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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund 
Friskvård är något som blir allt mer etablerat inom svenska företag idag, mycket på grund av 
att sjukskrivningskostnaderna i företagen ökar. Människans kompetens ses alltmer idag som 
ett företags viktigaste resurs. Därför att Sverige idag blivit ett informationssamhälle där 
personalen blir allt mer stillasittande så har det blivit mer viktigt för företagen att personalen 
har en god hälsa och mår bra. Många får nu ingen motion via sitt arbete och måste därför 
aktivera sig på något externt sätt, därför har friskvården börjat växa sig allt starkare.  
 
Frågeställning 
 

• Hur värderar anställda friskvård och vad har det för effekter på stress och motivation? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetsmotivation och stress hos den anställde 
påverkas av friskvård inom företag och vad det i sin tur får för effekter, dels för dom anställda 
och även för företagen. Grundperspektivet är från de anställdas syn men en mindre del av 
studien kommer även att beröra ledningens syn på friskvård och vilka motiven bakom kan 
tänkas vara. Vi kommer även att studera om det finns skillnader mellan kontorsarbetare och 
övriga arbetare.   
 
Arbetsgång och studiens resultat 
Denna studie innefattar både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning, den kvantitativa 
undersökningen genomfördes med en enkät som delades ut till ca 150 anställda i 6 företag i 
olika branscher. Samtliga företag som medverkar i studien är verksamma inom Skellefteå 
kommun. Den kvalitativa delen gjordes med hjälp av intervjuer på personer som besitter rätt 
kunskap inom vårt ämne. Vår teoretiska referensram gällande de anställdas syn på friskvård 
utgörs av teorier innehållande motivationsfaktorer samt orsaker till stress, dessa teorier 
kopplas i analysen samman med det empiriska underlag vi får fram genom enkäterna.  
För att kunna tolka företagsledningens sätt att se på friskvården och de olika satsningar de gör 
för att etablera sitt friskvårdsprogram har vi valt att ta upp ”Reinforcement” eller 
förstärknings teorin, där beteende skapas utifrån omgivningen. Denna teori kopplade vi sedan 
i vår analys samman med den empiri vi fått genom intervjuerna. 
 
De resultat vi fått fram visar att friskvård har en påverkan på både motivation och stress för de 
anställda på företag. Enligt studien så är de anställda som nyttjar den friskvård som finns 
tillgänglig mer motiverade på arbetet än de som inte nyttjar den.  Vi fann även tydliga 
tendenser som visar på att de som nyttjar friskvården upplever sig själva som betydligt mindre 
stressade.



  2 

 

Innehållsförteckning 

 
1 INLEDNING.……………………………………………………………… …………  4 

1.1 Bakgrund………………………………………………………………..….….….. 4 
1.2 Problemdiskussion…………………………………………………………………5 
1.3 Frågeställning………………………………………………………….…..……… 6 
1.4 Syfte………………………………………………………………………..…..…. 6 
1.5 Avgränsningar…………………………………………………………………….. 6 
1.6 Definitioner av begrepp…………………………………………………….….….. 6 

2 UTGÅNGSPUNKTER………………………………………………………………. 7 
2.1 Förförståelse……………………………………………………………..…..……. 7 
2.2 Perspektiv……………………………………………………………..….….……. 7 
2.3 Kunskapssyn……………………………...……………………………….…...…..8 
2.4 Forskningsmetod……………………………………………………………….…. 8 
 2.4.1 Kvantitativ undersökning…………………………………………........…… 8 
 2.4.2 Kvalitativ undersökning……………………………………...…………...… 9 
 2.4.3 Skillnader mellan de två metoderna och vårt val…………...………...….... 10 
2.5 Arbetsmetod……………………………….…………………….…………..…… 10 
2.6 Litteratur översikt och kritik mot teori…….……………………………………... 11 

3 TEORI…………… ……………………………………………………………..…… 12 
3.1 Motivationsteori……………………………..……………………………..……. 12 
 3.1.1 Herzbergs motivations- hygien teori…………………………...………….. 12 

  3.1.2 Alderfers ERG-teori……………………………………….………………. 13 
  3.1.3 Hawthorne effekten…….………………………………….………………. 14 
  3.1.4 Kritik mot motivationsteorier………...……...………….…………..…...… 14 
 3.2  Friskvård – stress och motivation…………………….…………………….…… 15 

3.3  Beteende förstärkning (Reinforcement) teori…………………………….……… 19 
4 METOD………………………………………………………………… ..…………. 22 

4.1 Undersökningsmetod….……………………………………………..………...… 22 
4.2 Urval av respondenter……………………………………………….…….…..… 22 
4.3 Enkätkonstruktion…………………………………………………….….……… 22 
4.4 Intervjukonstruktion…………….……………………………………………….. 23 
4.5 Insamling av primärdata…………………………………………………….…… 23 
4.6 Access…………………………………………………………………...………..24 
4.7 Källkritik………………………………… …………………………….………... 25 
4.8 Sanningskriterier………………………………………………………………… 26 
 4.8.1 Validitet………………………………………………………...….………. 26 
 4.8.2 Reliabilitet………………………………………………………….……… 26 
 4.8.3 Generaliserbarhet………………………………………………….…...….. 27 
 4.8.4 Tillförlitlighet …………………………………………………..….…..….. 27 
 4.8.5 Pålitlighet …………………………………………………………………..27 
 4.8.6 Överförbarhet ……………………………………………………………... 28 
4.9  Bortfall……………………………………………………………………...…… 28 



  3 

 

5 EMPIRI…………………………………………………………………… ..….……. 29 
5.1 Bakgrund………………………………………………….……………….…….. 29 
5.2 Kvantitativ undersökning..…………………………..……………..……….…… 30 
5.3 Kvalitativa intervjuer……………………………………………………………. 38 

6 ANALYS……...………………………………………………………………..……. 43 
 6.1 Bakgrundsvariabler……………………………………………………………….43 

6.2 Friskvård……………………………………………..………………….………. 43 
6.3 Stress…………..………………………………………………………..…..…… 44 
6.4 Motivation….……………………………………………………...…..………… 45 
6.5 Analys av intervjuer………………………..……………………………………. 48 

7.  SLUTSATSER..…………………………………………………………………….. 51 
 7.1 Slutsatsdiskussion…………………………………………………...……………51 
 7.2 Diskussion om sanningskriterier……...………………………………...…….….. 53 
 7.3 Förslag till fortsatt forskning………………………………………….…………. 53 
 KÄLLFÖRTECKNING………… ……………….………………………………… 54 
    
  
BILAGOR……………………………………………………………………..….…….. 56 
Bilaga 1 – Enkäten………………………………………………………………….…… 56 
Bilaga 2 – Intervju mall…………………………………………………………………. 58 
Bilaga 3 – Resultat tema friskvård………………...…………………………………….. 59 
Bilaga 4 – Resultat tema friskvård…………………...………………………………..… 60 
Bilaga 5 – Resultat tema friskvård……...……………………………………………….. 61 
Bilaga 6 – Resultat tema stress……………………………………………………...……62 
Bilaga 7 – Resultat tema motivation.……..………………………………………...…… 63 
Bilaga 8 – Resultat tema motivation…………………………...………………………... 64



  4 

 

1 INLEDNING 
Första kapitlet inleds med en presentation av den problembakgrund som lett fram till vårt 
syfte och frågeställningen i detta arbete, avslutningsvis presenteras de avgränsningar som 
gjorts och en beskrivning av begrepp som är viktiga i denna studie. 
 

1.1 Bakgrund 
Friskvård var tidigare inte ett utvidgat begrepp utan det har vuxit sig fram med tiden. Under 
1800-talet då Sverige var ett jordbruksland ingick mycket fysiskt arbete i vardagen, senare 
under 1900-talet utvecklades Sverige till ett utvecklat industrisamhälle och många nya 
tekniska uppfinningar kom till. Det gamla jordbrukssamhället byts ut mot ett 
informationssamhälle eller kunskaps samhälle som ställer mindre fysiska krav, dock mer 
kunskaps krav på arbetarna.1 Begreppet friskvård uppstod under 60-talet men det var inte för 
än på 70-talet som det blev en organiserad verksamhet. Från början uppkom en livlig 
diskussion om vad friskvård innebär, friskvården förväxlades med sjukvården medan tanken 
med friskvård istället var att förebygga ohälsa och främja hälsa. Friskvård under 70-talet 
handlade främst om kost och motion och under 80-talet om utbildningsverksamhet som 
exempelvis stresshanteringsgrupper. Olika hälsotester växte också fram. Idag kan friskvård 
ses som en kombination av dom olika friskvårds koncepten. 2 
Människans kropp är byggd för fysisk aktivitet, men den tekniska utveckling som skett i 
samhället har gjort att vi inte längre behöver använda våra kroppar i samma utsträckning som 
tidigare, det leder till att vi blir mindre aktiva. Människans kompetens ses alltmer idag som ett 
företags viktigaste resurs.3 Eftersom personalen är viktig blir det samtidigt mer viktigt att de 
anställda har en god hälsa och mår bra.  
 
”Om människor mår bra, mår organisationen bra och skapar förutsättningar för effektivitet 

och lönsamhet”4  
 

Sjukskrivningar och anställda som inte är friska kostar mycket pengar för både samhället och 
företagen, studier visar att friskvård är en viktig förutsättning för en god hälsa. Stress i arbetet 
har ökat på senare år av flera orsaker, bland annat på grund av ökade krav på personalen. 
Stress är kostsamt för företaget därför det minskar effektiviteten och kreativiteten hos de 
anställda.  Bland annat av dessa anledningar satsar många företag på friskvård för de 
anställda.5  
 
Liknande många andra typer av investeringar finns det en osäkerhet om det lönar sig för 
företagen att satsa på friskvård åt personalen.6 Att satsa på friskvård kostar mycket för 
företagen och många mindre företag har helt enkelt inte råd att satsa på detta. Däremot finns 
                                                             
1 Ljusenius Tommy, Lars-Göran Rydqvist. Friskt ledarskap  - lönar sig (2004) s.29 – 30 
2 Ibid. Sid.78 
3 Rosendahl Suzanne. Hälsofrämjande affärsstrategi (2001) s.3  
4 Ljusenius Tommy, Lars-Göran Rydqvist. Friskt ledarskap  - lönar sig (2004) s.61 
5 Rosendahl Suzanne. Hälsofrämjande affärsstrategi (2001) s.8 
6 Andersson Gunnar, Et. Al. Lönsam friskvård, effektivare företag (2000) 
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det en hel del företag som satsar på friskvård för sina anställda. De kostnader som kan 
undvikas om ett företag har frisk personal kan röra sig om minskad korttidsfrånvaro, ökad 
effektivitet i arbetet beroende på vad man har för arbete och att minska risken för ökade 
personalomsättningar och utslagningar på grund av sjukdom.7 
 
Friskvård inom företagen kan utformas på flera olika sätt och innehålla flera olika 
träningsformer. Val av träningsform är ofta förknippat med olika företagskulturer eller 
livsstilar. På vissa företag kan innebandy vara den vanligaste aktiviteten och på andra att spela 
golf eller en del kanske föredrar yoga som avslappning efter en jobbig dag. Det viktiga är inte 
vad man väljer att göra utan att man är aktiv. Företaget kan aldrig tvinga personalen att vara 
aktiva utan det är ett val som är upp till var och en.  Men det är enligt studier viktigt att 
företaget skapar förutsättningar för personalen genom att satsa på olika typer av friskvård.8  

 
1.2 Problemdiskussion 
För att företag skall vara mer anpassade till dagens samhälle har företagen börjat satsa mer på 
friskvård till sina anställda för att motverka ohälsa. Eftersom sjukskrivningar kostar väldigt 
mycket för företagen idag, exempelvis en korttidssjukskrivning kostar i genomsnitt cirka 10 
% av en månadslön per dag.9 Företagen måste för att behålla sin konkurrens mot övriga 
företag hålla sina kostnader nere. Stressen hos de anställda har på senare år ökat av flera 
orsaker bland annat därför att allt högre krav ställs på dem från företaget. För att personalen 
skall orka med att arbeta och känna sig motiverade att arbeta behövs det att de är motiverade 
och känner ett välbefinnande.10 När en anställd inte är motiverad och mår dåligt sjunker 
arbetsprestationen, det är därför viktigt att ett företag ser till att sin personal är motiverad och 
mår bra, det finns flera sätt för ett företag att motivera sin personal. Det finns även en hel del 
teorier som beskriver detta, vilka vi kommer att redogöra för i teorikapitlet.11 
 
Dessa ovanstående resonemang leder oss till vår undersökning. Vi tycker det vore intressant 
att i huvudsak undersöka om företagets satsningar på friskvård ger effekter på de anställdas 
motivation till att arbeta såväl som hälsa och välmående. Vi vill också undersöka de anställdas 
värderingar och attityder till friskvården som ges av företaget. Vi vill även lägga vikt på om 
företaget observerat några allmänna effekter eller om det iakttagits något i statistik av antalet 
sjukdagar och personalomsättning. Vi är även intresserade av att studera om det finns något 
samband mellan stress hos personalen och deras inställning mot friskvård. Det finns mycket 
tidigare forskning som berör lönsamheten och effektiviteten av satsningar på friskvård i 
företag, det finns däremot inte lika utbredd forskning inom friskvården i företagen med ett 
personalperspektiv.  

 
                                                             
7 Johansson Ulf, Anders Johrén. Personalekonomi idag (2007) s.63  
8 Rosendahl Suzanne. Hälsofrämjande affärsstrategi (2001) s.22 
9 Andersson Gunnar, Et. Al. Lönsam friskvård, effektivare företag (2000) s.24 
10 Ljusenius Tommy, Lars-Göran Rydqvist. Friskt ledarskap  - lönar sig (2004) s.61 
11 Ibid. kap.5 
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1.3 Frågeställning 
 

• Hur värderar anställda friskvård och vad har det för effekter på stress och motivation? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetsmotivation och stress hos den anställde 
påverkas av friskvård inom företag och vad det i sin tur får för effekter, dels för dom anställda 
och även för företagen. Grundperspektivet är från de anställdas syn men en mindre del av 
studien kommer även att beröra ledningens syn på friskvård och vilka motiven bakom kan 
tänkas vara. Vi kommer även att studera om det finns skillnader mellan kontorsarbetare och 
övriga arbetare.   
 
1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till ett mindre antal företag i Skellefteå Kommun, därför att vi tror 
att vi får bättre tillgång till data genom att göra denna avgränsning. Anledningen var att 
Skellefteå inte är en så stor Universitets stad och därför genomförs inte så många 
undersökningar på ortens företag. Vi har även valt företag med olika storlek och antal 
anställda eftersom det då blir ett mer representativt urval. 

1.6 Definitioner av begrepp 

Friskvård: 
Enligt National Encyklopedin anses friskvården idag ha en stor betydelse för folkhälsan och 
utgör ett komplement till det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbetet. Många 
motionsaktiviteter utgör i många fall det dominerande inslaget i friskvården. Med 
friskvårdande aktiviteter räknas, exempelvis regelbunden motion, goda kostvanor, att inte 
röka, att vara återhållsam med alkohol, att se till att man får tillräckligt med sömn och vila och 
att undvika stress.12 
 
Kontorsarbetare: Anställd som utför sitt arbete på ett kontor. 
 
Övriga arbetare: Alla andra arbetare som i vårt fall verkar inom tillverknings – och 
servicebranschen. 

                                                             
12 www.ne.se National Encyklopedins officiella hemsida, hämtat: 12-07-2007 
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2 UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel kommer vi att redogöra får vår förförståelse och kunskapssyn samt vår arbets- 
och forskningsmetod. Även de perspektiv vi har kommer att redovisas, avslutningsvis visas 
även en översikt över den litteratur som vi samlat in. 
  

2.1 Förförståelse 
Förförståelse för oss är all kunskap och erfarenheter som vi bär med oss innan vi genomför 
denna studie. Johansson Lindfors menar att förförståelse är något som speglas av människors 
sociala bakgrund och praktiska erfarenheter, detta måste därför beaktas under hela studiens 
gång.13 Vi är medvetna om att vår studie kan påverkas av att vi båda är väldigt 
idrottsintresserade samt att vi tränar aktivt. Detta medför att vi båda har från grunden en 
positiv inställning till motion och friskvård, det får inte påverka eller vinkla arbetet och därför 
har vår handledare hjälpt oss med att läsa delar ur vårt arbete för att undvika detta. Även en 
neutral tredje person har deltagit och kontinuerligt läst igenom vårt arbete för att 
säkerhetsställa att arbetets objektivitet inte påverkas. Men vi är medvetna om att eftersom 
slutsatserna är en tolkning av arbetet som vi gör så är det svårt att vår förförståelse inte ska 
påverka. 
Andra saker som vi vet påverkar vår förförståelse i ämnet och vår undersökning är att vi båda 
läser tredje året på civilekonomprogrammet vid Umeå Universitetet, vi har tidigare läst en del 
företagsekonomi och ett moment management som vi tror kan påverka hur vi ser på företagen 
och dess anställda. Däremot har vi inte läst något tidigare som går att knyta till vårt ämne om 
friskvård. Vi är båda uppväxta inom Skellefteå området och känner därför till ett par av de 
företag vi ska studera, Vi har dock inga åsikter eller speciella uppfattningar om företagen 
sedan innan som kan påverka vårt arbete. Företagen har även i stor utsträckning 
anonymiserats för att bland annat ta bort incitament att framhäva något speciellt företag i vårt 
arbete. 
 

2.2 Perspektiv 
Vi kommer i detta arbete att utgå från två olika perspektiv, d.v.s.        
vilka infallsvinklar vi har på ämnet som vi vill undersöka.  
Det ena är ur ett ledningsperspektiv där vi ämnar undersöka 
hur ledningen ser på den satsning som görs, vilka motiv de har  
och vilka effekter de hoppas den medför. För att få bästa möjliga  
information om detta så kommer vi att göra en kvalitativ studie med  
intervjuer på lämpliga personer. Den andra är personalperspektiv,  
där är vi ute efter att få veta hur den anställde ser på friskvård, vad den  
ger för individen, både då det gäller hälsa men även motivation.  
Den metod vi tycker var lämpligast för denna undersökning  
var en kvantitativ studie genom en enkät. Vi har valt att se det i  
två perspektiv för att få bredare bild av effekterna som friskvård medför.  

                                                             
13 Johansson Lindfors, Maj-britt. Att utveckla kunskap (1993) s.25-26 

LEDNINGS 
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2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssyn handlar för oss om hur man som forskare uppfattar kunskap och vad som kan 
godtas som rimlig kunskap. Det finns två stora synsätt som vi valt att ta upp i denna uppsats, 
det är enligt Lundahl och Skärvad Positivismen och Hermeneutiken.14 
Positivisterna menar att kunskap som inte kan verifieras inte är säker kunskap och åtskillnad 
mellan fakta och värderingar kan och måste alltid göras, det finns knappt utrymme för egna 
tolkningar. Medan hermeneutiker säger det motsatta, här är tolkningen viktig och de menar att 
personliga erfarenheter ofta är nödvändigt vid forskning för att få kunskap. Positivistisk 
vetenskaps teori hör ihop med kvantitativ-metod teori medan hermeneutisk är mer kopplad till 
kvalitativ-metod teori.15  
 
Vår studie handlar om vad personalen anser om friskvård samt dess effekter på 
arbetsmotivation och stress hos företagets anställda, samtidigt vill vi även undersöka 
företagets syn på detta. Vi använder oss av både kvalitativa intervjuer hos företagen och 
kvantitativa data från anställda. Vår kunskapssyn är hermeneutisk, eftersom vi vill tolka och 
förstå de anställdas motivation och stress relaterat till företagets friskvård samt tyda företagets 
syn på detta, därför är det hermeneutiska synsättet mest lämpligt för oss. Vi kommer även att 
behandla många frågor som måste tolkas både vid intervjuerna men också enkäterna, därför 
kommer våra slutsatser bestå delvis av tolkningar, och eftersom vi är två författare till denna 
uppsats kommer vi tillsammans kunna öka vår förståelse genom att diskutera våra tolkningar 
av insamlat data. Det underlättar även att det är vi själva som utfört intervjuerna därför att det 
då underlättar tolkningen av dem än om någon annan gjort intervjuerna och transkriberingarna 
åt oss. Vetenskapen ska enligt positivisterna vara värderingsfri och objektiv.16 Vi tror att desto 
mer man jobbar med ett ämne och fördjupar sig desto lättare blir det att vår egna förförståelse 
kommer in i arbetet. Våra tidigare erfarenheter och sociala bakgrund har säkerligen påverkat 
vilket ämne vi har valt att studera. Vi har därför svårt att tro att vårt arbete inte kommer att 
påverkas av våra tidigare erfarenheter och förförståelse. Det faller sig därför naturligt för oss 
att vår kunskapssyn är hermeneutisk.  

