker uppkommer av 

tillfällighet och så var även fallet här. Av ren slump uppdagades att SBAB hade en lokal som 

inte användes såsom den kunde användas. Med rätt kontakt på företaget och den befintliga 

idén om upplägget så var studien ett faktum. Detta kunde lika gärna ha varit en situation där 

ett tillfälle att skapa ett konsultuppdrag för en instruktör var målet. 

 

För att verksamheten på ett företag skall bli bra från början krävs inte bara ett 

undersökningsarbete vad det gäller efterfrågan på fysisk aktivitet på företaget. Jag upplevde 

mina möten med kontaktpersonerna och den informationen som avgörande för att det över 

huvudtaget skulle bli något träningspass. Den informationen som nyckelpersoner i företaget 

sitter på är mycket viktig i upplägget av en ny träningsverksamhet. Då är det inte frågan om 

nyckelpersoner som kanske i normala arbetsuppgifter är nyckelpersoner utan de som har 

kunskap om vad personalen tycker, övriga aktiviteter, kommunikationsvägar och vilka 

personer som först bör bearbetas. Jag hade stor lycka att träffa rätt person tidigt som kunde 

hjälpa mig med upplägget av hela studien. Avgörande faktorer var framförallt andra 

aktiviteter på företaget, tänkbara personer att börja bearbeta för att delta och på vilket sätt som 

informationen skulle nå ut till personalen. Vid en iscensättning av studien till ett skarpt läge 

där affärsmässiga relationer mellan instruktör och företag äger rum måste detta förarbete och 

denna relation till rätt nyckelperson fungera. Annars tror jag att det tar betydligt längre tid att 

arbeta in en långvarig verksamhet där fel och brister måste läras via aktiviteten i sig. 
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6.2.2 Informell observation 

När det kommer till aktiviteten och vad som händer på ett pass så är det mycket svårt att 

beskriva hur deltagarna agerar och vad de säger under tiden. Det är viktigt att se och lyssna 

till vad som händer i lokalen. Många gånger upplever jag att frågor och åsikter kommer 

spontant i passet. Saker som ”detta känns konstigt”, ”bra låt” och ett glatt ”tack för idag” 

betyder en hel del. Det kan även vara så att viktiga möten eller andra händelser på företaget 

gör att deltagarantalet sjunker och det betyder inte missnöje med att passet var dåligt förra 

gången. Denna information som utbyts vid aktiviteten är svår att strukturera upp och 

teoretisera men den bör likväl beaktas som en viktig faktor. 

 

6.2.3 Vuxet och barnsligt 

Vid en överblick av resultatet från studien tillsammans med de lite mer informella åsikter som 

jag har observerat så känns det som en markant skillnad mellan de två personalgrupperna. 

SBABs förhållande till träningsverksamheten skulle kunna beskrivas som lite barnsligt. Det 

spretar åt flera håll, ena hållet så är det nyfiket, glatt och förväntansfullt medan åt andra hållet 

så finns det lätt något annat som är mer intressant eller plötsligt blev det för jobbigt. Nordea 

kan då beskrivas som mer vuxet där en känsla av bestämdhet kan skönjas. Verksamheten är 

mycket viktig och andra saker får ge vika för tiden för passet, trots att det kan vara jobbigt 

ibland. Detta speglar även hur personalstyrkorna är aktiva på fritiden. Det verkar som att 

Nordeas personal i större utsträckning är aktiva även utanför träningen på företaget medan på 

SBAB är det spontana aktiviteter när andan faller på. Trots att Nordea har haft sin verksamhet 

i gång under lång tid så upplevs fortfarande behovet av träningsverksamhet som stort, något 

som kan ha att göra med hur de upplever effekterna av verksamheten. På SBAB var det mer 

väntat att de skulle uppleva behovet som stort eftersom det inte fanns något liknande där 

sedan tidigare. Det är troligtvis just tiden som gör Nordea till mer bestämda om sin 

verksamhet. Att få utveckla verksamheten under lång tid så den hinner få fäste i 

personalstyrkan tror jag är viktigt. Små justeringar och utvärderingar av vad som funkar bra 

och dåligt gör att det går att anpassa träningen till att så många som möjligt kan ta del av den 

och även vara positivt inställda utan att det blir ett ”ont måste”. 