2.5 Forskningsmetod 

2.5.1 Kvantitativ undersökning 

Med en kvantitativ studie avser man att göra någon form av mätning.17 
 
Den kvantitativa forskningsprocessen består av flera olika steg, man utgår i steg ett oftast från 
en teori som man senare i processen ska använda i analysen av den empiri (data) man samlat 
in.  

                                                             
14 Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999)  s.38  
15 Ibid. Sid.39-44 
16 Bryman, A, Bell,E. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 26 
17 Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999)   
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Metoden kan man använda för att samla in lite information om många enheter. Detta ger då en 
bra bild av verkligheten. Därför passar det väldigt bra för vår undersökning att använda oss av 
denna metod, och då genom en enkät för att få in svar på relativt få frågor men istället av 
förhållandevis många respondenter. 

Vid kvantitativa undersökningar så är det absolut vanligast att göra en enkät som 
respondenten får fylla i. Den information som man får in genom enkäten gör man sedan om 
till kvantifierbara ”data”. Det innebär att man kodar om informationen till siffror så att man 
därefter lättare kan göra en analys.18  

För att göra en bra mätning så måste man veta vad det är man ska mäta, vilka indikatorer man 
ska välja för att få fram ett så bra empiriskt underlag som möjligt.19 I vår studie har vi försökt 
dela upp enkäten i teman som tillsammans ger en bra bild av hur respondenten ser på 
friskvård och vad denne tycker att den har för effekter. Vi tycker oss ha hittat vad det är vi vill 
mäta och att frågorna vi har konstruerat ger oss underlag för att analysera detta.  

2.5.2 Kvalitativ undersökning 

En kvalitativ studie lägger större vikt vid ord och tolkning av ord än siffror och kvantifiering. 
Det som kommit att menas med en kvalitativ undersökning är att göra en fallstudie.20 En 
fallstudie är till skillnad från en enkätundersökning koncentrerad på endast ett fåtal fall där 
man istället samlar in mer djupgående information, ett fall kan var en individ men även ett 
geografiskt område. För vår studie innebär en kvalitativ metod att vi använder oss av en 
semistrukturerad intervju med relevanta personer på ett fåtal företag. 

Fallstudier brukar man t.ex. använda sig av i syfte att formulera hypoteser, utveckla eller 
pröva teorier.21 En viktig sak man måste ta hänsyn till vid en kvalitativ intervju är 
omgivningen. Att man ska få så lite störningsmoment som möjligt för att intervjupersonen ska 
kunna koncentrera sig fullt på intervjun och inte vad som händer runt omkring.  

2.5.3 Skillnader mellan de båda metoderna 

Några tydliga skillnader mellan de båda metoderna är t.ex. närheten till respondenterna, i en 
kvalitativ undersökning så kommer man personerna mycket närmare och blir mera 
involverade i dem medan man i en kvantitativ studie (om den genomförs med en enkät) inte 
alls kommer i kontakt med respondenterna i någon större utsträckning. En annan tydlig 
skillnad är graden av struktur, då en enkät blir väldigt strukturerad så kan en kvalitativ 
intervju styras på lite olika sätt beroende hur respondenten svarar och den anses då vara lite 
mera ostrukturerad. 22 

                                                             
18 Bryman, A, Bell,E. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) 
19 Ibid. Sid.90 
20 Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999)  s.185 
21 Ibid. Sid.187 
22 Bryman, A, Bell,E. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s.322-323 
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Vårt val:  

Vi har valt att göra både en kvantitativ studie och en kvalitativ. Största fokus kommer att ligga 
på den kvantitativa delen där de anställda på företagen är respondenter och de får ge sin syn 
på bl.a. friskvård och motivation genom att fylla i en enkät. Att vi valde att göra denna del av 
undersökningen i enkätform ansåg vi vara lämpligast eftersom frågorna var relativt få medan 
respondenterna var många. 

Men vi ville även få fram vad företagsledarna ser för effekter av friskvården inom företaget 
och vilka effekter de förväntar sig. Vi ansåg här att lämpligaste metoden för att ta reda på det 
var genom intervjuer, vi har därför valt att göra en fallstudie för att besvara vår frågeställning. 

2.4 Arbetsmetod 
Det finns två begrepp som är mest utbredda när det handlar om vilket förhållningssätt i arbetet 
en forskare har till empirin och teorin, begreppen är induktivt och deduktivt arbetssätt.  
Induktivt arbetssätt innebär grovt uttryckt att forskaren utgår från sina insamlade data och 
resultatet blir sedan teorin. Induktiv forskning är ofta förknippad med kvalitativ forskning och 
hermeneutik eftersom de data man samlat in måste tolkas och förstås för att kunna användas.23 
 
Medan ett deduktivt arbetssätt innebär det motsatta, Forskaren utgår från insamlade teorier 
och hypoteser som testas med empirin för att sedan kunna förkasta eller bekräfta hypoteserna 
och teorierna. Deduktivt arbetssätt är i högre grad kopplat till positivismen och en kvantitativ 
metod.24 En diskussion som förs i Bryman visar att deduktivt och induktiv arbetsätt inte alltid 
är entydiga och direkt avskiljbara från varandra. De båda arbetsätten kan i vissa fall blandas 
med varandra.25 
 
Vår arbetsmetod är i huvudsak deduktiv men har även ett induktivt inslag, därför vi anser att 
det passar vår studie väl. I vårt arbete utgår vi inte från hypoteser som vi vill pröva utan 
utifrån ett eget formulerat syfte. Vi utgår i vår analys ifrån teorier inom vårt område för att 
analysera friskvården inom företag samt dess följder på motivation och stress hos de 
anställda, således ett deduktivt arbetssätt. I vår undersökningsmetod har vi använt oss främst 
av kvantitativa data, men även en mindre del kvalitativa data för att uppfylla vårt syfte med 
arbetet. Alltså vi har använt oss av två metoder som kännetecknas av induktivt – respektive 
deduktivt arbetssätt. Vårt arbetssätt styrs i huvudsak av tidigt insamlade teorier alltså 
deduktivt. Men arbetssättet har även till viss del övergått till induktivt när vårat arbetsätt styrts 
lite av vilken empiri vi samlat in, allt eftersom våra data samlats in har vi kompletterat med 
teorier som saknats i vår teoretiska referensram. Vi anser att detta medfört att vi på ett bättre 
sätt kunnat besvara vårt syfte och problemformulering. 

 

                                                             
23 Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999)  s.42 
24 Ibid. Sid.39 
25 Bryman, A, Bell,E. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 23-25 
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2.6 Litteratur översikt och källkritik mot teori 
Datainsamling från tidigare publicerade artiklar och litteratur är en bra möjlighet för forskare 
men det är viktigt att vara uppmärksam på vilken information man samlar eftersom det inte är 
säkert att alla artiklar och böcker är granskade. 26 
 
Vårt insamlande av litteratur och artiklar till de olika delarna i vårt arbete har främst skett 
genom Umeå Universitet biblioteks databaser27. Vi har varit noggranna med att endast ta med 
böcker som är skrivna av erkända författare och artiklar som är vetenskapligt granskade. De 
databaser vi använt oss av till sökandet efter vetenskapliga artiklar och skrifter är de internet 
baserade Business Source Premier (EBSCO), Emerald och Google Scholar. När vi sökt efter 
litteratur har vi använt oss av Album och Libris samt Lucia för att hitta relevanta böcker och 
tryckta artiklar. Exempel på sökord som vi använt är Motivation theory, Existence relatedness 
and growth, Hawthorne effect, Herzberg motivation theory, Friskvård, Personalekonomi, 
Keep-fit activities, Keep-fit measure, Workplace wellness. När vi läst diverse artiklar och 
böcker har vi fått idéer om sökord och andra källor. Vi har även använt oss av våra studerade 
företags hemsidor för att få reda på kort bakgrund om företagen och fakta om deras 
verksamhet, antal anställda och annan intressant information.  

De källor som är hämtade till vår teoretiska referensram är till stor del tagna från böcker av 
kända författare och de är också relativt nyutgivna. Den teori vi utgår ifrån består även av en 
del artiklar där majoriteten av dem är nypublicerade men det finns någon äldre artikel som 
berör till exempel avsnittet om Hawthorne effekten. Men överlag är våra källor relativt 
nypublicerade / nyutgivna och även tidigare använda av forskare inom liknande områden, 
därför anser vi att våra källor är tillförlitliga.  

                                                             
26 Bryman, A, Bell,E. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s.231-237 
27 www.ub.umu.se 
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3 TEORI 
I detta kapitel kommer vi att inleda kortfattat med vad motivationsteori handlar om. Detta för 
att ge en djupare förståelse inom ämnet. Därefter beskrivs fakta och teorier om stress och 
motivation samt friskvård. Avslutningsvis behandlas även teorier om Reinforcement.  

3.1 Motivationsteori 
Motivation är ett samlande psykologiskt begrepp för det som formar ett visst handlade och ett 
beteende hos olika individer.  Under lång tid har organisationer försökt hitta lösningen som 
öppnar upp individers motivation att arbeta. Teorier om motivation har vuxit fram som 
förklarar varför vi handlar på olika sätt framför andra.28 Flera organisationsforskare och 
psykologer menar att alla individer har olika behov som behöver bli tillfredställda för att bli 
motiverade att arbeta. Vi skall i detta avsnitt nedan redogöra för några av dessa teorier.29 Detta 
för att få klarhet i vad som i teorin anses påverka motivation, det kommer sedan att hjälpa oss 
att i analysen och slutsatsen besvara den frågeställning vi ställt. 
 
3.1.1 Herzbergs motivations- hygien teori 
Amerikanen Frederick Herzberg (1923-2000) kom under 60-talet med starka bidrag till 
forskning om motivation och användandet av olika incitament. 30 Hans teori kom att kallas två 
faktor teorin eller motivation-hygien teorin. Undersökningen genomfördes i slutet av 50-talet 
på ingenjörer och redovisningsfolk, USA kallat middle-managementnivå.31  
I hans undersökning så ställde han frågan vad man vill få ut av sitt jobb, de fick i uppgift att 
beskriva mer detaljerat vilka situationer som gjorde att de kände sig speciellt tillfredsställda 
eller missnöjda på arbetet. 32  

Den ena delen av teorin, hygienfaktorer innehåller exempelvis jobbsäkerhet, förmåner och 
relationer på arbetet. Enligt Herzbergs undersökning så leder det till missnöje bland 
personalen om dessa faktorer är bristfälliga. Den andra delen av teorin, motivationsfaktorer 
innehåller t.ex. ansvar, chans till befordran och utmaningar på själva arbetet. Dessa faktorer 
leder till tillfredsställelse om de är tillräckliga ur personalens synpunkt.33 

Skillnaden mellan dessa är alltså enligt Herzberg att hygienfaktorer måste tillgodoses för att 
inte skapa missnöje men leder i sig inte till ökad motivation medan motivationsfaktorer skapar 
högre motivation men inte nödvändigtvis leder till missnöje om den är bristfällig.34 

 

                                                             
28 www.ne.se National Encyklopedins officiella hemsida, hämtat: 2007-11-15 
29 Bruzelius, Lars H & Skärvad, Pär-Hugo. Integrerad organisationslära (2004) s.289 
30 Bakka Jorgen F. Et.al. Organisationsteori: Struktur, Kultur, Processer (2006) s.176  
31 Ibid. Sid. 177 
32 Robbins Stephen.P Organizational Behavoir (2004) S.158 
33 Bloisi et.Al. Management and organizational behavior (2007) s. 203 
34 Ibid. 203 
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I tabellen nedan, Herzbergs tvåfaktor teori:  

  Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 
Finns Trivsel Icke vantrivsel 
Finns inte Icke trivsel Vantrivsel 

Källa: Abrahamsson och Andersen, 2000 

3.1.2 Alderfers ERG-Teori 
Alderfers behovs teori bygger mycket på Maslows behovstrappa som innehåller fem steg, det 
första steget är fysiologiska behov, säkerhetsbehov, kontaktbehov, uppskattnings och 
statusbehov samt självförverkligandebehov som är högst upp i hierarkin.35 Behoven i korthet 
kan beskrivas med att fysiologiska behov berör vanliga villkor för att en individ ska överleva, 
som exempelvis mat och sömn. Säkerhetsbehoven handlar om trygghet hos individen, 
kontaktbehovet innehåller en individs önskan om att ha kontakt med andra, uppskattnings och 
statusbehovet handlar om att en individ vill respekteras av andra. Självförverkligandebehovet 
är högst upp och innebär att när en individ når dit, når denne även sin fulla potential.  I korthet 
kan en individ endast röra sig uppåt i behovstrappan när de lägre behoven är tillfredställda, 
När ett behov som inte varit uppnått tidigare blir tillfredställt blir individen mer motiverad 
enligt Maslow. Om ett behov längre ner i behovstrappan störs så kan istället en individ hamna 
längre ner i behovstrappan.36 
Alderfers teori utgår från tre behovskategorier istället för 
Maslows fem. Alderfers teori grundas på Existens, Tillhörlighet 
och personlig utveckling (Existence, Relatedness och Growth) 
därför namnges den ERG-teorin.37 Existens behovet är liknande 
Maslows fysiologiska behov och säkerhetsbehov där bas behov 
för överlevnad finns med. Tillhörlighets behov handlar om att en 
individ vill ha kontakt med andra människor och bli omtyckt 
och accepterad, detta behov påminner om Maslows 
kontaktbehov. Personlig utveckling innefattar utveckling av sig 
själv som individ och få ett ökat självförtroende som då påminner om Maslows 
självförverkligande- och uppskattningsbehov.38 
 
Alderfer säger att dessa tre behovskategorier inte är ordningsbestämda, Alderfer menar att en 
person kan söka sig till nya erfarenheter som kan utveckla personen utan att de andra två 
behoven är helt uppfyllda. Detta motsäger Maslows teori som säger att en individ måste 
uppfylla lägre behov för att komma vidare i behovstrappan. Alderfers ERG-teori anses av 
nutida forskare vara en mer giltig version av behovstrappan än Maslows ursprungliga 39 ERG-
teorin är mer överensstämmande med vår kunskap om skillnader mellan individer, som 
exempelvis utbildning och familjebakgrund. Alderfers teori är också mer empirisk testad än 

                                                             
35 Arnolds C.A, Boshoff Christo. Compensation, esteem, valence and job performance: An empirical assessment 
of Alderfer´s ERG theory (2002) S.2 
36 Bruzelius, Lars H & Skärvad, Pär-Hugo. Integrerad organisationslära (2004) s.289-291 
37 Bloisi et.Al. Management and organizational behavior (2007) s. 200-201 
38 Robbins Stephen.P Organizational Behavoir (2004) S.161-162 
39 Arnolds C.A, Boshoff Christo. Compensation, esteem, valence and job performance: An empirical assessment 
of Alderfer´s ERG theory (2002) S.2 
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Maslows teori.40 Alderfer säger vidare att människan är komplex och att flera behov kan vara 
igång att uppfyllas samtidigt, exempelvis när kollegor äter lunch tillsammans. Då uppfylls 
existens behovet och behovet att samspela med andra människor och även behovet om 
personlig utveckling när exempelvis individen får hjälp att lösa ett problem som denne har.41 
  
ERG-teorin innehåller även en frustration regression hypotes med, exempelvis att när en 
person inte kan tillfredställa sitt tillhörlighets behov och inte får några vänner på arbetet så 
kan denna person istället öka sitt krav av ett lägre behov som till exempel existens behoven 
med att vilja ha exempelvis bättre arbetsförhållande eller mer lön.42 
 
3.1.3 Hawthorne effekten 
Denna effekt upptäcktes när en studie gjordes i början av 1930-talet och utfördes av Elton 
Mayo, för att undersöka sambandet mellan fysiska arbetsförhållanden och produktivitet på 
Western Electrics fabrik nära Chicago i U.S.A. Resultaten från studien blev oväntade, Det 
visade sig att oberoende av förändring av bland annat ljus och temperatur steg produktiviteten 
hos arbetarna.  
Vad som verkade mer viktigt var sociala livsmiljöer som arbetsrelationer, attityder och 
värderingar. Slutsatsen blev att bara genom att företaget bryr sig om sina anställda ändras 
produktiviteten hos de anställda, därför de anställda känner sig mer sedda och uppskattade, 
det leder till att de blir mer motiverade att arbeta.43 
 
3.1.4 Kritik mot motivationsteorier  
Kritik mot Herzbergs teori har ofta kommit upp och många forskare menar att det är svårt att 
dela upp vilka faktorer som är motivationshöjande, det kan mycket väl vara så att det som 
placerats som hygienfaktor, t.ex. lön också kan verka som motivationsfaktor.44  
Och då teorin är relativt gammal så kan det även vara så att arbetsförhållanden har förändrats 
på arbetsplatser, på 50-60 talet så var arbetet mycket mera strukturerat och rutinmässigt och 
jämför man med hur arbetsförhållanden är nu så kan många av dessa faktorer ha en helt annan 
status på dagens arbetsplatser.45 En annan stark kritik som riktats mot teorin är att 
undersökningen som ligger till grund genomfördes på en viss typ av människor, att ingenjörer 
och redovisningsfolk kanske inte har samma behov eller krav som mer lågavlönade arbetare 
har.46 

Alderfers ERG-teori har visat sig vara byggd på kända empiriska studier som stödjer teorin 
och medför samtidigt att ERG-teorin blir mer tillämpbar än Maslows behovstrappa menar 
Robbins.47 ERG-teorin ger dock ingen exakt lösning om hur personer ska motiveras men den 
ger flera idéer som kan användas. Sedan ger inte teorin någon exakt förutsägelse för vad en 

                                                             
40 Robbins Stephen.P Organizational Behavoir (2004) S.161-162 
41 Bloisi et.Al. Management and organizational behavior (2007) s. 200-201 
42 Robbins Stephen.P Organizational Behavoir (2004) S.161-162 
43 Bloisi et.Al. Management and organizational behavior (2007) s. 11-13 
44 Bakka Jorgen F. Et.al. Organisationsteori: Struktur, Kultur, Processer (2006) s.178 
45 Basett & Geoffrey. Does Herzberg´s motivation theory have staying power? (2005)  
46 Bloisi et.Al. Management and organizational behavior (2007) S. 204 
47 Robbins Stephen.P Organizational Behavoir (2004) S.161-162 
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person kommer att göra för att uppnå de tre behoven, samt vad som händer om inte personen 
kan uppnå något av behoven. (frustration regression hypotesen)48 

En hel del kritik har däremot riktats mot Hawthorne effekten sedan den tillkom i början av 
1930-talet. Bland annat har kritiker menat att den depression som härjade i U.S.A under 30-
talet påverkat studien eftersom det var många som blev arbetslösa under den perioden.49 
Kritiker menar också att industrin ser annorlunda ut idag än vad den gjorde när Hawthorne 
studien gjordes och föreslår att en liknande studie bör genomföras för att teorin ska vara giltig 
idag.50  
 
3.2 Friskvård - stress och motivation 
Vi har här valt att redogöra för vad teorin säger beträffande friskvårdens koppling till stress 
och motivation. Eftersom vårt syfte med studien är att ta reda på dessa kopplingar så anser vi 
att det är viktigt att ha en bra teoretisk grund som berör detta. 
 
Att vara motiverad är en förutsättning för att prestera 
optimalt, dessa teorier har vi beskrivit ovan, men en annan 
förutsättning för att kunna prestera så bra man kan är 
välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt. Detta medför då i 
sin tur att individen klarar av att göra sitt jobb effektivare och 
prestera på en högre nivå. Sociologen Karasek som forskar 
inom stress menar att det inte enbart är själva mängden arbete 
som framkallar stressen utan det är individens obalans mellan 
krav och kontroll som gör att man blir stressad.51  Det visas 
även av en undersökning gjord av American Psychological Association 2004, där över två 
tredjedelar av de svarande upplever att deras stress kom ifrån arbetet. Det är därför viktigt 
enligt studien att företagen förstår de anställdas stress och ger de anställda en god balans i 
livet, när företagen lyckas med det ökar produktiviteten och motivationen i arbetet hos de 
anställda.52  
 
Bra sätt att minska stressen är att röra på sig, att aktivera kroppen genom att bedriva någon 
form av fysisk aktivitet. Därför fysisk aktivitet har med individens kontroll att göra. När man 
rör på sig, det kan vara t.ex. promenera, simma eller jogga eller vad som helst så får man 
bättre kontroll över sig själv. Det man väljer att göra är inte det väsentliga utan det är att man 
gör något som är det viktiga. Genom att motionera så återhämtar kroppen sig och genom 
denna återhämtning så kan man återta kontrollen och balansen i livet. Att motionera verkar 
inte bara som ett sätt att ta bort stressen utan den är också förebyggande, att se till att man inte 
ens kommer till ett stadium där stressen gör en mindre effektiv är ju ännu bättre.53 
                                                             
48 Hughes et. Al. Leadership: Enhancing the lessons of experience (2006) S. 252 
49 Carey Alex. Hawthorne Studies: A radical criticism (1967) 
50 Brannigan & Zweman. The real Hawthorne effect (2001)  
51 Rosendahl Suzanne. Hälsofrämjande affärsstrategi (2001) s. 9-11 
52 Krueger & Killham. At work,feeling good matters (2005)  
53 Rosendahl Suzanne. Hälsofrämjande affärsstrategi (2001) s. 9-15 
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Resonemanget ovan som även visas i figuren visar att friskvård är en faktor som minskar 
stressen och ökar välbefinnandet som i sin tur blir motiverande.  
 
Att friskvård motverkar stress visar också Angelöw i sin forskning som genomförts i Svenska 
företag. Det som framgår tydligt är att de anställda upplever mindre stress och känner att de 
kan fördela deras arbetstid på ett bättre sätt, till följd av de friskvårds satsningar som gjorts 
inom företagen.54 Dessa resonemang som beskrivits ovan gör det intressant för oss att studera 
arbetares stress kopplat till friskvård som bedrivs inom företagen. Författarna Dipboye et al. 
beskriver att det finns flera olika källor till arbetsrelaterad stress. Hur stressad en person är 
kan bero på vilken typ av yrke man har, det har visat sig i tidigare studier att vissa yrken och 
yrkesgrupper är mer stressade än andra. I yrken där den anställde som exempelvis har ett stort 
ansvar och stora krav på sig tenderar att vara mer stressade än andra.55 Det görs ofta en 
skillnad på två olika typer av arbeten exempelvis mellan ”blue-collar” och ”clerical workers” 
som översatt till svenska blir industriarbetare eller kroppsarbetare som bevisat sig vara mindre 
stressade än den andra gruppen som är kontorsarbetare. De som är inom kontorsarbetar 
gruppen har de mest stressade jobben, de som är mest stressade inom den gruppen är 
sekreterare och de som arbetar på laboratorier. En förklaring till detta är att de har en liten 
kontroll över deras arbetsuppgifter och arbetsförhållanden, de har också ofta en stor 
arbetsbörda. Industriarbetare anses dock generellt ha en mindre stressframkallande 
arbetsbörda än kontorsarbetarna, detta förklaras bland annat med att de har mer kontroll över 
deras arbetsuppgifter som leder till att industriarbetarna är mindre stressade.56 Denna 
diskussion gör det intressant för oss i vår studie att undersöka om det finns några sådana 
skillnader mellan olika yrkesgrupper kontra friskvård. En annan källa till stress är också i 
vilken omgivning man befinner sig, exempelvis om man befinner sig i högt buller stora delar 
av arbetsdagarna. Stress kan även bero på olika faktorer inom organisationen som exempelvis 
roll konflikter. Övriga faktorer till stress finns också, exempelvis personaliga problem som 
dålig ekonomi eller sjukdom hos anhörig.57  

I en studie av Gallup Management Journal (GMJ) 2004 som gjordes på anställda i U.S. A58, 
med bakgrunden att de anställdas upplevda stress och andra faktorer som påverkar 
välbefinnandet samt arbetsglädjen har fått en större effekt på företagen idag. Studiens syfte 
var då i huvudsak att se hur de anställdas välbefinnande och tillfredställelse har för effekt på 
arbetseffektiviteten. I studien identifierades och undersöktes tre typer av anställda. 
Uppdelningen gjordes för att kunna jämföra de olika grupperna med hur de påverkas av de 
faktorer som inverkar på deras välbefinnande. 

                                                             
54 Angelöw. Friskare arbetsplatser: Att utveckla en attraktiv hälsosam och välfungerande arbetsplats (2002) 
S.87,125  
55 Dipboye, et.Al. Understanding industrial and integrated organizational approach psychology (1994) S.  301 
56 Ibid. Sid. 303-304 
57 Ibid. Sid. 304-309 
58 Krueger & Killham. At work,feeling good matters (2005) 
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De engagerade är den första gruppen och beskrivs som anställda vilka känner gemenskap 
med företaget och glädje att arbeta samt hjälper till att föra företaget framåt.  Icke engagerade 
är den andra gruppen och beskrivs som en ”sömngående” person som arbetar sig genom 
dagen. Aktivt icke engagerade är den tredje och sista gruppen som inte endast är negativ på 
jobbet utan även underminerar de engagerade. I GMJ studien visade det sig bland annat att de 
som är engagerade anser sig även ha ett i genomsnitt högre välbefinnande kontra de icke 
engagerade. Den mest relevanta slutsatsen GMJ studien kom fram till var att de anställda som 
känner engagemang och motivation i arbetet har ett ökat välbefinnande och är mer stresståliga 
och känner inte samma stress jämfört med de som inte känner samma engagemang och 
motivation i arbetet.59 Detta kan då tolkas som att stress och motivation påverkar varandra, en 
anställd som inte känner av stress har lättare att bli motiverad medan en person som är 
motiverad har lättare att tåla stress. Denna diskussion gör det därför intressant att studera 
kopplingen mellan motivation och stress i vår studie.  

I artikeln ”Noncash options increase satisfaction”  som bygger på en undersökning som gjorts 
av AMA/Aquent Compensation Survey of Marketing Professionals 2006.60 Den genomfördes 
på 4500 anställda i olika nivåer i arbetskarriären i U.S.A och den förevisar i en av dess 
slutsatser att anställda värderar inte pengar högst utan sitt välbefinnande på arbetet. Detta är 
en skillnad mot förut där de anställda värderat pengar högst men vad detta beror på framgår 
inte i artikeln. En annan viktig slutsats som görs i studien är att andra alternativ än 
löneförhöjningar och bonusar kan öka tillfredställelsen och välbefinnandet med arbetet som 
den anställde känner, det kan exempelvis vara sport evenemang där de anställda deltar. Sport 
evenemangen främjar hälsan och det ger fördelar för de anställda och företagen. Satsningar på 
friskvård kan bli en del av ett företags kultur, friskvård kan även bidra till att stärka kulturen 
och därigenom öka välbefinnandet hos de anställda. Det beskrivs också av författarna att det 
är viktigt att de anställda får en balans i livet för att de ska bli motiverade.61 Vilket även 
Rosendahl menar är viktigt för de anställda.62 Sport evenemang och friskvård som företag 
anordnar ökar välbefinnandet hos den anställde, det gör i sin tur denne mer motiverad enligt 
modellen som vi tidigare beskrivit ovan. 
 

I artikeln ”Wellness programs in the context of strategic human resource management” 
beskriver författarna,63 att de olika typer av friskvård som företagen erbjuder varierar kraftigt 
från enkel undervisning och information åt de anställda till mer avancerade strategier som är 
fullt integrerade i företaget. Undersökningar har gjorts till företagens motiv till 
friskvårdsatsningar där VD:n i företagen fått rangordna olika motiv. 

                                                             
59 Krueger & Killham. At work,feeling good matters (2005) 
60 Enright. Allisson. Noncash options increase satisfaction (2006) 
61 Ibid. 
62 Rosendahl Suzanne. Hälsofrämjande affärsstrategi (2001) s. 9-13 
63 Ginn & Henry. Wellness Programs in the Context of Strategic Human Resource Management (2004) 
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Ledningens motiv till friskvård 

Frisk personal 
                                                Minska                                      Behålla 
                                                    sjukskriv.kost                                Personal 
 

 

De motiv som hamnar högst upp i rangordningen är att hålla företagets personal friska, 
minska sjukskrivnings kostnader, behålla personalen inom företaget och inte förlora dem till 
konkurrenter, öka arbetsmoralen hos de anställda, lättare att rekrytera personal samt öka 
produktiviteten i företaget. Denna diskussion mellan olika motiv är även något vi kommer att 
beröra i vår studie därför att en del av vårt syfte är att ta reda på företagets syn och motiv till 
friskvårdsatsningar. Ginn och Henry beskriver också delar ur friskvårdsprogram som 
exempelvis utbildning av de anställda inom kost och motion, information om sjukdomar, 
utbildning för att förebygga arbetsskador, sluta röka program och utbildning inom stress 
hantering. Det är även viktigt med undersökningar av de anställdas hälsa för att ta reda på 
vilken friskvård de anställda behöver för att må bra. Sammanfattat uttrycker författarna att 
friskvård är mer än bara program, det gäller att skapa en bra omgivning som stödjer hälsan 
hos företagens anställda. Detta menar även Rosendahl är viktigt för att få en bra friskvård inom 
företagen.64 Ett välutvecklat friskvårdsprogram definieras enligt Ginn och Henry som ett 
program som tar till vara på de anställdas känslomässiga och sociala välmående såväl som 
deras fysiska hälsa.  

Friskvård inom företag ger många olika effekter menar Ginn och Henry, De effekter som tas 
upp är bland annat att friskvård inom företag leder till ökad produktivitet därför att friskare 
anställda kan producera mera. Lojaliteten och åtagandet samt motivationen hos personalen 
inom företaget ökar också. Andra fördelar som friskvård inom företag kan ge den anställde är 
ökad fysik uthållighet, nya sociala nätverk som exempelvis uppkommer när den anställde är 
med i någon friskvårds aktivitet som organiseras av företaget, dessa kan även leda till ett 
bättre självförtroende. När det är fråga om att mäta dessa positiva effekter som uppkommer av 
friskvård inom företag, belyser författarna i artikeln att det är betydligt enklare att mäta 
ekonomiska effekter på sjunkande lång – och kortids sjukskrivningar medan det är svårare att 
mäta effekter på exempelvis lojaliteten och självförtroendet hos den anställde. Detta 
resonemang uppfattar vi som troligt då det framgår mer naturligt av företagets 
årsredovisningar hur höga sjukskrivningskostnader företaget har. 

Ginn och Henry beskriver vidare friskvård inom företag ur tre perspektiv, nämligen ur 
organisationsperspektiv, de anställdas perspektiv samt ur ett HRM perspektiv som utelämnas i 
detta avsnitt, detta därför att endast organisations – och anställdas perspektiv är relevanta för 
vår studie. Ur organisationsperspektivet ökar de anställdas lojalitet och åtagande i företaget 
när företaget visar att de bryr sig om de anställdas hälsa och välfärd genom att satsa på 
                                                             
64 Rosendahl Suzanne. Hälsofrämjande affärsstrategi (2001) s. 22 
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friskvårds program. Företaget kan även använda friskvård som ett sätt att skapa eller förstärka 
sin egen företagskultur. Detta resonemang förs även av Enright65 som beskrivits ovan. Att ett 
företag gör friskvård till något som ingår i dess kultur förbättrar omgivningen samt 
förutsättningarna för friskvården. Det leder rimligtvis till att chansen ökar för att de anställda 
ska motionera och nyttja friskvården inom företaget.  

I de anställdas perspektiv kan friskvårds program ge vissa anställda motivation till att gå till 
arbetet, vilket är en självklar fördel för företagen därför det kostar mycket för företagen att ha 
personal hemma från sitt arbete. Friskvårds program inom företaget kan leda till att 
arbetsplatsen ses av den anställde som en investering i dennes hälsa. Detta leder i sin tur till 
att den anställde ser företaget och organisationen på ett positivare vis.66 Resonemangen ovan 
visar att friskvårdsatsningar som företagen erbjuder motiverar de anställda på olika sätt. Fokus 
ligger i vår studie att se hur kopplingen mellan motivation och friskvård är.  

3.3 Beteende förstärkning (Reinforcement) teori 
För att kunna tolka företagsledningens sätt att se på friskvården och de olika satsningar de 
gör för att etablera sitt friskvårdsprogram har vi därför valt att ta upp ”Reinforcement” eller 
förstärknings teorin som ursprungligen kommer från behaviorismen, där beteende skapas 
utifrån omgivningen.  
 
Det är en vanlig metod för företagsledningen att skapa eller främja ett beteende som är 
önskvärt i företaget. Förstärkning kan även användas av ledningen i företagen för att motivera 
anställda att uppträda och arbeta bättre.67 Teorin ignorerar dock andra bekanta faktorer som är 
kända att påverka beteende hos de anställda som exempelvis känslor, attityder och 
förväntningar.68 Dessa faktorer behandlas av andra teorier som vi inte tar med i vår studie 
eftersom vårt fokus ligger endast på att tolka det företaget gör för att påverka de anställda på 
olika sätt. 
 
Det finns flera olika definitioner om vad reinforcement innebär men ett par allmänna 
definitioner av ”reinforcement” är ”Användandet av villkorliga konsekvenser i följd för att 
skapa eller främja ett visst beteende”69 eller ”Beteende är en funktion av dess konsekvenser” 70 
Det som företaget kan använda för att kontrollera beteendet hos den anställde kallas för 
”reinforcers” eller förstärkare, dessa brukar definieras som alla konsekvenser som används 
ökar chansen att beteendet upprepar sig. Det finns fyra vanliga förstärkare, positiv- och 
negativ förstärkning som är de allra vanligaste förstärkarna, de är mest användbara när 
ledningen vill öka sannolikheten för att ett beteende ska upprepa sig. De två sista vanliga 

                                                             
65 Enright. Allisson. Noncash options increase satisfaction (2006) 
66 Ginn & Henry. Wellness Programs in the Context of Strategic Human Resource Management (2004) 

67 Bloisi et.Al. Management and organizational behavior (2007) S. 246 
68 Robbins Stephen.P Organizational Behavoir (2004) S.167 

69 Bloisi et.Al. Management and organizational behavior (2007) S. 246 
70 Robbins Stephen.P Organizational Behavoir (2004) S.167 
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förstärkarna är bestraffning och förbiseende.71 De olika förstärkarna har i stort sett samma 
grund syfte, det är att få ett önskat beteende som en företagsledning vill åstadkomma att 
upprepa sig vid flera tillfällen. Det är därför viktigt att ledningen använder sig av förstärkarna 
på rätt sätt för att få den önskade effekten. Sammanfattningsvis innebär positiv förstärkning 
behagliga och belönande konsekvenser med syfte att skapa eller gynna ett önskat beteende. 
Det finns flera olika sätt för en ledning att förstärka ett önskat beteende. Olika positiva 
förstärkare kan exempelvis vara gåvor av olika slag, affärsresor och kortare arbetsdagar.72 
Även att ge högre lön och bonusar till de anställda som visar ett önskat beteende kan vara en 
positiv förstärkning, men människor motiveras dock av mer än pengar som exempelvis lika 
och rättvistbehandlande samt att företaget uppvisar tacksamhet mot sina anställda.73 
Resonemanget att de anställda motiveras av mer än högre lön förs även av Enright74 där de 
menar att sport evenemang och olika typer av friskvård även motiverar de anställda. Negativ 
förstärkning har samma syfte som positiv förstärkning men det visar sig på olika vis, en 
minskning eller borttagning av något dåligt i arbetsmiljön kan leda till ett önskat beteende. 
Exempelvis när en student i ett klassrum inte kan svaret på frågan som läraren ställer, istället 
för att vända sig mot läraren tittar ner i sina papper för att undvika att svara på frågan 
eftersom studenten lärt sig att läraren inte frågar de som verkar upptagna. Bestraffning i ett 
företag kan handla om varningar som utfärdas till de anställda eller olika privilegier som tas 
bort. Detta för att eliminera oönskat beteende hos den anställda, bestraffningar är mindre 
vanliga inom organisationer idag. Den sista förstärkaren är förbiseende, som är en helt neutral 
reaktion till de anställda som har ett negativt eller störande beteende på arbetsplatsen, för att 
få dessa personer att minska eller sluta med sitt beteende.75 En del av vårt syfte och 
resonemangen ovan mellan de olika förstärkare gör det intressant för oss att studera hur 
företagen använder sig av de olika förstärkarna för att uppnå sina mål och motiv. 
 
Det har utvecklats ett flertal scheman för att utöva förstärkning och de två största och 
vanligaste är kontinuerlig och oregelbunden förstärkning. Kontinuerligt förstärknings schema 
innebär att förstärkning utövas direkt när ett önskat beteende visar sig. Exempelvis när en 
person som inte kommer i rätt tid till jobbet börjar komma mindre och mindre sent till jobbet, 
då skall varje förbättring förstärkas när man använder sig av en kontinuerlig förstärkning 
oftast används positiv förstärkning. När en oregelbunden förstärkning används innebär det att 
förstärkning inte sker vid varje förbättring utan endast tillräckligt ofta för att ett beteende ska 
vara värt för den anställde att upprepa. Dessa två scheman kan även användas på olika sätt 
och tillsammans med varandra för att få den önskade effekten.76  Detta är rimligt därför att när 
det gäller att skapa eller ändra ett beteende hos en individ kan det ta väldigt lång tid därför det 
inte alltid är lätt för alla individer att bryta eller ändra sitt beteende. Det är således något som 
tar lång tid och många olika typer av förstärkningar att genomföra. Förstärkning är därför 
något som lönar sig främst på lång sikt.77   
 

                                                             
71 Robbins Stephen.P Organizational Behavoir (2004) S. 44 
72 Bloisi et.Al. Management and organizational behavior (2007) S. 248 
73 Jeffrey. Competitive advantage through people (1995) S.35-37 
74 Enright. Allisson. Noncash options increase satisfaction (2006) 
75 Bloisi et.Al. Management and organizational behavior (2007) S. 248 
76 Robbins Stephen.P Organizational Behavoir (2004) S.44-45 
77 Landes. Getting the best out of people in the workplace (2006) 
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En annan metod som kan tillämpas av en företagsledning för att forma ett beteende är den så 
kallade ABC-teorin. Denna teori grundar sig främst på antagandet att människor som är i en 
auktoritets position kan lära sig att använda sig av omgivningen i företaget, och tillämpa olika 
konsekvenser för att framkalla eller forma ett beteende hos den anställde. På samma vis kan 
en lärare som har auktoritet i ett klassrum tillämpa ABC-teorin för att skapa eller främja ett 
önskat beteende hos sina elever.78 Teorin förklarar i vilken ordning den som tillämpar teorin 
skall göra olika åtgärder för att på bästa sätt nå målet, som är att ett önskat beteende hos 
exempelvis personalen skall ändras eller skapas. 
 

A B C 
 
ABC-teorin består av följande tre delar Antecedent � Behaviour � Consequence som fritt 
översatt till svenska blir föregående eller tidigare (Antecedent) omständigheter eller 
omgivning som skapats för att locka ett visst beteende, det finns flera exempel på vad detta 
kan vara. Det kan röra sig om att chefen frågar efter en skriftlig rapport eller en kalender 
notering om ett lunchmöte. Eller mer vardagligare saker som ett trafikljus som slår om till gult 
och signalerar bilisten att stanna eller en väckarklocka som ringer på morgonen och gör så att 
man vaknar. Beteendet (Behaviour) blir svaret från den anställde på det som tidigare skapats 
av företaget. Dessa beteenden kan exempelvis vara att man stiger upp när alarmklockan ringer 
istället för att somna om, att man bromsar vid trafikljuset istället för att gasa för att hinna förbi 
innan det slår om till rött. Eller att den anställde skriver den rapport som chefen frågar efter 
istället för att skylla på att man inte har tid. Hur den anställde beter sig mot företagets försök 
att skapa ett visst beteende leder till olika konsekvenser (Consequence) som ges av företaget, 
det gäller för företaget att ge den förstärkning som är lämpligt för ett visst beteende de, 
vanligaste förstärkarna är exempelvis positiv – eller negativ förstärkning som vi tidigare 
beskrivit ovan. När ABC-teorin tillämpas är det viktigt att den följs i ordning och att beteende 
efterföljs med rätt konsekvenser för att få ett beteende att upprepa sig systematiskt.79  
 
När det gäller för företaget att motivera sina anställda att börja bete sig på ett nytt sätt är det 
viktigt att utbilda dem så de har de kunskaper som behövs för det nya beteendet. Det kan 
exempelvis vara väldigt svårt för en anställd på en bank att veta hur de ska bemöta nya 
kundtyper som inte banken tidigare haft. Det är även viktigt att de anställda förstår varför 
företaget vill skapa eller ändra deras beteende. Det kan exempelvis vara svårt för en 
kundtjänst ansvarig att veta hur kunderna ser på deras nya service som ges, om de inte får 
utbildning som ger den anställde chansen att se kundtjänsten från kundens perspektiv. Om 
inte den anställda vet vad som krävs eller förstår varför företaget vill ha ett nytt beteende, kan 
detta leda till konflikter och företaget kan gå miste om att få det önskade beteendet.80 De 
ovanstående resonemangen som förs visar att företaget kan skapa en omgivning för att få ett 
visst beteende och sedan ge förstärkning på olika vis beroende på vilket beteende man vill ha.  
Detta är relevant för vår studie där vi vill undersöka hur företagen gjort för att få sina 
anställda att börja och fortsätta motionera i olika former.  