 

6.2.4 Tidsaspekt 

Tiden blir i SBABs fall negativ, under den korta tid som studien pågick hann troligtvis bara 

de personerna som var enkla att motivera till träning komma till passet. De som är svåra och 
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kanske behöver träningen ännu mer behöver höra i korridorerna om passet, bli tjatade på ett 

antal gånger och ”glömma kläderna” ett par gånger för att sedan ta steget ner i lokalen och 

delta på passen. Det krävs att inte bara de redan motiverade ägnar sig åt aktiviteterna för att 

verksamheten skall bli hållbar över en längre period. Om verksamheten fått en hel termin på 

sig på SBAB så kunde säkerligen utvecklingen ha gått mot att en stor gemensam 

personalgrupp står bestämda och värnar om sin aktivitet i gymmet.  

 

6.2.5 Enighet 

I många av frågeställningarna kändes de båda personalgrupperna likasinnade. Deras orsak till 

träning var till största delen förkroppsligade. Det var ”bättre hälsa”, ”bättre kondition” och 

”bli starkare” som dominerade svaren men också ”det är roligt” fick många markeringar 

vilket är förhoppningsfullt för SBAB och bra feedback till Nordea. Detta stämmer också väl 

med de topplaceringar från studien som RF gjorde om svenska gymvanor.31

 

Att instruktören hade stor betydelse var det också en stor enighet om men i samma fråga fanns 

en liten skillnad som jag tror kan härledas till tidsperspektivet. Det är betydelsen av 

”musiken” och ”passupplägg”. Det kan tolkas som att ett visst krav på träningen växer fram 

under tiden eller möjligtvis en viss kräsenhet med behov av stimulation. 

 

I den andra enkäten som deltagarna på SBAB fick fylla i så anser jag att det går att se en rad 

skillnader gentemot hur de svarade på den första. Framför allt så märks deras värnande om 

träningen redan. Förhållandet till aktiviteten har gått från nyfiken och positiv till att vara 

bestämt och viktigt. Träningen har blivit en viktig del av deras tid på dagen som helst inget får 

rubba på. Fler personer som har denna inställning drar troligtvis under en längre tidsperiod 

även med sig de personer som behöver tjatas på. 

 

6.2.6 Instruktören 

Som tidigare nämnts ett flertal gånger så har ett antal faktorer mer betydelse än andra. En av 

de nämnda är bland annat instruktören. Jag tar svaren på fråga 5, enkät 2 SBAB som att passet 

var väldigt väl genomfört på flera punkter. Det är svårt att inte nämna en 100 % belåtenhet 

med instruktören, tiden för passet och tillgängligheten. Det var dock ett antal svar som inte 

fick några markeringar vilket är svårt att avgöra varför. Att lokalen fick 0 % i frågan om vad 
                                                 
31 Ola Stadler <ola.stadler@rf.se> Statistik, Svenska folkets gymvanor < http://www.rf.se/t3.asp?p=19599>, 
(2006-01-15). 
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som var bra behöver inte betyda att alla är missnöjda med lokalen. I detta fall kan de uteblivna 

markeringarna för lokalen, reklam om passet och de få markeringarna på eget deltagande vara 

att det inte noteras på samma sätt som t.ex. musik eller instruktör. 

 

6.3 Metodiska synpunkter 
I frågorna som rörde hur själva verksamheten skulle organiseras och vem som skulle hålla i 

passen så tror jag att det var svårt med de olika begreppen. Många som svarade ”annan 

personal” på Nordea preciserade den som författaren, alltså mig själv. Skulle ”rätt” markering 

ha gjorts för mig så skulle jag ha kallats ”konsult”. De slutsatser jag kan dra utifrån svaren på 

dessa frågor får kopplas till hur viktigt det var med instruktören i Fråga 11. Det som 

personalen verkar önska i både organisation och ifråga om vem som håller i passen är 

troligtvis en kompetent person som de i normala fall inte jobbar med. Anställningsformen 

spelar mindre roll än hur personen utför sitt jobb och kan inspirera deltagarna på passet. 