                                                             
78 Bloisi et.Al. Management and organizational behavior (2007) S. 246 
79 Ibid. Sid. 246 
80 Ibid. Sid. 247 
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4 METOD 
I kapitlet nedan presenteras vår teoretiska metod, vilket urval vi gjort, hur vi konstruerat 
enkäten och intervjuerna samt vår access.  Vi avslutar med bland annat en diskussion om 
olika sanningskriterier och källkritik samt en redogörelse för det bortfall som uppkommit i 
undersökningen. 

 
4.1 Undersökningsmetod  
Undersökningen har gått till så att slumpmässigt utvalda respondenter har fått fylla i en enkät 
där de har fått besvara 10 frågor gällande deras syn på friskvård, motivation samt stress. 
Denna del av studien hamnar under den kvantitativa forskningsmetoden, genom denna så är vi 
ute efter att kvantifiera och mäta de svar vi får in. Den andra och mindre delen i vår 
undersökning utgörs av kvalitativa data genom semistrukturerade intervjuer som vi genomfört 
hos två stycken företag för att ta reda på deras motiv och syn till friskvården.  
 

4.2 Urval av respondenter 
Vi ville få kontakt med företag som använder sig av friskvård inom Skellefteå kommun. Det 
är väldigt svårt att få information inom vårt ämne om vi inte väljer företag som nyttjar 
friskvård, Därför började vi med att kontakta de tre största friskvårdsanläggningarna i 
Skellefteå och fick därifrån ett stort antal företag som utnyttjar deras anläggningar på olika 
sätt. För att kunna generalisera de slutsatser som ämnas dras i slutskedet av studien så är det 
viktigt att urvalet är bra.81 Vi satte därför ihop en lista med dessa företag och kontaktade dem 
slumpvis med ett obundet slumpmässigt urval, detta genom att vi gav varje företag ett 
nummer och sedan med hjälp av en slumptabell valde ut företagen. Att använda sig av ett 
slumpmässigt urval medför att alla enheter har lika stor sannolikhet att komma med i 
undersökningen.82 Vi valde ifrån början fem stycken företag men allt eftersom 
datainsamlingen skedde insåg vi att det behövdes ytterligare ett företag, vi kände att den 
mängd data vi hade fått inte räckte för att dra de slutsatser vi önskade. Vi kontaktade därefter 
slumpvis ett till företag efter den lista med företag vi hade. Anledningen till att vi valde ett 
mindre antal företag är att vi anser att det räcker för att få en tillräcklig generaliserbarhet för 
orten vi vill studera. Vi anser vidare att det var bättre att få lite mindre data från flera företag 
än mycket data från väldigt få. 
 
4.3 Enkätkonstruktion  
Enkäten som vi skickade ut bestod av 10 stycken frågor där respondenterna fick kryssa i 
förtryckta rutor. Vi tyckte att en sju gradig skala passade där en 1:a visade liten grad eller inte 
alls medan då en 7:a betydde att respondenten tyckte att påståendet stämde i hög grad. En 
fördel med skalan är att respondenten har möjligheten att svara precis i mitten, det vill säga 
fyra på vår skala. Tre av frågorna var Ja/Nej frågor och en fråga var konstruerad så att 
                                                             
81 Bryman, A, Bell,E. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 110 
82 Johansson Lindfors, Maj-britt. Att utveckla kunskap (1993) s. 93 
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respondenten kunde rangordna ett antal påståenden. Hela enkäten finns att se i separat bilaga 
längst bak i arbetet.83 
 
Enkäten började med en kort beskrivning om ämnet följt av vad den skall användas till. Sedan 
fick man fylla i ålder och kön, där vi på ålder delade in respondenterna i 4 olika grupper, 18-
30, 31-45 osv. Vi delade sedan in enkäten i tre teman eller så kallade batterier där vi ville 
mäta graden av stress, synen på friskvård och i vilken utsträckning de nyttjar den, sista temat 
handlade om motivation. Vår stress fråga i enkäten är erhållen från QPS Nordic som forskar 
inom stress, frågan är därför redan utprovad av dem och det gör den lämplig att använda i vår 
enkät.84 Vi anser att de frågor vi valt att ta med i enkäten kommer att göra det möjligt för oss 
att med hjälp av våra teorier analysera svaren och förhoppningsvis få svar på vår 
frågeställning. 
 
Vi valde även att satsa på kvalitet hellre än kvantitet på frågorna, där av antalet. Vi anser att 
det gör att analysen blir bättre då man inte måste sålla bort frågor som inte går att analysera på 
grund av irrelevans men även att respondenterna hellre tar sig tid att fylla i den, en allt för stor 
enkät har en tendens att skrämma och då dessa enkäter delades ut på arbetsplatserna med lite 
hjälp av personer på företaget så underlättade det då dessa såg att den inte var så omfattande. 
Även Bryman rekommenderar att hålla en enkät så enkel och kort som möjligt för att få en så 
bra svarsfrekvens som möjligt.85 Vi påpekade även att alla svar skulle behandlas konfidentiellt 
då kanske vissa frågor, t.ex. om motivation på arbetet kan anses vara känsliga. 
 
4.4 Intervju konstruktion 
I våra intervjuer utgick vi ifrån en intervju mall eller även kallad intervju guide.86 Detta 
underlättar eftersom vi valt att hålla oss inom några teman som respondenten får prata relativt 
fritt inom. En intervju guide medför också att intervjuerna liknar varandra i utformningen, 
vilket gör det lättare att jämföra och analysera dem. Vi valde att inte ha så många frågor 
därför vi ville inte styra respondentens svar allt för mycket utan ansåg att det var de teman vi 
hade som var det viktigaste. Detta kallas för en semi strukturerad intervju.87 I korthet handlade 
frågorna om hur friskvården ser ut samt motiv till friskvåren som företaget haft och om någon 
utvärdering gjorts inom företaget på dess effekter. Vi ansåg att de teman vi valde att ta med i 
vår intervju guide är de frågor som bäst ger svar på det vi forskar om.  

 
4.5 Insamling av primärdata 
Vi började med att ringa till företagen som vi fått fram genom vår urvalslista. Därefter bokade 
vi tid med de personer i företaget vi ville intervjua. Vi frågade även om när det gick bra att 
dela ut enkäterna. Därefter läste vi in oss på de teorier som berör vårt ämne, för att sedan 
kunna göra en lämplig enkät och skapa en intervju mall88. Enkätutdelning gick till på lite olika 

                                                             
83 Bilaga 1 
84 Dallner. Et.Al. Användarmanual för QPSNordic (2000) 
85 Bryman, A, Bell,E. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 168 
86 Bilaga 2 
87 Bryman, A, Bell,E. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 363 
88 Bilaga 2 
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sätt, på tre utav företagen fick vi själva gå runt eller med guidning av någon från företaget 
som har kännedom om företaget. På de andra tre företagen fick vi endast lämna ifrån oss 
enkäten till en person som jobbar på personal avdelning för att de sedan skulle sprida 
enkäterna ut till berörda avdelningar. Vi skickade även ut en del av enkäterna per post till de 
anställda på företaget där vi bifogade enkäten tillsammans med ett svarskuvert. Direkt efter 
intervjuerna transkriberade vi det inspelade materialet för att sedan använda det som sagts 
under intervjuerna i vår analys. En transkribering underlättar att analysera vad personen som 
blivit intervjuad har sagt.89 Vi ansåg att det var bäst att transkribera direkt eftersom vi då har 
det aktuellt i minnet det som sagts under intervjuerna och att det då underlättar 
transkriberingen. Det menar även Bryman är ett bra tillvägagångssätt att transkribera på. 
Bryman anser också att det är bra att själv transkribera intervjuerna för att enklare undvika 
misstolkningar av det som sagts under intervjun.90 Enkäterna vi samlat in från våra 
respondenter har vi tillammans noggrant fört in i det statistik program som vi använt.  

 
4.6 Access 
Att få tillträde till de företag man vill studera samt rätt personer och del inom företaget är 
viktigt för att ha möjlighet att göra en bra undersökning. Detta kan innebära många 
svårigheter, därför är det viktigt att ha ett bra tillvägagångssätt för att få möjlighet att komma 
in till företagen man vill studera.91 
 
Vår access i ämnet anser vi varit god och i vissa fall över förväntan. Genom att kontakta 
företagen så lyckades vi övertyga dem att vårt ämne även är någonting som kan ge företaget 
fördelar. Företagen förstod likaså snabbt vårt syfte och vad vi ville, därför var det lätt att hitta 
rätt person att intervjua och även att få den personen att ställa upp. När företaget sagt att de 
vill delta förhandlades då om hur enkäterna skulle delas ut. Enkät utdelning skedde därför 
olika beroende på vad företaget och vi tyckte var bäst just för det företaget. När detta var 
bestämt var det heller inte några problem att få tag på respondenter i företaget på grund av den 
goda hjälpen från företagets sida. På två utav företagen fick vi dock endast tillgång till en del 
av företagets anställda, nämligen kontorsarbetarna. Medan vi fick full access på de andra fyra 
företagen som vi valt i denna undersökning. Att vi endast fick med kontorsarbetare på ett 
företag tycker vi inte gjorde så mycket då vi valt att se skillnader mellan olika yrkesgrupper, 
däremot så medförde det att samplet blev mindre än vi räknat med och att vi därför valde att 
ta med ett företag till i undersökningen. 

 
 
 
 

                                                             
89 Bryman, A, Bell,E. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 374 
90 Ibid. Sid. 376 
91 Ibid. Sid. 336-337 
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4.7 Källkritik 
Viss kritik kan riktas mot sättet som enkäterna delades ut, alla fick inte samma möjlighet att 
fråga hur man ska tolka vissa frågor. Om respondenten var osäker på vad som menades och 
inte hade möjlighet att fråga så kan det leda till att svaret inte blir sanningsenligt p.g.a. 
feltolkning. Vi har dock konstruerat enkäten så att frågorna i hög grad inte skall gå att 
misstolka. Det har dock visat sig att en av frågorna misstolkats, fråga sex där de ombads 
rangordna hur de värderar olika faktorer på arbetet, här har det blivit vissa feltolkningar om 
hur man ska rangordna svaren och det har då lett till att dessa blivit tvungna att plockas bort 
från undersökningen. 
 
Av den totala populationen vi undersökte så hade vi lite få kontorsanställda i vårt sampel, gör 
det något, påverkar det resultatet av vår undersökning? Det sampel vi fått från kontorsarbetare 
tycker vi är nog stort för att kunna dra slutsatser om de enskilda företagen men inte för att 
göra generaliseringar över hur det ser ut på alla företag. 
 
Det är inte säkert att alla respondenter har svarat ärligt och uppriktigt, de kanske vill få 
företaget att framstå som bättre än vad det är. De har dock varit anonyma i enkäten men inte i 
intervjuerna. Kan personalen som svarat på enkäten velat framhålla företaget? Att de anställda 
som fyllt i enkäten skulle förvränga svaren för att det företag de jobbar åt skall framstå som 
bättre anser vi vara osannolikt, frågorna handlar mest om individen och deras syn på 
friskvård. Kan de vi intervjuat velat framhålla företaget? Här finns det alltid en risk att 
ledningen på företag vill försköna verkligheten, att deras avsikter och motiv skall framstå som 
ärligare och bättre än vad de egentligen är. Hur sanningsenligt våra intervjupersoner har 
svarat är väldigt svårt att veta, en osäkerhet finns alltid men vi har inte funnit några tecken på 
att detta är fallet.  
 
De artiklar och litteratur som vi samlat in och använt oss av i vår studie, kan vi inte vara helt 
säkra på är helt opåverkade av dess författare och att författaren är oberoende, dock har vi har 
ingen anledning att tvivla på detta, eftersom att det är mestadels kända författare och känd 
litteratur som används i olika universitets sammanhang. Men man ska alltid vara vaksam på 
att sakfel kan uppstå och att värdera källor noga och tillsist då välja den man anser vara mest 
tillförlitlig. 92 Vi har även överlag använt oss av nyutgiven litteratur för att säkerställa att 
materialet är aktuellt.  

 

                                                             
92 Ejvegård Rolf. Vetenskaplig metod (2003) s. 62-66 
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4.8 Sanningskriterier 
Här kommer vi att beskriva sanningskriterium för de olika undersökningsmetoderna. Då det 
gäller validitet och reliabilitet så tillämpas det till största delen på kvantitativ forskning, men 
de har sina motsvarigheter i den kvalitativa och vi redogör då även för några exempel som 
tillämpas i den metoden. 

 
4.8.1 Validitet 
Med begreppet validitet så menar man huruvida de mätinstrument man tagit fram verkligen 
mäter det man är ute efter. Kommer de olika indikatorer man utformat att ge svar på det man 
vill och inte på något helt annat.93 Arbetar man fram en enkät som respondenter får fylla i, och 
som senare ska användas som empiri underlag i en undersökning så måste frågorna vara 
konstruerade och formulerade på ett sätt som gör det möjligt att analysera och komma fram 
till ett svar på den frågeställning man utgår från.  
 
Om frågorna egentligen inte mäter det man avser att mäta så blir de inte relevanta att ha med i 
den senare delen av undersökningen. Då spelar det ingen roll hur bra undersökningen gällande 
de andra komponenterna är, slutresultatet kommer ändå inte att bli bra. Det är därför viktigt 
att lägga stor vikt vid konstrueringen av frågorna och se till att de verkligen mäter det man 
vill. Man brukar skilja på olika typer av validitet, några exempel är inre- och yttre validitet där 
inre validitet är precis som beskrivits ovan, att t.ex. en enkät verkligen mäter det man avser att 
mäta.94 Med yttre validitet menas att respondenterna inte svarar sanningsenligt, det kan vara 
att de antingen ljuger eller inte vet hur deras beteende är eller vad de kommer att göra i en viss 
situation.  
Här tycker vi att validiteten är relativt hög då det gäller den inre validiteten, vi har gjort en 
enkät med få frågor som vi tycker mäter precis det vi är ute efter, enkäten är indelad i teman, 
då det gäller stress så frågade vi helt enkelt hur stressad personen känner sig, ett annat tema 
var motivation, här hade vi ett par frågor som rörde motivation, sedan så hade vi ett tredje 
tema som var friskvård och synen på den, här ställdes ett flertal frågor om värderingar, 
attityder gentemot friskvård samt i vilken utsträckning de motionerar. Vi tycker då att vi har 
många frågor som gemensamt eller enskilt går att jämföra och analysera i vår studie. Då det 
kommer till yttre validitet så är det svårt att bedöma huruvida respondenterna har svarat 
sanningsenligt eller inte, vi har försökt att konstruera enkäten så enkelt som möjligt så att den 
inte går att missuppfatta, sedan har vi nämnt att man är anonym, detta för att respondenten ska 
känna sig mer trygg när denne fyller i den. 
 
4.8.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet så menas huruvida undersökningen är pålitlig, att den inte påverkas av vem 
som gör den eller i vilken miljö den utförs i. En undersökning med god reliabilitet ska alltså 
inte visa på helt olika resultat om den skulle genomföras flera gånger. Slumpens inverkan ska 
minimeras och ett bra sätt är att försöka genomföra undersökningar på så identiska sätt som 
möjligt, detta för att ta bort risken för att t.ex. respondenter uppfattar frågor på olika sätt eller 
att man störs av den omgivning undersökningen sker i.95  
                                                             
93 Bryman, A, Bell,E. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s. 94-95 
94 Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999)  s.150 
95 Ibid. Sid.152 
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I vår undersökning så är reliabiliteten förhållandevis hög, vi har genomfört undersökningen på 
ett bra sätt och skulle den ha genomförts exempelvis en månad senare så anser vi att resultatet 
skulle bli detsamma, det som är lite negativt är att respondenterna har fått olika information 
före de fyller i enkäten, vissa har haft möjlighet att fråga oss personligen då vi delat ut dem 
medan andra inte har haft den möjligheten. Men då enkäten är konstruerad med sådana frågor 
som är svåra att misstolka så anser vi att detta är ett problem av liten betydelse. 

4.8.3 Generaliserbarhet  
Om man som forskare gör en undersökning så vill man ofta i så stor utsträckning som möjligt 
kunna generalisera de resultat och slutsatser man kommer fram till. Med generalisering så 
menas det att man vill kunna påstå att det inte bara gäller det sampel som man har undersökt 
utan även för andra liknande populationer. För att kunna göra en generalisering så måste 
urvalet vara representativt, man kan inte välja själv vilka respondenter som ska medverka och 
sedan tro att en generalisering av slutsatserna kommer att accepteras av omgivningen. Bryman 
säger att ett sannolikhetsurval är viktigt för att få ett bra urval.96 Om urvalet är bra så 
eliminerar man riskerna för t.ex. ”bias”. Detta tycker vi är viktigt i vår undersökning då vi 
gärna vill kunna säga hur friskvård påverkar stress och motivation i företag och inte bara just i 
de specifika företag som vi undersökt. Vi tycker dock inte att denna undersökning är 
tillräckligt stor för att kunna generalisera på alla företag, men samtidigt inte så liten att man 
bara kan säga något om just de specifika företagen som vi studerat. Vi anser att resultaten går 
att generalisera på den urvalsregion som vi har undersökt.  
 
Sanningskriterium tillämpade inom den kvalitativa forskningen 
 
4.8.4 Tillförlitlighet 
Här gäller det för forskaren att se till att trovärdigheten i studien är acceptabel i läsarens ögon. 
Ett sätt att göra det är att visa hur studien har gått till, att man har gjort den enligt reglerna för 
hur undersökningar ska gå till och även sedan att man visar att man kollat med respondenterna 
att de har uppfattat saker rätt, detta genom att delge dessa människor resultaten så att de kan 
bekräfta forskarens uppfattning.97 Här tycker vi att vår studie är tillförlitlig i stor grad, vi anser 
att vi har genomfört undersökningen på ett regelrätt sätt, vi har även delgett de personer som 
intervjuats resultaten som de sedan har getts möjlighet att kommentera, allt för att minimera 
risken i att vi tolkat de data som vi samlat in på ett felaktigt sätt. 

 
4.8.5 Pålitlighet 
Detta sanningskriterium är en motsvarighet till reliabilitet inom den kvantitativa forskningen. 
Den går ut på att man aktivt ska granska den undersökningsprocess som genomförs, allt för att 
se till att de olika faserna i studien genomförs på ett korrekt sätt, detta görs oftast av kollegor 
som då läser igenom och granskar processen. Detta är emellertid en rätt ovanlig teknik då det 
tar väldigt mycket tid att läsa igenom all data som samlas in, det blir helt enkelt för 
tidskrävande för andra personer att sätta sig in i allt.98 I vår studie så har vi en handledare på 
                                                             
96 Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999)  s.100-101 
97 Bryman, A, Bell,E. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) Sid. 306-307 
98 Ibid. s. 306-308 
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universitet som kontinuerligt läser igenom och även kommenterar det material vi skrivit, ger 
oss feedback men även ser till att undersökningen genomförs på ett korrekt sätt. Vi har även 
en tredjepart som läser igenom arbetet kontinuerligt för att öka pålitligheten i vårt arbete. Vi 
beskriver vår arbetsmetod och vilken teoretisk grund vi använder oss, detta medför att det blir 
lättare för läsaren att förstå vilken undersökningsprocess som har skett. Och därigenom också 
kunna kritiskt granska och bedöma pålitligheten i arbetet.   
 
4.8.6 Överförbarhet 
Med överförbarhet menas hur resultaten man får fram går att applicera och använda i en helt 
annan miljö99, här tycker vi att resultaten från vår undersökning i väldigt liten utsträckning är 
överförbar då studien genomfördes på endast två respondenter. Dessa två intervjuer var heller 
inte djupintervjuer utan mer ett inslag i undersökningen för att få en bättre helhetsbild av hur 
företagen ser på friskvård och vilka motiven kan tänkas vara. Vi hade inga avsikter att 
resultaten från dessa intervjuer skulle uppnå de kriterier för överförbarhet. 

  
4.9 Bortfall 
Vi har fått in ca 150 enkäter av 200 utskickade och hamnar därför på en svarsfrekvens på runt 
75 % vilket vi anser vara godkänt, en svarsfrekvens över 70 % anges även av Bryman vara 
bra.100 Majoriteten av enkäterna som vi fått in är korrekt besvarade. Det finns dock två frågor 
som sticker ut och som orsakat ett visst bortfall. Fråga sex som gäller värderingar, där 
respondenten har ombetts att rangordna vad som är viktigt på jobbet, här har det blivit ett 
bortfall på ca 15 % av enkäterna, anledningen till det är att de har uppfattat frågan fel och 
besvarat den på ett inkorrekt sätt. Den andra frågan som det blivit ett stort bortfall på är fråga 
sju som gäller huruvida de anställda hellre vill att företaget skall betala ut bonus istället för att 
satsa pengar på friskvård. Här har ett företag valt att stryka denna fråga då den inte passade in 
på företaget, då detta var det företag där vi tog det största samplet så blev det totala bortfallet 
på denna fråga dryga 30 %.  
 
Anledningen till det enkätbortfall som har uppstått tror vi har att göra med att enkäterna 
delades ut direkt på arbetsplatserna och därför inte hunnits med, detta på grund av att de har 
mycket att göra på respektive arbetsplats och att arbetet givetvis prioriteras först. Vi hade 
möjligheten att göra ett postutskick men ansåg att bortfallet antagligen skulle bli ännu större 
då. Bortfallet har varierat mellan de olika företagen vi undersökt, vi finner ingen bra 
förklaring till detta. Vi gissar att det har att göra med de anställdas intresse till enkäter, detta 
har även påpekats av ett av företagen.  

 

                                                             
99 Bryman, A, Bell,E. Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) s.306-307 
100 Ibid. Sid. 164 
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5 EMPIRI 
Detta avsnitt inleds med en kort beskrivning av de undersökta företagen, sedan presenteras 
resultaten från de data vi samlat in från vår kvantitativa enkät och våra kvalitativa intervjuer. 
Olika tabeller och diagram har tagits fram för att förtydliga de samband vi funnit. Frågorna 
redovisas var för sig, sedan har vi jämfört svaren på de olika frågorna med varandra för att 
se vilka samband som går att fastställa.  

5.1 Bakgrund 
Här kommer en kort beskrivning av företagen vi har valt att undersöka, vi kommer inte att 
namnge dessa företag utan beskrivningen är mera en redogörelse av vad det är för typ av 
företag, vilken bransch de verkar i och vilken storlek de har. Vi kommer även att kort 
beskriva vilken typ av friskvård de bedriver. Att vi väljer att anonymisera företagen beror på 
att vi fått önskemål från några av dem och då anser vi att det är lika bra att göra det för alla.  
De två största företagen i vår undersökning verkar inom industribranschen och båda har 100-
tals anställda. Båda företagen satsar starkt på friskvård och subventionerar friskvårds 
aktiviteter till de anställda. De större av företagen har även bonussystem och olika 
prisutdelningar till de anställda som aktivt deltar i företagets friskvård på något sätt. De har 
även flertalet friskvårdsaktiviteter, såväl individuella som i grupp. Anledning till att de har en 
sådan bred friskvård är att de har så många yrkesgrupper inom företaget och så många 
anställda, därför satsas stora resurser på att tillfredställa allas behov. Mycket resurser satsas på 
utbildning inom friskvård i det större företaget. 

Ett företag som vi undersökte verkar inom industribranschen men vår undersökning gjordes 
endast på kontorsarbetarna på företaget. Det är ett medelstort företag med knappt 100 
anställda. Företaget satsar på friskvård genom att ge de anställda olika subventioner för 
friskvårdsaktiviteter. De anordnar även olika gruppaktiviteter för de anställda.  

Nästa företag är ett relativt litet industriföretag med ca 20 anställda. Företaget satsar starkt på 
friskvård och subventionerar bl.a. individuella aktiviteter. De har även regelbundna tester och 
uppföljningar på de anställda där deras hälsa utvärderas grundligt. Företaget anordnar även 
utbildningsdagar där de anställda får lära sig mer om bl.a. kost och hälsa.  

Vi undersökte även ett lokalt kontor inom ett nationellt företag som verkar inom 
tjänstesektorn. På detta kontor arbetar ca 30 anställda. Det vi vet om deras friskvård är att de 
subventionerar friskvårdsaktiviteter för sina anställda.  

I det sista företaget valde vi att dela ut enkäten både till de anställda på och utanför kontoret. 
Företaget har över 100 anställda varav ca 15 sitter på kontor. De verkar inom 
servicebranschen. Den friskvård som detta företag bedriver består främst i subventioner av 
olika slag. Man har även avtal med ett annat företag som genomför regelbundna tester och 
undersökningar för att se till att de anställda får en så bra uppfattning om deras egen hälsa 
som möjligt. 

Sammanfattningsvis så tycker vi att de företag vi kontaktat visar att de bryr sig om sin 
personal genom att satsa stora resurser på friskvård till sina anställda. Vi ser dock en skillnad i 
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vilken utsträckning satsningen bedrivs, en del satsar mestadels på subventioner och låter det 
vara upp till var och en om man vill motionera i någon form eller inte. Medan en del företag 
utöver subventioner även satsar stora resurser på utbildningar och olika typer av 
gruppaktiviteter. 

5.2 Kvantitativ undersökning 
 
Vi har delat upp vår enkät i tre stycken teman friskvård,  stress och motivation.101 

Innan frågorna bad vi respondenterna att fylla i deras kön och åldersgrupp, vi hade redan i 
enkäten delat upp ålder i fyra grupper, 18 – 30, 31 – 45, 46 – 55, 56 – 65. Könsfördelningen i 
vårt sampel var cirka två tredjedelar män och 
resterande kvinnor.  

Ålderfördelningen var lite överrepresenterad av 
kategori två som stod för cirka 40 % av totala 
populationen. De andra ålders kategorierna var 
relativt jämt fördelade.  

Eftersom vi vill se om det finns skillnader mellan 
”arbetare” och ”kontorsarbetare” har vi delat upp 
våra sampel i dessa två kategorier. Kontorsarbetar kategorin blev underrepresenterad med 
endast 25% av det totala samplet.102 

Vi kommer att börja med att redovisa frågorna gällande friskvård, vi tycker det passar bäst 
därför att det är de centrala i undersökningen, sedan kommer frågan om stress följt av 
motivations frågorna att redovisas. Fråga 2 – 8 som handlar om friskvård kommer att jämföras 
med stress och motivationsfrågorna i respektive fråga. 

Tema friskvård – I fråga två till och med åtta ville vi mäta respondentens attityder och 
värderingar gentemot friskvård. 

Nyttjar de anställda den friskvårds som erbjuds av företaget? (Fråga 2)103  

I denna fråga eftersträvade vi att mäta i vilken utsträckning som de anställda utnyttjar den 
friskvårds som erbjuds av företagen. Tittar vi på den totala fördelningen så visar det sig att det 
är jämt fördelat mellan de som utnyttjar företagets friskvård och de som inte gör det. Den 
procentuella fördelningen är ungefär 55 % som gör det och 45 % som inte utnyttjar den. 

                                                             
101 Bilaga 1 
102 Bilaga 3 
103 Ibid. 
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Vi började med att jämföra ålderkategorierna med 
denna fråga, detta för att se om det finns någon skillnad 
i vilka som utnyttjar friskvården. I tabellen till höger ser 
vi att åldergrupp två är klart sämst på att nyttja 
företagets friskvård medan grupp ett och tre nyttjar den 
mest. När vi delar upp svaren som givits mellan 
arbetarsektorn och kontorsarbetarsektorn visar det sig 
att 60 % i arbetarsektorn utnyttjar företagets friskvård 
medan endast 40 % nyttjar den i kontorsarbetarsektorn. 
Det var en liten statistisk skillnad mellan de som nyttjar 
företagets friskvård och de som inte gör det när vi jämför detta med stress.  Jämförelsen visar 
att de som inte använder företagets friskvård tenderar vara aningen mer stressad.  

Motionerar de anställda på fritiden istället? (Fråga 3)104 

Om inte respondenten nyttjar företagets friskvård ville vi ta reda på om personen istället 
motionerar på egen hand utanför den friskvård som erbjuds av företaget, eller om personen 
inte över huvud taget motionerar. Denna variabel ansåg vi vara väldigt intressant då man 
genom den kan fastställa närmare om hur aktiv respondenten är, det kan ju vara så att de som 
inte utnyttjar friskvården lever ett aktivt liv på fritiden och då genom detta tillgodoser sig 
vissa av de positiva effekter som motion för med sig. 

Svaren visar att väldigt många, närmare bestämt 73% av de som inte utnyttjar företagets 
friskvård motionerar på egen hand, de är således endast en knapp tredjedel, ca 27% av de som 
inte utnyttjar företagets friskvård som heller inte motionerar alls på fritiden. 

Vi jämförde sedan denna fråga med graden av stress 
för att undersöka om det finns något samband 
mellan de som motionerar eller inte gentemot hur 
stressade de känner sig. Vi fann där ett starkt 
samband då det visade sig att de som inte 
motionerar alls, varken på företagets friskvård eller 
på egen hand kände sig betydligt mer stressade än 
de övriga i populationen. Medelvärdet på 
stressfrågan för de som inte motionerar alls låg på 
4.5 vilket är relativt högt i jämförelse med 
medelvärdet på den totala populationen som ligger runt 3.7. Medelvärdet för de som nyttjar 
friskvården var 3.65 och tillsist 3.6 för de som motionerade på egen hand utanför friskvården. 

 

                                                             
104 Bilaga 3 

0

20

40

60

80

Ja %

Nej %

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Medelvärde stress

Medelvärde 
stress



  32 

 

Attityd till friskvård för hälsan (Fråga 4) 105
  

I fjärde frågan ville vi mäta hur viktigt de 
anställda tycker att friskvård är för hälsan. 
Mycket för att mäta deras attityd till friskvård. Vi 
känner att denna variabel mäter deras attityd till 
friskvård och ville då genom denna fråga se om 
attityden gentemot friskvård kan ha någon 
påverkan på exempelvis graden av stress för 
respondenten. Det finns inga skillnader mellan 
åldergrupperna och hur viktigt de anser friskvård 
vara för hälsan. Majoriteten av respondenterna 
tycker att friskvård är viktigt för hälsan. Tittar vi på diagrammet ovan så ser vi att 
fördelningen är på den övre halvan med klart mest svar på alternativ sju, alltså de högsta man 
kan svara på vår skala. Medelvärdet ligger därmed också relativt högt på vårt sampel, ca 6.2. 
Ju högre man svarar desto viktigare anser de att friskvården är för hälsan. 

Vi jämförde då sedan denna fråga med stress frågan för att se om det gick att finna några 
samband mellan attityd mot friskvård och hur stressad man upplever sig vara. Här hittade vi 
inga samband som visar att så är fallet.  

Attityd till företagets friskvårds satsning (Fråga 5)106 

Här bad vi respondenterna ge svar på i hur hög grad de anser att företaget ska satsa på 
friskvård till de anställda. Även denna fråga ställdes för att mäta vilken attityd anställda har 
gentemot friskvård. Vi ville mäta respondenternas attityd med ytterligare en variabel, allt för 
att få en bredare bild i vad som kan tänkas påverka olika beteenden gällande friskvården och 
dess effekter. Här ligger de tre första ålderkategorierna relativt jämt runt ett medelvärde på 6.3 
– 6.4 medan den äldsta åldergruppen ligger något lägre med ett medelvärde på 5.7. 
Medelvärdet på denna fråga ligger även det på en relativt hög nivå, ungefär samma som för 
fråga fyra, alltså drygt 6 på vår sjugradiga skala. Men inte heller på denna fråga så fann vi 
något samband mellan graden av stress och attityd. Respondenterna har sammanfattningsvis, 
om vi lägger samman fråga fyra och fem en bra och positiv attityd till friskvård men det 
verkar inte påverka hur stressade de anställda upplever sig själv vara   

De anställdas värdering av god hälsa (Fråga 6)107 

Om fråga fyra och fem handlade om attityden gentemot friskvård så handlar fråga sex lite 
mera om vilka värderingar de anställda har, alltså hur högt de värderar friskvård och god hälsa 
jämfört med andra faktorer på arbete. Alternativen som de ombads rangordna var, inkomst, 
god hälsa, arbetskamrater, säkerhet, chans att utveckla nya kunskaper, kunna arbeta 

                                                             
105 Bilaga 4 
106 Ibid. 
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självständigt, betydelsefullt arbete. Vi hoppas och tror att denna variabel kommer att tydligt 
visa hur respondenten värderar friskvård. Alternativen som de ombads rangordna var, (a) 
inkomst, (b) god hälsa, (c) arbetskamrater, (d) säkerhet, (e) chans att utveckla nya kunskaper, 
(f) kunna arbeta självständigt, (g) betydelsefullt arbete. 

 

  Fråga_6a Fråga_6b Fråga_6c Fråga_6d Fråga_6e Fråga_6f Fråga_6g 
Valid 125 125 125 125 125 125 125 N 

Missing 23 23 23 23 23 23 23 
Mean 4,3200 4,8960 4,6080 4,1520 3,5280 2,7360 3,7200 

 
 
 
Enligt tabellen ovan så ser vi att det totala samplet värderar god hälsa högst av alla de 
alternativ vi angivit. Vi ser här i tabellen ovan att god hälsa och arbetskamrater är det som 
anställda värderar högst, följt av inkomst och säkerhet. Resterande alternativ har något lägre 
medelvärde. När vi delar in de i arbetar- och kontorsarbetarsektorn så ser vi där att de värderar 
lite olika. Arbetarna värderar arbetskamrater högst, följt av god hälsa och inkomst. 
Kontorsarbetarna värderar god hälsa högst följt av betydelsefullt arbete och säkerhet. 

Vi gjorde sedan precis som med frågorna om attityd, vi jämförde denna fråga med någon 
annan variabel som är intressant. Vi ville studera om de som utnyttjar friskvård eller 
motionerar över huvud taget värderar friskvården högre än de som inte motionerar. Vi fann 
däremot inget samband mellan de som inte nyttjade friskvården i företagen och heller inte 
motionerade utanför den och hur de värderar god hälsa. Att olika åldergrupper värderar dessa 
kategorier annorlunda finner vi heller inget statistiskt underlag för. 

Värdering av företagets friskvårds satsning (Fråga 7) 

Denna fråga ställde vi till respondenterna för att se om 
de anställda hellre vill att företaget skall betala ut bonus 
istället för att satsa på friskvård inom företaget. Detta för 
att utförligare kunna mäta de anställdas värderingar 
gentemot friskvård i företaget.  

Vi ansåg att precis som med frågorna om attityd att det 
skulle ge oss ett bättre empiriskt underlag om vi ställde 
ytterligare en som vi anser visa hur respondenten värderar friskvård.  

Här var det ca två tredjedelar som svarade att de tycker att friskvårdssatsningar ska finnas och 
att de hellre får dessa förmåner än att extra bonusar betalas ut. Ett av företagen valde att inte 
svara på denna fråga eftersom de anser att frågan inte passar därför de ger de anställda bonus 
för att motionera även inom och utanför företaget. Dessa sampel tog vi då bort i just denna 
fråga för att få en mer rättvisande bild.  
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Vi ville jämföra denna fråga med stress frågan för att se om det finns något samband mellan 
de som värderar friskvård högt och hur stressade de känner sig. Vi fann här ett starkt samband 
mellan dessa variabler där de som svarat ja och värderar pengar högre än friskvård är mer 
stressade än de som svarat nej på denna fråga. Vi var även intresserade av att studera om 
motivationsnivå på arbetet har något samband med hur man värderar friskvård. Även här fann 
vi ett samband att de som värderar friskvård högt även är mer motiverade på arbetet kontra de 
som värderar friskvård lågt. Hur sambanden ser ut visas i tabellen ovan. 

Omtanke från arbetsgivaren (Fråga 8)108 

Vi ville även mäta i hur stor grad de anställda 
ansåg att arbetsgivarna bryr sig om deras hälsa. 
De fick därför kryssa i på en sjugradig skala i 
vilken utsträckning de tycker just deras 
arbetsgivare visar uppskattning och omtanke för 
sina anställda.  

Svaren på denna fråga är väldigt centrerade i 
mitten på skalan, drygt hälften av har svarat en 
4:a eller 5:a och medlet för den totala 
populationen hamnar på runt 4.7.   

Det finns vidare ingen statistiskt skillnad mellan kontorsarbetar- och arbetarsektorn. Inte 
heller vilken åldersgrupp respondenten tillhör tycks ha någon inverkan på hur de har svarat.  

Vi fann ett väldigt tydligt samband mellan hur de har svarat på denna fråga och hur de 
värderar god hälsa i fråga sex. Statistiken visar att de som svarar lågt på hur de anser att sin 
arbetsgivare visar omtanke värderar också god hälsa högt. De som däremot svarar högt på 
denna fråga har i sin tur svarat att de värderar god hälsa betydligt lägre. Det finns alltså en 
negativ korrelation mellan värderingen om god hälsa och frågan om hur hög grad de anställda 
anser att arbetsgivaren bryr sig om deras hälsa.  

                                                             
108 Bilaga 5 
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Tema stress – Detta tema avser att mäta den stress som den anställde känt den senaste tiden. 

De anställdas upplevda stress (Fråga 1)109  

Först definierade upp vad som menas med stress, 
att man känner sig spänd, rastlös, nervös eller 
orolig och inte kan sova på natten. Vi ställde 
därefter frågan om respondenten känt sig stressad 
den senaste tiden.  

Detta för att kunna jämföra graden av stress 
kontra andra frågor i enkäten om exempelvis 
motivation och motion. Eftersom vi kommer att 
mäta korrelationen mellan stress och övriga frågor 
redovisar vi det i respektive fråga nedan.  

Tittar vi på graden av stress på hela vårt sampel ser vi att det är spritt över hela skalan. Detta 
tycker vi är en klar fördel, att vi har undersökt ett sampel som har jämt fördelade 
representanter över hela skalan gör att det på ett mycket bra sätt går att jämföra denna variabel 
med andra frågor för att se om det finns något samband mellan de anställda som är stressade 
och inte. Vi anser att det hade varit svårare att göra bra jämförelser om fördelningen hade 
varit väldigt snedfördelad, om vi exempelvis hade haft en klar majoritet som varit väldigt 
stressade och endast ett fåtal som inte är det. Dessa få hade då fått representera hela den icke 
stressade kategorin och det hade då i sin tur varit svårt att fastställa något hållbart samband. 

Vi jämförde graden av stressen som de anställda upplever med en uppdelning mellan 
arbetstyper, vi fann där ett samband som visar att kontorsarbetarna har ett medelvärde på 
stressfrågan med 3.5 medan kontorsarbetarna hade ett medelvärde på 4.3. Detta tyder på att 
kontorsarbetarna är upplever en högre grad av stress på arbetet.  

Tema Motivation – I de sista två frågorna i enkäten ville vi mäta de anställdas motivation på 
arbetet och i hur stor grad deras hälsa påverkar arbetsmotivationen.  

Vår definition av motivation på arbetet är att, personen känner en vilja och glädje att utföra 
arbetet på bästa sätt för såväl sig själv som företaget.  

De anställdas motivation på arbetet (Fråga 9)110 

Först ämnade vi fastställa på vilken motivationsnivå den anställde anser sig själv ligga på då 
denne är på arbetet. Här vill vi se och mäta sambanden mellan exempelvis motivationsnivå 
och stress, eller motivationsnivå och attityden gentemot friskvård och motion.  