Under studiens gång skedde ett bortfall i form av att ett par personer inte deltog på under de 

sista veckorna vilket kan göra att vissa förändringar i enkät 2 SBAB kan utgöras av deras 

ickemedverkan. Dessa personer kan vara de som upplever det svårt att delta och med deras 

bortfall så förändrades också upplevelsen av att kunna delta på passet. 

 

6.4 Fortsatt forskning 
Vid träningstillfällena upplevde jag behovet av att få fråga om saker som stort. Det kunde 

vara allt från rörelser som vi arbetade med till rörelser som de själva gjorde eller sådant som 

mat och falska/sanna skrönor om träning. I fråga 2 enkät 1 och fråga 6 enkät 2 så kan en 

önskan om personlig vägledning tolkas av svaren. Detta tillsammans med vad jag upplevde 

under passets gång och hur jag har upplevt verksamheten på Nordea under en längre tid gör 

att jag tror att det finns ett stort behov av enskild träning med stöd av en personlig tränare. Det 

skulle vara intressant att se vad en studie om hur en verksamhet med personlig träning skulle 

påverka ett företags personal och möjligtvis de fysiska och psykiska effekterna av samma 

verksamhet. Detta är en möjligtvis ett nytt affärsområde för konsulter inom friskvård och med 

stöd av en studie om dess positiva verkan skulle det underlätta vid förhandlingar om 

eventuella kontrakt på företag. 
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6.5 Slutsats 
Sett till hela studien med bakgrund, enkätsvar, kontaktpersoner, passtillfällen och upplevelser 

från deltagarna så har jag fått en god grund att stå på för att kunna genomföra samma sak fast 

i ett skarpt läge där affärsmässiga relationer skall byggas och ett ekonomiskt perspektiv skall 

läggas till verksamheten. 

 

Många gånger tror jag att friskvårdssatsningar lanseras som en möjlighet till att träna på 

arbetstid en gång i veckan. Det gänget som redan är aktiva ser det då som sin chans att slippa 

träna på sin fritid och sticker ut i skogen och löptränar hårt inför någon tävling eller sticker 

iväg till ett gym för att lyfta skrot. De redan frälsta friskusarna blir ännu bättre medan de som 

faktiskt skulle behöva motionen blir avskräckta av aktiviteterna och får troligtvis jobba 

hårdare när hurtbullarna springer. De tar aldrig chansen och uteblir helt från friskvårdstimmen 

som skulle vara positiv för dem även om de bara promenerade. 

 

Jag anser att det bakomliggande arbetet där verksamheten förankras i organisationen är minst 

lika viktigt som själva träningen i sig. Att se över när det finns lämplig tid där så många som 

möjligt kan delta är en stor grundbult. Tiden och träningen får inte bli en belastning för dem 

som väljer att arbeta istället då inte alla vill träna på arbetstid. Med en ledning som står bakom 

en satsning på träning gör det mer motiverat och accepterat med frånvaro för träning. Själva 

passet bör vara utformat efter de lokaler som finns men också så att flertalet lockas att delta i 

träningen. Efterhand så krävs en ständig förnyelse och progression för deltagarna med fortsatt 

möjlighet för nybörjaren. Instruktören behövs för deltagarna i form av att motivera, lyssna 

och instruera gruppen. Instruktören skall också lysa med sin kompetens för att inge förtroende 

som deltagarna kan luta sig mot. 