Men jämförelse med fråga två, huruvida de utnyttjar företagets friskvård så finner vi ett 
mycket starkt samband med denna fråga om motivation på arbetet. Mätningen visar att de som 
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inte motionerar alls, varken under friskvård eller på 
egen hand har ett betydligt lägre medelvärde då det 
gäller motivationsnivå på arbetet.  

Statistiken visar att medelvärdet på hela populationen 
ligger på 5.16 med en standardavvikelse på 1.4. De 
som inte motionerar alls ligger på 4.7 medan de 
anställda som utnyttjar företagets friskvård har ett 
medel på 5.4. Detta samband visas i diagrammet till 
höger.  

En vidare jämförelse mellan denna fråga om motivation på arbetet gjordes med frågan om den 
anställde kände att arbetsgivaren bryr sig om dennes hälsa. Här visar undersökningen att de 
respondenter som svarade högt på frågan om motivationsnivå på arbetet även svarade högt på 
frågan i hur stor grad de tycker arbetsgivaren visar omtanke för deras hälsa. Det omvända 
sambandet gällde också, de respondenter som svarade att de hade en låg motivation svarade 
även att de inte ansåg att deras arbetsgivare bryr sig om deras hälsa i någon större 
utsträckning. 

De som hade angett en 5:a eller högre på vår sjugradiga skala gällande fråga åtta om 
arbetsgivarens omtanke hade ett medelvärde på 5.4 på frågan om vilken nivå de anser sig 
själv ligga då det gäller arbetsmotivation. Då vi sedan mätte hur de som hade svarat en 3:a 
eller lägre på frågan om arbetsgivarens omtanke så hade dessa respondenter ett medelvärde på 
4.4 på arbetsmotivation. Standardavvikelsen var som tidigare redovisats 1.4. 

Vi jämförde även motivationsnivå med de olika 
åldersgrupperna och fann även här stora skillnader mellan hur 
motiverade de är på arbetet och vilken ålderkategori de tillhör. 
Ålderkategori ett låg klart lägst med ett medelvärde på 4.5, 
kategori två låg klart högre medan ålderkategori tre toppade 
med ett medelvärde på 5.9. Motivationsnivån i den sista 
åldersgruppen låg även den klart över den första med ett 
medelvärde på 5.25. Vi jämförde även denna fråga om 
motivation med frågorna om attityd och värdering och vi fann 
även här ett relativt starkt samband, statistiken visar att de som 
värderar friskvård högt samt har en positiv attityd gentemot friskvård även är mer motiverade 
på arbetet. 

Det finns även ett relativt starkt samband mellan värderingar, attityder jämfört med 
motivation, statistiken visar att de som värderar friskvård högt samt har en positiv attityd 
gentemot friskvård även är mer motiverade på arbetet. 

Hur stressad den anställde känner sig jämförde vi också med hur motiverade de är på arbetet 
och där fann vi ett svagt samband, de respondenter som känner sig mindre stressade tenderade 
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även att vara mer motiverade på arbetet. Vi finner ingen statistisk skillnad i motivation mellan 
kontorsarbetar- och arbetarsektorn. 

Arbetsmotivation kontra välmående (Fråga 10)111 

Som sista fråga i denna enkät bad vi respondenterna gradera hur deras arbetsmotivation 
påverkas av hur de mår. Här tänker vi oss att undersöka vilka samband det kan finnas mellan 
motivation och friskvård. Vi tycker att denna variabel visar hur välmående påverkar 
arbetsmotivationen, och vi ämnar då sedan undersöka samt jämföra denna variabel med andra 
variabler i vår undersökning för att se om det finns några samband. Medelvärdet på den totala 
populationen hamnade något över mittpunkten på skalan, ca 5.7 vilket antyder att välmående 
har en rätt så stor påverkan på arbetsmotivation. 

Vi mätte respondenternas svar på de attityd- och värderingsfrågor vi hade i vår enkät mot 
denna fråga om hur arbetsmotivationen påverkas av hur man mår. Det verkar finnas ett svagt 
samband med respondenternas attityder och värderingar mot friskvård och hälsa och hur de 
svarat på denna fråga. Statistiken visar att de som svarat högt på attityd och 
värderingsfrågorna även här svarat högt på denna fråga om arbetsmotivation och hur man mår 
och vice versa. Det finns inga skillnader mellan kontorsarbetar – och arbetssektorn, inte heller 
ålder verkar ha någon inverkan när det gäller svaren på denna fråga.   

                                                             
111 Bilaga 8 
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5.3 Kvalitativa Intervjuer  

Respondent företag Tid Intervjuform 
Skellefteå Taxi 30 minuter Semistrukturerad intervju 
Rönnskärsverken Boliden AB 35 minuter Semistrukturerad intervju 
 
Båda intervjuerna har genomförts under stillsamma förhållanden på respektive persons 
kontor. Vi uppfattar dem som väldigt tillmötesgående och engagerade i ämnet. Detta gör att 
risken för att respondenten talar osanning minimerats, då stress inte infunnits så har 
respondenten kunnat delge sina svar på ett mera genomtänkt sätt. 
 
5.3.1 Intervju med VD Lars Åberg på Skellefteå Taxi 
 
Intervju personen fick börja med att kort beskriva verksamheten som företaget bedriver. Lars 
berättar att taxi ombildades 1999 och blev då Skellefteå Taxi, ett bolag som idag har ca 170 
personer på lönelistan och av dessa så är ca 100 heltidstjänster. Man kör det mesta och har 
runt 95% av körningarna inom Skellefteå kommun men även ca 80-85% av marknaden i 
Norsjö kommun. Man ligger i dagsläget på en omsättning på strax under 70 miljoner. 
 
Lars beskriver vilka avtal som Taxi har tecknat med andra företag i ett led i den 
friskvårdssatsning som de har startat. Det företag man tecknat avtal med som de anställda 
regelbundet kan utnyttja är friskvårdskompaniet. På friskvårdskompaniet så har man 
möjlighet att göra väldigt olika typer av aktiviteter, det är inte bara styrketräning som erbjuds, 
man kan välja att gå på spinning och liknande gruppaktiviteter. Då det gäller 
friskvårdskompaniet så subventionerar Taxi sina anställda fullt ut, de får alltså träna precis 
hur mycket de önskar. 
För 3 år sedan så tecknade de även ett avtal med Samhälsan, eller personlig partner AB som 
det numera heter, genom detta företag så går de anställda igenom en typ av besiktning 
vartannat år där de då får ta diverse prover för att kolla kroppen men även förslag och tips på 
vad som måste göras och vad som kan göras för att må bättre, att förbättra sin hälsa helt 
enkelt. Man har även just börjat satsa på de mindre orterna runt om själva Skellefteå, 
exempelvis Lövånger, Boliden, Byske och Burträsk. Att få till avtal där som gör att de 
anställda som bor i den här samhällena utanför centralorten får samma möjlighet till att utöva 
friskvården som de som bor inne i Skellefteå. 
 
Lars fick en fråga som gällde hur mycket personalen har att säga till om och om de har chans 
att påverka vilken typ av friskvård som ska finnas tillgänglig, han svarade här att förslaget om 
att satsa mera ute i orterna runtom Skellefteå kom från personalen och att man då 
hörsammade detta och nu som tidigare nämnts försöker få till lokaler som gör detta möjligt. 
Han nämner att det i första hand kommer att bli badhusen som kommer att nyttjas. Han säger 
vidare att om det skulle vara så att någon har önskemål att göra något som inte ingår i de avtal 
som finns, t.ex. om någon vill gå på yoga eller något liknande så är de villiga att lösa det på 
något sätt, om det är möjligt. För alla personer är inte lämpade att utöva en viss typ av träning, 
alla kan inte styrketräna eller simma och då måste det givetvis finnas andra lösningar om dom 
ändå vill göra något främjande för hälsan, exempelvis då yoga.  
 
Nästa fråga som ställs rör motiven bakom friskvårdssatsning, gör man det för att spara pengar 
på lång sikt eller? Lars menar här att det är en kombination av många faktorer som gör att de 
satsar mer och mer på dessa aktiviteter. Dels är det för att folk ska hålla sig friska, är de 
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anställda mindre sjuka så är det ju bra. Sedan så är det väldigt viktigt att personalen mår bra 
och trivs på sin arbetsplats. Att tillhandahålla och arrangera olika typer av aktiviteter är bra 
för sammanhållningen, det behöver inte bara vara just träning, det är hela paketet med träning, 
kontroller och att bara träffas under trivsamma förhållanden. Dessa aktiviteter tycker Lars 
främjar gemenskapen mellan de anställda. Han berättar att man brukar kombinera utbildning 
med utflykter av olika slag, han nämner platser de anställda har blivit bjudna till, han menar 
att förena nytta med nöje också gör att personalen blir glada och att gemenskapen och 
sammanhållningen på företaget stärks. Här berättar han också att företaget brukar anordna lite 
tävlingar där anställda blir indelade i grupper, grupperna får sedan själva bestämma vilken typ 
av friskvård man ska utöva, det kan vara promenader, styrketräning simning eller vad som 
helst, det är helt upp till varje grupp att komma överens om vad som är bäst för just dom. 
Sedan så gör man då en avstämning efter et drygt halvår och kollar vilka som har lyckats bäst, 
vilken måttstock som används varierar, det kan vara att gå ned i vikt men också vilka grupper 
som har haft flest träningssammankomster och med flest närvarande på dessa tillfällen. Som 
en morot så får då vinnarna någon form a pris, det kan vara en weekend resa någonstans eller 
något liknande. 
 
Han får också en fråga om utvärderingar från företagets sida, om det har förekommit några 
sådana för att se vilka effekter som friskvården för med sig. Han berättar att då det gäller biten 
med friskvårdskompaniet där de anställda får träna själva så har det inte gjorts någon 
utvärdering alls men med PPAB så sker det årliga utvärderingar på personalen där den fick 
komma till tals hur man hade det på arbetet, om man mådde bra, var nöjd med hur ledningen 
behandlade individen, nöjda med sina arbetskamrater osv. Tittar man på siffror så ligger taxi 
väldigt lågt då det gäller sjukfrånvaro, är svårt att säga om det har blivit någon skillnad sedan 
man började satsa mera på friskvård då denna endast pågått i ett par år. Han poängterar att 
taxiyrket är väldigt slitsamt, det är inte bara att sitta i en bil å köra utan det innebär en hel del 
tunga lyft för förarna. 
 
Han tror att personalen kan få högre arbetsmoral och högre motivation att jobba om man mår 
bättre, om man tycker det är kul att gå till jobbet varje dag. Sedan är det inte bara pengar som 
spelar roll för att det ska vara så utan det är många pusselbitar som ska klaffa för att man ska 
trivas, därför måste man satsa brett.  
Han avslutar med att säga att det är en kombination mellan träning, uppföljning och att de 
anställda får säga sitt som bidrar till en bättre arbetsplats med mer välmående personal. Att 
alla är lika viktiga, man har bara olika roller. 
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5.3.2 Intervju med rehabiliterings/ friskvårdshandläggare Åke Hjalmar på 
Rönnskärsverken Boliden AB. 
Åke är väl insatt i företagets friskvård och är med i många friskvårdsprojekt som pågår inom 
Rönnskär. Intervjun började med att Åke fick berätta om Rönnskärs bakgrund och 
bakgrunden till friskvårdsprogrammet. Smältverket Rönnskär har en gammal historia med 
början 1930. Vi är mest kända för att vi gör guld med det är bara en biprodukt säger Åke. Det 
är igentligen koppar som är huvudprodukten men Rönnskärsverken har även 17 andra 
slutprodukter. Det mesta av materialet tas in från gruvor men även från elektronikskrot där 
Rönnskärsverken är en av de största i världen, det finns endast tre smältverk som sysslar med 
återvinning av elektronikskrot. Rönnskär har 900 som har lön av Boliden men sen outsourcas 
en del av verksamheten till andra företag.  

Åke säger att Rönnskär är en slags bild av samhället och att det är igentligen bara några yrken 
som de inte har inom företaget det är yrken inom barn – och äldreomsorgen. När Boliden i 
början av 1900-talet startade så valde man att arbeta efter en modell som heter Frans Kempe, 
det var han som skapade Norrbyskär och ideal samhället. Personalvård var därför inget nytt 
för Boliden. När gruvsamhällen byggdes upp byggdes även sporthallar och ishallar upp. Det 
har alltså i princip alltid funnits i företaget.  

Det var i början av 80-talet som det hela började utvecklas, fokus låg då främst på 
alkoholmissbruk. Som gav många lärdomar om att arbeta med individer och familjer. Sedan 
under 90-talet utvecklade de en ny rehabiliteringsmodell där allt gjordes för att få folk att 
komma tillbaka, Men det fanns mål om att lägga mer fokus på friskvård. 1998 startades ett 
friskvårdsprojekt där de körde nio månader kost och motion. Detta projekt utvärderades sedan 
bestämdes slutligen att det inte skulle vara något friskvårdsprojekt utan ett program. Detta 
program jämförs med alla andra delar i verksamheten och budgeteras.  

Aktiviteter och bonussystem samt koll på de som deltar i friskvård. 

Åke säger att de inte ville starta ett kaos med att börja med alla aktiviteter samtidigt utan de 
började med kost och motion.  Kostprojektet är ett stort projekt, det kördes tillsammans med 
viktväktarna. Det som gjordes var bland annat att Restaurangen på Rönnskär började laga 
maten nyttigare och utseendet ändrades så att de anställda mer eller mindre var tvungna att äta 
mer nyttigt. Alla anställda och även deras äkta hälft fick gå en kostutbildning eftersom det 
inte handlar bara om vikten utan att få en bra kostkultur, det finns ett väldigt långt tänk i det 
säger Åke. Utbildning och information har även getts till de anställda om alkohol och rökning. 
Alla som arbetar skift har även utbildats i en kurs som kallas för ”skift och hälsa” som 
kortfattat handlar om motion, alkohol och dygncyklar. 

Utbildning är också viktigt när det gäller motion säger Åke. Eftersom ingen börjar motionera 
eller ingen börjar äta rätt eller någonting om de inte förstår vad det har för vinsterna med det 
hela. Åke menar att friskvård inte bara handlar om att svettas utan att det handlar om att folk 
ska må bra och kultur inom det. Boliden har idag 18 sektioner idag men de provar även en 
19onde. Där de anställda endast behöver visa upp sitt Rönnskär passerkort oavsett om de ska 
spela bowling, gå på gym eller bada. Andra exempel på sektioner som Rönnskär har är 
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orientering, långfärdskridskor, tennis, badminton, bowling, curling, skytte, fiske Rönnskär har 
båtar i älven och i en inplanterad sjö. Detta för att det ska passa alla individer eftersom alla 
900 anställda vill gå på gym även om många gör det säger Åke. Rönnskär har även sett till de 
anställda som bor längre ifrån arbetet genom att skaffa friskvårdsavtal med anläggningar som 
ligger nära där de anställda bor. Åker nämner också att det finns en anläggning ute på 
Rönnskär som de anställda kan utnyttja enskilt eller i grupp.  

Den kanske största sektionen Rönnskär har idag är musik, de har flera orkestrar igång och 
sång körer. Det är bevisat enligt forskare att körsången är den bästa friskvården säger Åke. Vi 
försöker tillgodose alla behov eftersom det är aktiviteten som är det viktiga menar Åke.  

En annan satsning som gjorts är på jämställdhet mellan bland annat män kvinnor, friska och 
handikappade, män och män samt kvinnor och kvinnor. Det är verkligen något som arbetas 
med. Det finns även ett projekt inom friskvården som heter meningsfull fritid där det anordnas 
många olika aktiviteter på helger och annat som exempelvis musik caféer och andra musik 
evenemang med kända svenska artister. För att vi ska bli en stor familj som umgås över alla 
gränser här på Rönnskär, detta är även en viktig hälsosak säger Åke.  

Bonussystemet 

När det gäller motion så har Rönnskär ett bonus system till de anställda, där de som 
motionerar två gånger i veckan får års bonus, bonusen kan röra sig om ett par till tre hundra 
kronor i månaden. De som motionerar tre gånger i veckan eller mer är med i en 
månadsutlottning. Där priser som har mycket med friskvård lottas ut, det kan exempelvis vara 
jackor, ryggsäckar, joggingskor, motionscyklar och diverse andra saker som det är tänkt ska 
stimulera de anställda att fortsätta med aktiviteterna. För att kunna vara med i utlottningen och 
få bonus måste de anställda lämna in rapporter.  

Detta medför att vi får en väldigt bra koll på de som är aktiva eftersom de flesta anställda vill 
ha bonus. Men det finns alltid dem som är slö och inte lämnar in rapporterna fast än de är 
aktiva. Det hör till min personliga läggning att man känner till de som jobbar här så jag vet 
vilka som är slarvig med rapporterna säger Åke. Alla åldrar deltar i aktiviteterna som ges av 
Rönnskär men om det är någon åldergrupp som är sämre när det gäller självpåtagande motion 
är det de yngre 20 – 25 åringar, det är kanske för att de inte förstår vikten av friskvård för än 
de har några år på nacken säger Åke. 

Statistik 

När friskvårdsprogrammet började utvecklas gjordes undersökningar hos de anställda om vad 
de tyckte vara viktigt, det är egentligen de anställda som har fått vara med och bestämma vad 
de vill ha tillsammans med mig och företags hälsovården säger Åke. Utifrån vad de anställda 
sa var det 97 % som tyckte att arbetsmiljön var viktigaste. Det var hela sju av tio som ville 
förbättra sin kondition och gå på gym och övrigt inom samma område. Det var även lika 
många som ville lära sig äta rätt. Det var sex av tio som ville sluta röka av de som var rökare. 
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Endast 2 % tyckte lönen vara viktig när det gällde att fokusera på de här livsstilfrågorna säger 
Åke.  

Det finns tyvärr inte mycket ny framtagen statistik om hur hälsoläget på Rönnskär förbättrats. 
Det är bestämt att statistik ska tas fram vart tredje år eftersom det är effekterna på lång sikt 
som är det viktiga. Det är självklart att det ser bra ut direkt efter man kört en kostutbildning, 
de som varit med där har gått ner väldigt mycket men det är inte säkert att det håller i sig. 
Därför är det mest intressant att se hur det ser ut efter tre år menar Åke.  

Men uppföljningar har gjort på fimpa projektet, där är fortfarande alla rökfria. Uppföljningar 
har även gjorts på massage där 237 som gått och fått massage hade 32 % färre sjukdagar och 
86 % mådde bättre samt 54 % sa att de presterade mer. Vi ser även att antalet långtids 
sjukskrivna har minskat men det finns alltid folksjukdomar som cancer som inte går att värja 
sig mot säger Åke. Det är inte många som är långtids sjukskrivna idag men det är däremot fler 
som arbeta 50 – och 75 % som är på väg tillbaka till arbetet. Målet från företaget och mig är 
att bara satsa på friskvård och ingen rehabilitering, men det målet är svårt att nå säger Åke.  
Det har även gjorts klimat analyser som gjorts på alla anställda om vad de tycker om företaget 
och kost och motion där det gett mycket positiva svar, Åke säger att då vi har folk som mår 
bra då har vi även folk som producerar mer. Men sådana saker är det svårt att räkna 
ekonomiska effekter på tillägger han. Man brukar säga att på varje satsad krona får man 
tillbaka mellan fem och tio kronor.  

Motiven 

Det viktigaste har hela tiden varit att folk ska må bra och det har aldrig varit svårt att se 
fördelar med satsningarna. Det har aldrig diskuterats kronor och ören. Men eftersom 
sjukfrånvaron minskar är det inte svårt att räkna ihop pengar på det säger. Åke säger att det 
aldrig pratas om kostnader utan det pratas bara vinster, Vi ser det på så många olika sätt. Det 
har heller inte uppkommit några motgångar från företagsledning, de har full förståelse för det 
här säger Åke.  

Tänket och folkrörelse 

Åke nämner vid flera tillfällen att det finns ett tänk i allt de gör, folkrörelse tänket finns med i 
allt de gör. Det har satsats på genom utbildningar och information samt mängder med olika 
aktiviteter. Det finns även ett långt tänk när det gäller jämställdhet och att de anställda inte ska 
vara främmande för varandra utan en stor familj. Det gäller att få friskvården till en 
folkrörelse som genomsyrar hela verket. Efter tio år har vi fortfarande inte nått riktigt hela 
vägen än, men vi är en bra bit på vägen säger Åke.   
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6 ANALYS  
Analys kapitlet redogör för vilka samband och mönster vi funnit i empirin, med en 
återkoppling till vår teoretiska referensram om friskvård, motivation och stress. Vi kommer 
att dela upp analysen i tre olika huvudteman för att läsaren skall få en bättre förståelse. 
Analysen är uppdelad i ett friskvårdstema, stress samt ett motivations tema. Detta beskrivs 
även av figuren här nedan. 