 

En ny verksamhet har genomförts i SBABs tidigare outnyttjade lokaler med en positiv känsla 

bland deltagarna där en fortsatt verksamhet blev resultatet av studien. SBAB valde att 

fortsätta verksamheten med mig som konsult. Den använda träningsformen har således visat 

sig efterfrågad, uppskattad och fungerat väl på det sätt som den genomförts. Studien 

tillsammans med tidigare forskning kan mycket väl användas för att göra en ansats mot nya 

företag där lokaler avsedda för liknande ändamål finns. 
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Bilaga 1 – Käll- och litteratursökning 
 
 
VAD?  
Ämnesord Synonymer 
Friskvård 
Träning 
Arbetsplats 
Företag 

Motion 
Företagshälsovård 
Arbetsmiljö 
Arbetsplats 
Företagsekonomi 

 
 
VARFÖR?  
Jag har valt övergripande ämnesord för inriktningen på studien då dessa i kombination med 
varandra gör träfflistan till väldigt liten och rättvis. Ämnen som ”företag” och ”arbetsplats” 
är inte vanliga i idrottshögskolans bibliotek vilket gör att träffar på dem blir intressanta då de 
ofta har att göra med friskvård och träning. 

 
 
HUR? 
Databas Söksträng Antal träffar 
Arbline 
 
 
 
Idrottshögskolans 
bibliotek 
 

Fysisk träning 
Fysisk träning motion 
Träning friskvård motion 
 
Friskvård företag 
Träning arbete 
Företag 
Arbetsplats 
Företag motion 
Arbetsmiljö 

447 
21 
2 
 
28 
117 
168 
45 
2 
158 

 
 
KOMMENTARER:  
I Idrottshögskolans bibliotek fanns det massor av material angående träning och fysisk 
aktivitet men mindre material där detta sattes i samband till företag och fysisk aktivitet på 
arbetsplatser. I Arbline var det betydligt lättare att hitta träffar med intressant material som 
passade för studiens syfte. 
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Bilaga 2 - Brev till SBABs personal via intranät 
 
Till personalen på SBAB 
 
Hej! 
 
Jag heter Mats Störtebecker och studerar på Idrottshögskolans Sport Managementprogram. 
Under den sista terminen skall en C-uppsats skrivas och ett forskningsprojekt genomföras. 
Mitt forskningsämne är träningsanläggningar som inte utnyttjas såsom de kanske skulle kunna 
göras. 
 
I er anläggning har jag för avsikt att hålla ett antal gruppträningspass under 5 veckor i vår 
med start vecka 4. Jag ser gärna att ni är ca 10 deltagare som genomför så många av passen 
som möjligt. Det kommer vara ett pass på onsdagar under eftermiddagen och ett pass på 
fredagar under morgonen. Ni behöver också svara på ett litet antal frågor om verksamheten. 
 
Passet som kommer att hållas i er anläggning är vad jag kallar ett ”Cirkelpass”. Passet kan 
genomföras av alla och på sin egen nivå. Under passet arbetar vi med både styrka, kondition 
och stabilitet. Till träningen används musik som pådrivande och intervallgivande. Ca 10 
stationer utgör cirkeln där en genomgång från topp till tå tas med. Tiden för passet är 45 
minuter inklusive uppvärmning, cirkel och stretch. 
 
Jag ser gärna en varierad blandning av deltagare på passet. Då menar jag både tjejer och 
killar, nybörjare och vana motionärer och gammal som ung. 
 
Väl mött i gymmet, Mats Störtebecker 
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Bilaga 3 - Missivbrev till SBAB 

 

Stockholm 2006-01-23 

 

Till deltagande i studien på SBABs träningsanläggning 
 
Jag heter Mats Störtebecker och studerar på Idrottshögskolans Sport Management 
program. Under den sista terminen skall jag skriva mitt examensarbete och 
tillsammans med det skall ett forskningsprojekt genomföras. Mitt forskningsämne är 
träningsanläggningar på företag och hur de utnyttjas. Studien tar sikte på just 
användandet av anläggningen och inte så mycket på effekterna som kommer av 
användandet. 
 
Enkäten som ni håller i handen innehåller 15 frågor. Besvara frågorna med ett kryss i 
avsedd ruta. I de fall ni får markera mer än ett svar är begränsat antal kryss angivet. 
Svarar ni ”Annat” är det stor hjälp med en förklaring av ert svar på tillhörande rad. 
Svar mittemellan svarsalternativ är inte tillåtet. Fråga gärna vid oklarheter! 
 
Enkäten kommer att delas ut två gånger för att bli besvarad, före och efter de fem 
veckorna. För att en jämförelse mellan svar ska kunna göras behöver du ange ditt 
namn på enkäten. Dina svar är helt konfidentiella och endast studiens författare 
kommer att behandla svaren. Namn och antal träningar kommer att antecknas. 
Resultaten presenteras som en sammanställning av studien utan hänvisning till 
namngivna deltagare. 
 
 
Tack för att du vill vara med, 
Mats Störtebecker, Idrottshögskolan 
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Bilaga 4 - Missivbrev till Nordea 

 
 
 

Stockholm 2006-01-23 
 

Till deltagande i studien av träningsanläggningar på företag 
 
Som ni redan vet heter jag Mats men ni visste kanske inte att jag studerar sista året på 
Idrottshögskolans Sport Managementprogram. Under den sista terminen skall jag 
skriva mitt examensarbete och tillsammans med det skall ett forskningsprojekt 
genomföras. Mitt forskningsämne är träningsanläggningar på företag och hur de 
utnyttjas. Studien tar sikte på just användandet av anläggningen och inte så mycket på 
effekterna som kommer av användandet. 
 
Enkäten som ni håller i handen innehåller 15 frågor. Besvara frågorna med ett kryss i 
avsedd ruta. I de fall ni får markera mer än ett svar är begränsat antal kryss angivet. 
Svarar ni ”Annat” är det stor hjälp med en förklaring av ert svar på tillhörande rad. 
Svar mittemellan svarsalternativ är inte tillåtet. Fråga gärna vid oklarheter! 
 
Enkäten är helt anonym, inget namn eller liknande behöver anges. Svaren behandlas 
bara av författaren och presenteras endast i form av en sammanställd studie. 
 
 
Som tack så kör vi ett stenhårt pass inom kort, 
Mats Störtebecker, Idrottshögskolan 
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Bilaga 5 - Enkät 1 SBAB 
 
Namn: 
 
1. Hur upplever du behovet av organiserad träningsverksamhet på SBAB? 
( ) Mycket stort 
( ) Stort 
( ) Något 
( ) Litet  
( ) Mycket litet 
 
2. Vilka olika friskvårdssatsningar skulle du ta del av på SBAB? Max 2 kryss 
( ) Delta i en av SBAB organiserad gruppverksamhet ex. gruppträning 
( ) Delta i en av SBAB personligt utformad vägledning ex. hälsoprofil 
( ) Få ekonomiskt stöd av SBAB till egen verksamhet ex. gymkort 
( ) Klarar mig på egen hand 
( ) Annat:………………………………………………………………………………………... 
 
3. Varför deltar du i en organiserad träningsverksamhet på SBAB? Max 3 kryss 
( ) Det enda som erbjuds ( ) Bättre hälsa 
( ) Bättre kondition ( ) Det enda jag hinner med 
( ) Umgås med kollegor ( ) Bli starkare 
( ) Det är roligt ( ) Gå ned i vikt 
( ) Annat………………………………………………………………………………………… 
 
4. Hur tycker du att en verksamhet med träning skall organiseras på SBAB? 
( ) Av SBABs ledning  ( ) Av en konsult med ledningen 
( ) Av en friskvårdsgrupp  ( ) Av en konsult med friskvårdsgruppen 
( ) Av en anställd friskvårdsansvarig ( ) Av en konsult med friskvårdsansvarig 
( ) Annat:………………………………………………………………………………………... 
 