 

 

 

 

 

6.1 Bakgrundsvariabler  
De bakgrundsvariabler vi har i vår enkät är indelad i kön och åldersgrupp, dessa har vi tagit 
med för att försäkra oss om att vårt sampel är jämt fördelat och att det inte är någon speciell 
grupp som sticker allt för mycket från mängden. Vårt sampel är något överrepresenterat av 
män där de står för cirka 60 % av samplet. Detta anser vi dock inte har någon betydelse för 
vår undersökning.  Åldergrupperna i vårt sampel är jämt fördelade förutom åldergrupp 31 – 
45 som stod för cirka 40 % av vårt sampel, detta tycker vi inte heller har någon betydelse för 
vår analys av vårt insamlade material. 
 

6.2 Friskvård 
Analys delen om friskvård: Här kommer vi att analysera de frågor som rörde attityder och 
värderingar till friskvård och se vilka kopplingar som finns mellan vår empiri och den 
teoretiska referensram vi valt. 

 
Då vi konstruerade enkäten så ville vi ta fram vilken attityd samt hur de anställda värderar 
friskvård på sin arbetsplats. De data vi samlade in visade tydligt att pengar inte är det 
viktigaste på arbetet, precis som AMA/Aquent Compensation Survey of Marketing 
Professionals från 2006112 visade så kom vår mätning fram till att god hälsa och välbefinnande 
värderas högst, högre än arbetskamrater eller några extra tusenlappar i månaden. De 
respondenter som deltog i vår undersökning bads även att svara på om de hellre såg att 
företaget valde att betala ut bonusar till anställda istället för att lägga dessa, oftast 
betydelsefulla summor pengar på friskvård. Här var ca 70 % för att det hellre skulle satsas på 
friskvård, även det styrker att anställda i stort värderar god hälsa och välmående högre än 
pengar.   

                                                             
112 Enright. Allisson. Noncash options increase satisfaction (2006) 

Friskvård  
Attityder / Värderingar 

Stress Motivation 
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6.3 Stress 
Analys delen om stress: Här kommer vi att analysera de frågor som rörde stress och se vilka 
kopplingar som finns mellan vår empiri och den teoretiska referensram vi valt. 

När vi gjorde jämförelsen med stress och vilken typ av arbete man har så hittade vi tydliga 
tendenser mellan hur stressade kontorsarbetare (4,3 i medelvärde på vår sjugradiga skala) och 
övriga arbetare (3,5) kände sig, det visade sig således att kontorsarbetare är mer stressade på 
sin arbetsplats. Dipboye et al.113 beskriver även detta med en uppdelning mellan ”blue-collar” 
och ”clerical worker” som på svenska betyder ungefär industriarbetare och kontorsarbetare 
som styrker detta och som visar att stressnivån på olika yrken skiljer sig åt, det beror helt på 
vilka arbetsuppgifter man har, har man ofta en deadline när saker ska vara färdiga eller 
personkontakt dagligen så blir man antagligen mer stressad av att bli klar än om man har ett 
yrke där man massproducerar och gör saker mer på rutin varje dag. Klart man kan bli stressad 
i sådana yrken också, deadlines kan uppstå även där, att man måste bli klar med en order inom 
ett visst datum men generellt så är nog kontorsjobb mera stress framkallande och vår studie 
bekräftar även detta genom de tendenser vi funnit. 

Om vi analyserar frågorna som gällde utnyttjandet av friskvård eller motion utanför så hittade 
vi intressanta skillnader. Men om vi börjar med dem som utnyttjade friskvården kontra de 
som inte gjorde det så fann vi endast små skillnader mellan hur stressade de kände sig på 
arbetet (3,6 jämfört med 3,8 i medelvärde), men där så beror det förmodligen på att många av 
de som inte utnyttjar den friskvård som finns tillgänglig på företaget istället motionerar i 
någon form på fritiden, att man antingen spelar i något lag så att man får tillräckligt med 
motion genom det och inte hinner eller känner att man behöver utnyttja den friskvård som 
erbjuds av företaget eller att man helt enkelt av andra anledningar känner sig tillfreds med den 
motion man får på fritiden. Och motionerar man då på egen hand utanför företagets friskvård 
så får man ändå den effekt som friskvården kan tänkas ge, i alla fall då det gäller frågan om 
stress.  

Vad är det då som ligger bakom att människor på arbetsplatser blir stressade? Sociologen 
Karasek114 beskriver att det inte nödvändigtvis behöver vara enbart mängden arbete som 
framkallar stress utan att det ofta kan vara obalansen mellan krav och kontroll som gör att 
anställda upplever en högre stressnivå. De krav som ställs kan rimligtvis vara svårt att påverka 
då det är yttre omständigheter som omgivningen ställer på en anställd. Självkontroll däremot 
är något som varje person kan påverka och detta är något som Rosendahl115 beskriver, hon 
menar att fysisk aktivitet är ett utmärkt sätt att öka kontrollen över sig själv. Det spelar inte så 
stor roll vad man gör utan att man gör någonting därför att all motion nämligen har en 
verkande effekt mot stress, den gör att man känner en större harmoni i kroppen. Resultaten 
från vår studie bekräftar även detta då vi fann tydliga skillnader i stressnivå på de 

                                                             
113 Dipboye, et.Al. Understanding industrial and integrated organizational approach psychology (1994) S.  301-
304 
114 Rosendahl Suzanne. Hälsofrämjande affärsstrategi (2001) s. 8 
115 Ibid. Sid. 9-15 
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respondenter som motionerar i någon form kontra de som inte gör det. Undersökningen visade 
att de som motionerar har en betydligt lägre stressnivå (3,6 i medelvärde) jämfört med de som 
ej utövar någon form av fysisk aktivitet (4,5).116 Detta tolkar vi som att motion i någon form 
har en positiv effekt mot negativ stress på arbetet.  

Rosendahl skriver även att motion inte bara har en effekt som gör att människor blir mindre 
stressade, den har även en förebyggande effekt som gör att människor inte kommer till det 
stadiet att man känner stress på arbetet, och det är ju givetvis ett ännu bättre stadium för den 
anställde. Resultatet av mindre stress innebär ju då sedan i sin tur att de anställda blir mer 
effektiva och produktiva på arbetet. Detta beskriver även Angelöw117 i sin forskning om stress 
i Svenska företag, Hans slutsats är att anställda som nyttjar friskvård upplever mindre stress 
och detta får till följd att personalen kan fördela arbetstiden på ett bättre sätt.  

Då vi i empirin jämförde stress och motivation så fann vi svaga tendenser som visar att de 
anställda som är mer stressade är mindre motiverade.118 Precis som studien av GMJ119 och vår 
undersökning visar, en person som mår sämre och är mer stressad tenderar ofta att vara 
mindre motiverad att utföra sitt arbete. Förklaringen enligt teorin till detta är att motiverade 
anställda inte känner ett ökat välbefinnande och har en bättre stresstålighet jämfört med icke 
motiverade anställda.  

Vi har funnit starka tendenser till samband i de frågor som rör de anställdas attityd och 
värdering till friskvård och hur stressade de känner sig. Som vi beskrivit tidigare i denna 
analys så värderar personal idag god hälsa högst på sitt arbete. Majoriteten (70%) av de 
respondenter som deltagit i undersökningen svarar att de hellre ser att företaget satsar på 
friskvård istället för att betala ut bonus till sin personal. Jämför vi då de som har svarat detta 
kontra deras stressnivå så ligger den markant lägre (3,7 i medelvärde) än de som svarat att de 
hellre ser att företaget betalar ut en bonus (4,5). Detta tolkar vi som att de som värderar 
friskvård högt är mer mån om sin hälsa och i sin tur är bättre på att ta hand om sig själv, 
konsekvensen av det blir då sedan att de löper mindre risk att bli stressade.   

6.4 Motivation  
Analys delen om motivation: Här kommer vi att analysera frågorna som handlade om de 
anställdas motivation på arbetet och se vilka kopplingar som finns mellan vår empiri och den 
teoretiska referensram vi valt. 
 
Då vi gjorde jämförelsen av värderingar och attityder kontra motivation så visade det sig att 
de som svarade högt (6 – 7 på vår skala) på värderingar/attityder var betydligt mer motiverade 
på sitt arbete. Medelvärdet var 5,4 mot 4,5 för de som svarade lågt på ovan nämnda frågor. 

                                                             
116 Bilaga 3 
117 Angelöw. Friskare arbetsplatser: Att utveckla en attraktiv hälsosam och välfungerande arbetsplats (2002) 
S.87,125 
118 Bilaga 7 
119 Krueger & Killham. At work,feeling good matters (2005) 
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Den uppdelning Herzberg gjorde mellan motivationsfaktorer och hygienfaktorer har som 
tidigare beskrivits kritiserats120, detta för att det i dagens samhälle kan vara svårt att avgöra i 
vilken kategori som olika faktorer ska landa i. Då det gäller friskvård så skulle den i 
Herzbergs ursprungliga teori förmodligen ha hamnat under hygienfaktor, men i dagens 
moderna informationssamhälle, med allt mer stillasittande arbeten blir därmed friskvården ett 
allt mer viktigt inslag för anställda. Att den skulle vara en hygienfaktor och skapa vantrivsel 
på arbetet vid frånvarande, och även då inte ha någon trivselhöjande effekt om den finns 
finner vi efter vår undersökning inte vara troligt. Då det visade sig att de som värderade 
friskvård högre i vår enkät även var mer motiverade så tycker vi det styrker vår argumentation 
att friskvård som förmån idag mer kan ses som en motivationsfaktor, då den finns så har den 
bevisligen en motivationshöjande effekt.  
ERG-teorin säger att en person blir motiverad när något av dennes tre grundläggande behov 
blir uppfyllda. Behoven behöver inte bli uppfyllda i någon viss ordning och flera behov kan 
uppfyllas mer eller mindre samtidigt.121 I artikeln av Ginn och Henry122 ger friskvård inom 
företag bland annat positiva effekter på de anställdas fysiska uthållighet, detta stämmer väl 
överens med ERG-teorins första steg som är existens behovet där motion kan vara ett 
livsviktigt behov för många anställda. Vår undersökning visade även att de anställda 
värderade friskvård och hälsa högt. Det visade sig också att de anställda som är mindre 
stressade även nyttjar friskvården och följaktligen mår de även bättre.  Det leder till att första 
steget i ERG-teorin påverkas av friskvård. 

Ginn och Henry123 menar också att friskvård kan ge de anställda möjligheterna att få nya 
sociala nätverk, exempelvis genom olika gruppaktiviteter. Det leder till att friskvård uppfyller 
även ERG-teorins andra steg om kontaktbehov. Studierna har även visat att friskvård ger i 
många fall minskad stress och ökat självförtroende. Det ger även att ERG-teorins tredje och 
sista steg om egen utveckling som handlar om ökat självförtroende hos individen även blir 
uppfyllt. Som sagts ovan så har det ingen betydelse vilket av dessa tre steg som uppfylls för 
att den anställde ska bli mer motiverad. Eftersom vi beskrivit att friskvård kan uppfylla mer 
än ett av stegen i ERG-teorin så tolkar vi det som att friskvård i sig är motivationshöjande. 
Vår undersökning visade att anställda som nyttjar någon form av friskvård är mer motiverade 
än de som inte motionerar över huvudtaget.  De som nyttjar friskvården har ett medelvärde på 
motivationsfrågan på 5,4 medan de som inte motionerar alls endast har ett medelvärde 4,7. 
Mer om vår tolkning av detta kommer senare i analysen. 

Intressanta jämförelser mellan motivation och omtanke från ledning gjordes även i vår studie 
och där fann vi att de anställda som känner att ledningen bryr sig om deras hälsa även verkar 
vara betydligt mer motiverade på sin arbetsplats. Vi har i vår teori beskrivit den s.k. 

                                                             
120 Basett & Geoffrey. Does Herzberg´s motivation theory have staying power? (2005) 
121 Arnolds C.A, Boshoff Christo. Compensation, esteem, valence and job performance: An empirical 
assessment of Alderfer´s ERG theory (2002) S.2 

122 Ginn & Henry. Wellness Programs in the Context of Strategic Human Resource Management (2004) 
123 Ibid. 
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Hawthorne effekt som kan uppstå när den anställde känner uppskattning från högre uppsatta 
chefer, vi tycker här att denna teori kan tillämpas i viss mån, för att den skulle kunna 
appliceras rakt av så skulle vi måsta ha gjort undersökningen i flera steg där det i ett första 
skede ha varit en situation där ledningen inte bryr sig alls och mäta motivationsgrad, sedan 
göra om samma undersökning igen men då efter en period där ledningen har visat stor 
omtanke för sina anställda, allt för att ske om det har blivit en skillnad i hur hög grad de 
anställda är motiverade på arbetet. Men eftersom vi i vår undersökning ser en sådan markant 
skillnad mellan de som känner uppskattning och hur motiverade de är kontra de som inte 
känner att ledningen bryr sig om deras hälsa så tycker vi att det visar att teorin stämmer. De 
respondenter som svarade högt ( 5 – 7 ) på frågan om omtanke hade ett medelvärde på 
arbetsmotivation som låg på 5.4 medan de som svarade lågt ( 1 – 3 ) hade ett medel på 4.4. 
Detta visar att det verkar som att det lönar sig från ledningens sida att visa uppskattning 
gentemot sina anställda, de får genom detta en personal som ligger på en högre 
motivationsnivå. 

I artikeln av Ginn och Henry124 beskrivs ett tydligt samband som vi försökt att hitta mellan 
friskvård och motivation, och även mellan friskvård och hälsa. De skriver i den att ur 
anställdas perspektiv så har friskvård en ökande effekt på motivationen men även en positiv 
effekt på hälsan. När vi ställde frågan om motivation så blev svaren utspridda över hela vår 
sju gradiga skala men man hade i sin tur ingen aning om vilken kategori människor som 
svarat vad eller om det fanns något samband alls mellan de respondenter som svarat på ett 
visst sätt. Då vi sedan jämförde denna fråga med frågan om motion, så fann vi dock 
intressanta skillnader. Vår studie visade att de som nyttjar friskvården som företaget 
tillhandahåller tenderar att vara mer motiverade på arbetet än de som inte använde sig av den. 
5.4 i medel för de som nyttjar friskvård jämfört med 4.7 för de som inte gör det. Detta ser vi 
då som en bekräftelse på vad ovan nämnda teorier visat. Och vad som var än mer 
intresseväckande var att det visade på en sådan slående skillnad mellan friskvårdsanvändare 
och övriga och inte bara mellan de som motionerar i största allmänhet. Detta var utfallet då vi 
jämförde stress med motion, där var det inte någon större skillnad mellan de som nyttjade 
friskvården eller ej, vår analys av det var som skrivits ovan att det förmodligen hade att göra 
med att de som inte nyttjar företagets friskvård istället motionerar på fritiden, då det var stor 
skillnad i stressgrad mellan de som motionerar i någon form kontra de som aldrig gör det. 
Denna skillnad gick alltså inte att finna då det gäller motivation, här var det redan i fråga två 
om de nyttjar en företagsförmån som friskvård som skiljde respondenterna åt. Den analys som 
vi då gör av detta om man väger samman teorin med empirin är att friskvården i sig, som en 
förmån för de anställda gör att de blir mer motiverade. 

 
 
 
 
                                                             
124 Ginn & Henry. Wellness Programs in the Context of Strategic Human Resource Management (2004) 
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6.6 Analys av intervjuer 
Vi kommer i detta avsnitt att analysera båda de intervjuer vi genomfört. Vi har valt att dela 
upp intervjuerna i olika teman för att underlätta analysen och besvara vår frågeställning. 
 
Motiven bakom satsningarna 
När vi jämför de motiv som sagts för satsningarna på friskvård inom företagen, fann vi stora 
likheter mellan vilka motiv de båda företagen berörde. Båda säger att det är flera faktorer som 
ligger bakom satsningarna och att det inte är enbart för att spara pengar.  

”Det pratas aldrig om kostnader utan bara vinster”(Åke Hjalmar) 

Man gör det för att personalen ska känna att det är roligt att gå till jobbet, att känna 
uppskattning från sin ledning för den arbetsinsats man gör. Att få de anställda att känna 
tillhörighet till företaget och gemenskap med varandra säger båda är ett av de största motiven 
till att man satsar så friskt på friskvård. Ginn och Henry125 skriver att friskvård bidrar till att de 
anställda kan känna en större lojalitet gentemot företaget. Något som stämmer överens med 
vad intervjupersonerna pratar om när de nämner tillhörighet till företaget. Man försöker få de 
anställda att känna att de är en del av någonting stort.  

Den absolut största, och det är båda ense om och återkommer till flertalet gånger är att 
personalen ska må bra, de ska förbättra sin hälsa. Effekter av detta visar sig då sedan givetvis i 
t.ex. antalet sjukskrivningsdagar. Men detta är mera en bonus för företaget och inte det 
primära motivet bakom satsningarna. Ginn och Henry beskriver vidare i sin studie att när 
företagen fick rangordna deras främsta motiv till friskvårds satsningar till de anställda, visar 
det sig att de främsta motiven bakom friskvårds satsningar är att personalen ska må bra och 
vara friska, Öka arbetsmoralen, Minska sjukskrivningskostnaderna samt behålla personalen. 
De motiv som anges av de personer vi intervjuat är också väldigt likartade med de motiv som 
teorin beskriver.  

Utbuden som företagen ger 

Båda företagen som vi intervjuat subventionerar olika typer av aktiviteter för sina anställda, 
den friskvårdsaktivitet som är genomgående störst när det gäller antalet aktiva som nyttjar 
förmånen är olika former av gym aktiviteter, det kan vara styrketräning, spinning. De nämner 
även att avtalen med badhus är populära där personalen har möjlighet att simma. 
Reinforcement teorin säger att företag kan främja eller till och med skapa ett visst beteende 
hos sina anställda, detta kan vara fördelaktigt för företaget i det långa loppet.126 Men motiven 
kan även vara att de anställda ska må bra och bli mera motiverade och då i sin tur mer 
produktiva på sin arbetsplats. Motiven som företagen beskriver är i första hand att de anställda 
ska må bra, att de ska känna glädje och välbefinnande, en välmående anställd är en mer 
produktiv anställd. En likhet som de båda pratar om är att göra det så tillgängligt som möjligt 
för sina anställda, det är ju kanske svårt för dem som bor i utkanterna av centralorten eller i 
                                                             
125 Ginn & Henry. Wellness Programs in the Context of Strategic Human Resource Management (2004) 
126 Bloisi et.Al. Management and organizational behavior (2007) S. 246 
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samhällen flera mil utanför att flera gånger i veckan, utanför arbetstid åka in för att motionera. 
De försöker då göra friskvårdsavtal med anläggningar som ligger ute i dessa orter, detta visar 
starkt på att företagen vill främja att de anställda nyttjar friskvården. De visar även att alla 
individer är viktiga genom att ha ett så brett utbud som möjligt, ett av företagen har i dagens 
läge hela 18 olika friskvårdssektioner, allt för att passa in för så många som möjligt. Även det 
andra företaget påpekar att man måste se till individen, vad som passar den enskilde. De har 
inte ett lika brett grundutbud som deras anställda har att välja mellan men är det så att någon 
inte har möjlighet att utöva det som finns så ska denne givetvis få hjälp med att finna något 
som passar. 

Hur får företagen sina anställda att börja motionera och bli mer mån om sin hälsa? ABC-
teorin127 säger att utbildning av personalen är en viktig grund för att få dem att ändra sitt 
beteende och börja med något nytt. Teorin menar att det är svårt att få någon att ändra sig om 
de inte förstår varför och vilka fördelar det ger. Precis detta tar båda våra intervjupersoner upp 
som en viktig del av friskvården, att göra personalen mer medveten om hur viktig hälsan är 
för en trivsammare tillvaro både på och utanför arbetet.    