5. Vem tycker du skall leda/hålla i passen/träningen? 
( ) SBABs ledning  ( ) Konsulten och ledningen 
( ) En anställd friskvårdsansvarig ( ) Konsulten och friskvårdsansvarig 
( ) Friskvårdsgruppen  ( ) Konsulten och friskvårdsgruppen 
( ) Annan personal 
 
6. Hur prioriterar du ditt deltagande i träningen gentemot dina normala 
arbetsuppgifter? 
( ) Mycket högt 
( ) Högt 
( ) Lågt 
( ) Mycket lågt 
 
7. I vilken utsträckning har du tid att träna i anslutning till jobbet? 
( ) Mycket stor 
( ) Stor 
( ) Liten 
( ) Mycket liten 
( ) Har ej tid 
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8. När passar det dig att träna? Max 2 kryss 
( ) Före arbetet 
( ) Under lunchen 
( ) Efter arbetet 
( ) När som helst 
( ) Har inte tid att träna 
 
9. Vilken längd på ett träningstillfälle tycker du är bra? 
( ) 0-30 min 
( ) 30-45 min 
( ) 45-60 min 
( ) 60- min 
 
10. Vilken/Vilka träningspass av SBAB organiserad verksamhet skulle du vilja ha 
tillgång till? Rangordna 3 alternativ 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
 
11. Hur ofta skulle du utnyttja en organiserad träningsverksamhet på SBAB? 
( ) Dagligen 
( ) Flera gånger i veckan 
( ) Någon gång i veckan 
( ) Enstaka tillfällen (1ggr/mån) 
( ) Aldrig 
 
12. Vad är viktigt under det organiserade träningstillfället? Max 3 kryss 
( ) Bra musik  ( ) Instruktörens kompetens 
( ) Trevlig instruktör ( ) Val av övning/passupplägg 
( ) Miljö/Lokal ( ) Vältränad instruktör 
( ) Engagerad instruktör ( ) Nivå/Tempo på passet 
( ) Annat:………………………………………………………………………………………... 
 
14. Är du fysiskt aktiv på fritiden? 
( ) Nej 
( ) Ja, med idrott i föreningsverksamhet 
( ) Ja, med styrketräning, aerobics eller motionsgympa 
( ) Ja, Annat……………………………………………………………………………………... 
 
15. Hur ofta är du fysiskt aktiv totalt? 
( ) Dagligen 
( ) Flera gånger i veckan 
( ) Någon gång i veckan 
( ) Enstaka tillfällen (1ggr/mån) 
( ) Aldrig 
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Bilaga 6 – Enkät 2 SBAB 
 
1. Hur värdesätter du ditt deltagande i träningsverksamheten? 
( ) Det är mycket viktigt att jag deltar 
( ) Det är vikigt att jag deltar 
( ) Hinner jag så är det bra 
( ) Det kommer i sista hand 
 
 
2. Hur upplever du möjligheten till att delta i träningsverksamheten? 
( ) Mycket stor 
( ) Stor  
( ) Liten  
( ) Mycket liten 
 
 
3. Har deltagandet påverkat dig i arbetet (fysiskt och psykiskt)? 
( ) Mycket märkbart 
( ) Märkbart 
( ) Något märkbart 
( ) Inte särskilt 
 
 
4. Har deltagandet påverkat dig på fritiden (fysiskt och psykiskt)? 
( ) Mycket märkbart 
( ) Märkbart 
( ) Något märkbart 
( ) Inte särskilt 
 
 
5. Kryssa i vad du är nöjd med? 
( ) Musiken  ( ) Tillgängligheten 
( ) Tiden för passet  ( ) Nivån/Tempot på passet 
( ) Miljön/Lokalen ( ) Val av övning/passupplägg 
( ) Instruktören ( ) Passet som sådant (cirkelpass) 
( ) Eget deltagande ( ) Reklam/Information om passet 
( ) Inget  ( ) Annat:…………………………………………………………… 
 
 
6. Hur ser du på organiserad träning i framtiden på SBAB? 
( ) Upplägg med liknande pass i gruppverksamhet 
( ) Upplägg med andra former av pass i gruppverksamhet 
( ) Upplägg med träning i individuell form med stöd av instruktör 
( ) Upplägg med träning i individuell form med stöd av ekonomi 
( ) Ingen organiserad träning varken i grupp eller individuellt 
( ) Andra former av upplägg, tex;………………………………………………………………. 
 
 
7. Övriga kommentarer: 
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Bilaga 7 - Enkät Nordea 
 
Man( ) Kvinna( ) 
 
1. Hur upplever du behovet av organiserad träningsverksamhet på Nordea? 
( ) Mycket stort 
( ) Stort 
( ) Något 
( ) Litet  
( ) Mycket litet 
 
2. Vilka olika friskvårdssatsningar skulle du ta del av på Nordea? Max 2 kryss 
( ) Delta i en av Nordea organiserad gruppverksamhet ex. gruppträning 
( ) Delta i en av Nordea personligt utformad vägledning ex. hälsoprofil 
( ) Få ekonomiskt stöd av Nordea till egen verksamhet ex. gymkort 
( ) Klarar mig på egen hand 
( ) Annat:………………………………………………………………………………………... 
 
3. Varför deltar du i en organiserad träningsverksamhet på Nordea? Max 3 kryss 
( ) Det enda som erbjuds ( ) Bättre hälsa 
( ) Bättre kondition ( ) Det enda jag hinner med 
( ) Umgås med kollegor ( ) Bli starkare 
( ) Det är roligt ( ) Gå ned i vikt 
( ) Annat………………………………………………………………………………………… 
 
4. Hur tycker du att verksamheten med träning skall organiseras på Nordea? 
( ) Av Nordeas ledning  ( ) Av en konsult med ledningen 
( ) Av en friskvårdsgrupp  ( ) Av en konsult med friskvårdsgruppen 
( ) Av en anställd friskvårdsansvarig ( ) Av en konsult med friskvårdsansvarig 
( ) Annat:………………………………………………………………………………………... 
 
5. Vem tycker du skall leda/hålla i passen/träningen? 
( ) Nordeas ledning  ( ) Konsulten och ledningen 
( ) En anställd friskvårdsansvarig ( ) Konsulten och friskvårdsansvarig 
( ) Friskvårdsgruppen  ( ) Konsulten och friskvårdsgruppen 
( ) Annan personal 
 
6. Hur prioriterar du ditt deltagande i träningen gentemot dina normala 
arbetsuppgifter? 
( ) Mycket högt 
( ) Högt 
( ) Lågt 
( ) Mycket lågt 
 
7. I vilken utsträckning har du tid att träna i anslutning till jobbet? 
( ) Mycket stor 
( ) Stor  
( ) Liten 
( ) Mycket liten 
( ) Har ej tid 
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8. När passar det dig att träna? Max 2 kryss 
( ) Före arbetet 
( ) Under lunchen 
( ) Efter arbetet 
( ) När som helst 
( ) Har inte tid att träna 
 
9. Vilken längd på ett träningstillfälle tycker du är bra? 
( ) 0-30 min 
( ) 30-45 min 
( ) 45-60 min 
( ) 60- min 
 
10. Vilken/Vilka träningspass av Nordea organiserad verksamhet skulle du vilja ha 
tillgång till, nya eller befintliga? Rangordna 3 alternativ 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
 
11. Hur ofta utnyttjar du en organiserad träningsverksamhet på Nordea? 
( ) Dagligen 
( ) Flera gånger i veckan 
( ) Någon gång i veckan 
( ) Enstaka tillfällen (1ggr/mån) 
( ) Aldrig 
 
12. Vad är viktigt under det organiserade träningstillfället? Max 3 kryss 
( ) Bra musik  ( ) Instruktörens kompetens 
( ) Trevlig instruktör ( ) Val av övning/passupplägg 
( ) Miljö/Lokal ( ) Vältränad instruktör 
( ) Engagerad instruktör ( ) Nivå/Tempo på passet 
( ) Annat:………………………………………………………………………………………... 
 
14. Är du fysiskt aktiv på fritiden? 
( ) Nej 
( ) Ja, med idrott i föreningsverksamhet 
( ) Ja, med styrketräning, aerobics eller motionsgympa 
( ) Ja, Annat……………………………………………………………………………………... 
 
15. Hur ofta är du fysiskt aktiv totalt? 
( ) Dagligen 
( ) Flera gånger i veckan 
( ) Någon gång i veckan 
( ) Enstaka tillfällen (1ggr/mån) 
( ) Aldrig 
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