Bonus 

Att olika typer av bonusar till anställda kan öka motivationen till att få ett visst beteende är en 
av de slutsatser som Reinforcement teorin har kommit fram till. Detta har även våra 
intervjuade företag anammat, de har olika typer av bonussystem som kan utbetalas om de 
nyttjar friskvården, det kan vara olika tävlingar där vinnaren eller vinnarna får en weekend 
eller nåt liknande. Det kan även vara t.ex. utlottning av kläder, skor och annan 
friluftsutrustning. Detta visar att företagen vill ge en ”morot” till de anställda som nyttjar dess 
frisvård och därför vill stödja deras beteende. Precis som Bloisi128 skriver att man kan använda 
sig av positiv förstärkning för att belöna och gynna det beteende man eftersträvar, i företagens 
fall är det bland annat att de anställda ska nyttja friskvården och då i sin tur må bättre. 
Företagen i vår undersökning förstärker genom bonus i pengar och utlottningar av olika slag 
som sker med jämna mellanrum. Enligt förstärkningsteorin så räcker det med oregelbundna 
förstärkningar för att motivera de anställda att fortsätta med sitt beteende.129  Företagen 
erbjuder ett likadant friskvårds utbud och bonus till alla anställda som motionerar i någon 
form. Man skiljer inte på olika människor utan alla har samma möjlighet att hitta något som 
passar dem själva. Rättvist behandlande från företagets sida är också en positiv förstärkning 
som gör personalen mer motiverade130. 

 

 

                                                             
127 Bloisi et.Al. Management and organizational behavior (2007) 246 - 247 
128 Ibid. S. 248 
129 Robbins Stephen.P Organizational Behavoir (2004) S.44-45 
130 Jeffrey. Competitive advantage through people (1995) S.35-37 
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Företagskultur 

I ett av företagen har man genom utbildning och övriga aktiviteter försökt förstärka en del av 
sin företagskultur och som företaget själva utrycker det skapa en ”folkrörelse”. Det har även 
satsats på jämställdhet och projekt för meningsfull fritid. De säger att det finns ett väldigt 
långt tänk i deras friskvårds satsningar och att få detta till en folkrörelse men det är något som 
tar väldigt lång tid. Det nämns också i reinforcement teorin, att få folk att ändra sitt beteende 
är något som tar väldigt lång tid.131  Det framgår även av artikeln att bland annat detta blir 
även en del av företagets kultur och bidrar till de anställdas välbefinnande.132 Det här visar att 
friskvårds satsningarna är en väldigt genomtänkt och långsiktigt program som inte enbart ger 
effekter på de anställdas hälsa utan även för hela företaget i stort. 

Företagens mål är att deras personal skall må bra och för att dom skall göra det vill företagen 
att de ska nyttja deras friskvård. Detta görs genom att företagen ger olika utbud och utbildning 
till deras anställda för att de ska börja nyttja friskvården. Detta är det första steget i ABC-
teorin. Det andra steget som är beteende blir då de anställdas svar på företags försök att skapa 
en omgivning som främjar god hälsa. Eftersom vår studie visar att majoriteten av de anställda 
har en positiv attityd till friskvård och även nyttjar den så tolkar vi det som att företagen 
lyckats med sitt mål. Det sista steget som är de konsekvenser företaget ger efter det att önskat 
beteende uppstått blir då något som företagen måste göra för att bibehålla detta beteende. Den 
konsekvens företagen i vår studie använt sig av är olika former av bonus som blir lika med en 
positiv förstärkning. Personalen får genom det en ”morot” att fortsätta med friskvård. 

Utvärdering av friskvård 

Båda företagen gör regelbundna utvärderingar av deras friskvårds satsningar och vilka 
effekter de ger för företagen och de anställda. Genom dessa utvärderingar så bekräftas teorin 
om att hälsofrämjande aktiviteter minskar sjukskrivningar och känner sig effektivare på 
arbetet. Ginn och Henry133 i visar i sin studie att sjukskrivningarna minskar på grund av 
friskvårds satsningar inom företaget. Den säger emellertid att det är enklare att mäta 
ekonomiska effekter än effekter på personalens lojalitet och välbefinnande. Men företagen har 
ändock sett via egna klimatanalyser att de anställda anser sig må bättre och mer motiverade.  

För att ABC-teorin skall kunna tillämpas på ett bra sätt inom företaget tolkar vi det som att 
företaget måste genomföra regelbundna utvärderingar av deras satsningar som gjorts. Hur ska 
dom annars veta vilken typ av förstärkning som behövs för att bibehålla ett viss beteende. 

                                                             
131 Landes. Getting the best out of people in the workplace (2006) 
132 Enright. Allisson. Noncash options increase satisfaction (2006) 
133 Ginn & Henry. Wellness Programs in the Context of Strategic Human Resource Management (2004) 
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7 SLUTSATSER 
I detta sjunde och sista avsnitt vill vi presentera våra slutsatser och egna reflektioner av detta 
arbete. Avslutningsvis diskuteras sanningskriterier och sedan ges även förslag på fortsatt 
forskning inom det område vi har studerat. 
 

• Hur värderar anställda friskvård och vad har det för effekter på stress och motivation? 

• Vad får det i sin tur för effekter för företaget? 

• Vilka är företagens motiv till friskvårdssatsningarna? 

 

7.1 Slutsatsdiskussion 
Många anställda får nu i dagens samhälle allt mindre motion via sitt arbete samtidigt som 
många känner en högre stressnivå. Det blir därför viktigare att aktivera sig på något externt 
sätt utanför arbetet, därför har företag börjat satsa mer och mer på friskvård. Därav 
härkomsten av vår frågeställning.  

Hur värderar anställda friskvård och vad har det för effekter på stress och motivation? 

Slutsatsen av vår undersökning är att personalen i dagens samhälle värderar god hälsa högst 
på arbetsplatsen, före andra nämnda faktorer såsom inkomst och arbetskamrater. 
Respondenterna svarade även att de anser att friskvård starkt bidrar till god hälsa. Vår 
tolkning av dessa variabler sammantaget blir då att friskvården påverkar hälsan i positiv 
bemärkning för de anställda och att detta då värderas högt.   

Att friskvård påverkar den anställdes stressnivå visar vår studie klart och tydligt. De resultat 
vi kommit fram till i analysen tolkar vi som att de företag som lyckas få sina anställda att 
nyttja den friskvård som de erbjuder kommer att få en personal som är betydligt mindre 
stressade. Både Angelöw och Rosendahl har tidigare gjort undersökningar som visar på precis 
samma sak som vi kommit fram till i vår studie, att stress motverkas av friskvårdssatsningar. 
Mindre negativ stress hos de anställda leder i sin tur till att företaget kommer att få en mer 
välmående och produktiv personal.  

Vi valde även i vår studie att undersöka om det fanns några skillnader mellan yrkesgrupper 
och stressnivå, slutsatsen av vår studie blir att kontorsarbetare förefaller ligga på en något 
högre stressnivå än kroppsarbetare. Vi är däremot medvetna om att all stress inte är negativ 
och att vissa människor jobbar bättre under stress. 

Vi har i vår studie funnit tydliga kopplingar mellan kända teorier om motivation och våra 
insamlade data. Vi har funnit stöd i vår analys av teori och empiri som säger att friskvård och 
motion är motivationshöjande. En av de mest kända teorierna om motivation är Herzbergs 
tvåfaktor teori, vi anser att den är en bra grund att utgå från då man ska analysera och dra 
slutsatser av vårt material. Vi tycker dock att friskvård i dagens informationssamhälle kan ses 
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som en motivationsfaktor och inte bara som en hygienfaktor. Gör man det antagandet så 
styrker det vår slutsats att friskvård kan verka som en motivationshöjande faktor.  

Det har också visats i vår analys att nyttjandet av friskvård kan bidra till att uppfylla mer än 
ett av de tre grundbehoven i ERG-teorin. Med stöd av denna teori och med den undersökning 
som vi har gjort så har vi funnit starka tendenser som visar att friskvård är en faktor som höjer 
motivationen hos de anställda på en arbetsplats. 

Att friskvården i sig även kan verka som en typ av motivationshöjande faktor på grund av att 
personalen känner att ledningen bryr sig om sina anställda visade tydligt vår undersökning. Vi 
tolkar det som att friskvården som förmån för de anställda verkar som en motivator. 
Sambanden mellan ledningens omtanke kontra de anställdas arbetsmotivation var grunden till 
att denna tolkning gjordes. Denna tydliga skillnad tolkar vi som att en anställd blir motiverad 
av att den känner att ledningen uppskattar och bryr sig om sin personal.  

Vad får det i sin tur för effekter för företaget? 

Studien visar att de tydligaste effekterna av minskad stress och ökad motivation blir minskade 
sjukskrivningar samt ökad produktivitet. Vår tolkning av detta blir ändå att pengar sparas, 
oavsett vilka motiven var från början så kommer det i slutändan att sparas pengar, mycket 
pengar. Att personalen blir friskare sparar pengar, att sjukskrivningarna blir färre sparar 
pengar, ett ökat välmående och bättre sammanhållning kommer indirekt att spara pengar då 
det kommer att leda till bättre produktivitet.  
 

Vilka är företagens motiv till friskvårdssatsningarna? 

Studien visade vidare att det största motivet som ledningen har var att personalen ska vara 
friska och må bra, andra tydliga motiv var t.ex. minskade sjukskrivningskostnader, bättre 
sammanhållning och ökat välmående bland personalen. Båda de företag vi intervjuat vill 
skapa en omgivning som främjar ett visst beteende, i företagens fall är det att få de anställda 
mer mån om sina egna hälsa. För att uppnå detta vill företagen att personalen ska nyttja 
friskvården som de erbjuder. Hur går de då tillväga? De använder sig av olika metoder, allt 
från löneförmåner, bonusar och utbildning till att ha mängder med olika friskvårdsutbud. Allt 
detta sammantaget leder då till att den anställde blir mer motiverad att delta i 
friskvårdsaktiviteter. Ju fler som nyttjar friskvården desto större är chansen att personalen mår 
bättre, en välmående och positiv anställd kan i sin tur då påverka stämningen i sin omgivning 
på ett positivt sätt. Om företagets anställda mår bra ökar förutsättningarna för att 
produktiviteten ska öka.  
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7.2 Diskussion om sanningskriterier  

Då det gäller de sanningskriterier vi tagit upp tidigare i uppsatsen så anser vi att vi har en bra 
validitet och reliabilitet då det kommer till den kvantitativa delen av studien, däremot att 
generalisera våra slutsatser till att gälla för en större population än den region vi undersökt 
tycker vi inte är fullt godtagbart, vi hade önskat att tid funnits för en betydligt mer omfattande 
undersökning för att detta sanningskriterium skall vara hundra procent uppfyllt. Dock så 
känner vi att det går att generalisera slutsatserna för just den region vi undersökt. På den 
kvalitativa delen av undersökningen så anser vi att pålitligheten och tillförlitligheten är hög, vi 
finner inga incitament för att tro att vår metodgång eller intervjupersonernas svar har 
förvrängt sanningen, våra slutsatser tycker vi därigenom är baserade på sanningsenliga fakta. 
Överförbarheten kan dock vara något begränsad då endast två företag har medverkat i 
intervjuerna. Vi hade dock inte som mål med studien att de intervjuer som genomfördes skulle 
ligga tillgrund för några överförbara slutsatser utan mer som komplement till den 
grundläggande undersökningen, detta för att om möjligt få ökad förståelse och insikt av 
friskvårdens betydelse. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att vidare forskning inom detta område är högst intressant, i synnerhet för företagen. 
Det har tidigare gjorts en del forskning om effekter av friskvård men det finns fortfarande 
outforskade områden som skulle kunna bidra till att företagen får en bättre bild av vad man 
verkligen kan få ut av det. Ett förslag som vi har är att man gör en stor grundlig undersökning 
på företag som funderar på att införa friskvård, sedan så återkommer man en tid efter de 
anställda har kunnat nyttja friskvårdsförmånen. Då skulle man kunna göra tydliga mätningar 
på vilka skillnader som har uppstått. Vilka skillnader i beteende som den anställde fått, hur 
sjukskrivningar har förändrats och om produktiviteten har blivit bättre. I vår undersökning så 
har vi inte fått med så mycket av förändringar före och efter, något vi som sagt anser skulle 
vara mycket intressant i framtida forskning. Vår undersökning var koncentrerad till en 
kommun, det hade varit intressant att göra en större nationell undersökning på orter över hela 
landet. En annan intressant inriktning skulle vara att slumpvis sampla från ett stort antal 
företag de som aktivt bedriver friskvård kontra de som inte gör det, sedan jämföra och se om 
det går att se några skillnader i hur företagen går. Men för att göra denna jämförelse så måste 
man givetvis dela upp företagen efter exempelvis bransch och storleksordning.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Enkäten 

 

 

Denna enkät kommer att ligga till grund för vår kandidat uppsats vid Umeå universitet. Vi ber 
er därför att fylla i denna enkät om friskvård inom företag. Tack för dina svar!  

Kön: Man       Kvinna 

Ålder: (Ringa in ditt svar)   (18 – 30)    (31 – 45)   (46 – 55)   (56 – 65) 

Stress - Med stress menas en situation då man känner sig spänd, rastlös, nervös eller orolig 
eller inte kan sova på natten eftersom man tänker på problem hela tiden. 
 
1. Har du känt dig stressad den senaste tiden? 
    Instämmer inte alls     1     2      3      4      5      6      7       Instämmer helt 
 
2. Nyttjar du den friskvård som erbjuds av företaget? 
   Ja         Nej 

 
3. Om inte, Motionerar du på fritiden utanför den friskvård som erbjuds av företaget? 
   Ja         Nej 

 
4. Hur viktigt anser du att friskvård är för hälsan? 
   Ej viktigt     1     2      3      4      5      6      7       Mycket viktigt 

 
5. I vilken grad tycker du företaget ska satsa på friskvård till de anställda? 
    Liten grad    1     2      3      4      5      6      7       Stor grad 
 
 
6. Vad anser du vara viktigt på jobbet? Rangordna alternativen 1=lägst 7=högst. 

• Inkomst • Chans att utveckla nya kunskaper 

• God hälsa • Att kunna arbeta självständigt 

• Arbetskamrater 

• Säkerhet 

• Betydelsefullt arbete 

FRISKVÅRD I FÖRETAG 
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7.  Skulle du hellre se att företaget betalar ut bonus till anställda för den kostnad som    
     friskvården kostar företaget? 
     Ja         Nej 

 
8. I vilken grad tycker du att din arbetsgivare bryr sig om din hälsa? 
    Liten grad    1     2      3      4      5      6      7       Stor grad 

 
 
Vår definition av motivation på arbetet, personen känner en vilja och glädje att utföra arbetet 
på bästa sätt för såväl sig själv som företaget.  
 
9. Min motivations nivå på arbetet anser jag vara. 
   Låg    1     2      3      4      5      6      7       Hög 

 

10. I hur hög grad påverkas din arbetsmotivation av hur du mår? 
Mycket liten    1     2      3      4      5      6      7       Mycket stor 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Intervjumall 

 

Intervju mall 

 

Kort beskrivning av verksamheten 

 

 

Beskriv hur friskvården ser ut?  
Ges subventioner ut, är friskvården gemensam,  frågat personalen? 

 

 

Motiv bakom friskvård?  
Spara pengar, personals välmående 

 

 

Utvärdering inom företaget? 
Effekter i siffror, sjukskrivningar, högre motivation/arbetsmoral 
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Bilaga 3 – Tema Friskvård 

 

Åldersfördelningen 

Ålder
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Bilaga 4 – Tema Friskvård 

Fråga 4 och en jämförelse mellan åldergrupper 

Mean 6,3824 1,00 

Std. Deviation 1,18103 

Mean 
6,1833 

2,00 

Std. Deviation 
1,24181 

Mean 6,3704 3,00 

Std. Deviation ,79169 

Mean 
6,0370 

4,00 

Std. Deviation 
1,28547 

Jämförelse åldergrupper och fråga 5 
 
Fråga_5  

Mean 6,4412 1,00 

Std. Deviation ,89413 
Mean 

6,2667 
2,00 

Std. Deviation 
1,28705 

Mean 6,4444 3,00 

Std. Deviation ,84732 
Mean 

5,7692 
4,00 

Std. Deviation 
1,36551 

 
Jämförelse mellan fråga 1 och 5 

 

    Fråga_1 Fråga_5 
Pearson 
Correlation 1 ,028 

Sig. (2-tailed)   ,740 

Fråga_1 

N 148 147 
Pearson 
Correlation ,028 1 

Sig. (2-tailed) ,740   

Fråga_5 

N 147 147  

De som svarat 1 – 5 på fråga 5 
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De som svarat 6 – 7 fråga 5 på 
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De som svarat nej på fråga 2 jämfört med 
värderingen av god hälsa i fråga 6 

Fråga_6b  
Mean 4,5849 
Std. Deviation 1,86500 

 

De som inte motionerar alls jämfört med 
värderingen av god hälsa i fråga 6 

Fråga_6b  
Mean 4,8000 
Std. Deviation 1,74028 
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Bilaga 5 – Tema friskvård 

Åldergrupperna jämfört med fråga 6 
Ålder   Fråga_6a Fråga_6b Fråga_6c Fråga_6d Fråga_6e Fråga_6f Fråga_6g 

Valid 29 29 29 29 29 29 29 N 

Missing 5 5 5 5 5 5 5 
Mean 3,8276 4,5172 4,7931 4,5862 3,5862 3,0000 3,6897 

1,00 

Std. Deviation 1,89113 1,66091 1,93426 2,21226 1,86159 1,92725 2,05467 
Valid 51 51 51 51 51 51 51 N 

Missing 9 9 9 9 9 9 9 
Mean 4,3922 4,6863 4,6667 4,2157 3,3725 2,7255 3,7255 

2,00 

Std. Deviation 1,95016 1,77189 1,91485 1,90067 1,78842 1,85557 2,14549 
Valid 25 25 25 25 25 25 25 N 

Missing 2 2 2 2 2 2 2 
Mean 4,3600 5,6400 4,7200 4,0800 3,1200 2,6000 3,4800 

3,00 

Std. Deviation 1,65529 1,91224 1,36991 2,36150 1,30128 1,73205 2,00250 
Valid 20 20 20 20 20 20 20 N 

Missing 7 7 7 7 7 7 7 
Mean 4,8000 5,0500 4,0500 3,4500 4,3500 2,5500 4,0500 

4,00 

Std. Deviation 2,28496 2,01246 1,43178 1,60509 2,15883 1,27630 2,28208 

 
 

Jämförelse mellan fråga 6 och de två olika arbetstyperna 
Arbete   Fråga_6a Fråga_6b Fråga_6c Fråga_6d Fråga_6e Fråga_6f Fråga_6g 

Valid 32 32 32 32 32 32 32 N 

Missing 1 1 1 1 1 1 1 
Mean 3,5625 5,0625 4,0625 4,2813 3,9063 2,5625 4,5625 

1 

Std. Deviation 2,10893 1,47970 2,03101 2,24664 2,03770 1,72154 1,62516 
Valid 93 93 93 93 93 93 93 N 

Missing 22 22 22 22 22 22 22 
Mean 4,5806 4,8387 4,7957 4,1075 3,3978 2,7957 3,4301 

2 

Std. Deviation 1,81971 1,95209 1,61218 1,97518 1,71401 1,77274 2,17395  

Jämförelse mellan arbetstyp och fråga 8 
Mean 4,8485 1 
Std. Deviation 1,17583 
Mean 4,7304 2 

Std. Deviation 1,61311 
 

Jämförelse mellan åldergrupp och fråga 8  

Mean 4,5294 1,00 
Std. Deviation 1,65576 
Mean 4,7500 2,00 

Std. Deviation 1,61166 
Mean 5,0370 3,00 
Std. Deviation 1,60484 
Mean 4,7778 4,00 

Std. Deviation 1,01274 
    

Negativ korrelation mellan fråga 6 – god 
hälsa och fråga 8 

 

    Fråga_8 Fråga_6b 
Pearson 
Correlation 1 -,149 

Sig. (2-tailed)   ,097 

Fråga_8 

N 148 125 
Pearson 
Correlation -,149 1 

Sig. (2-tailed) ,097   

Fråga_6b 

N 125 125 
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Bilaga 6 – Tema stress 

Jämförelse mellan stress och åldersgrupper 
 

Stress 
Mean 3,7353 1,00 
Std. Deviation 1,81423 
Mean 3,9000 2,00 

Std. Deviation 1,89289 
Mean 3,7778 3,00 
Std. Deviation 2,04438 
Mean 3,1111 4,00 

Std. Deviation 1,45002 
 

 

Jämförelse mellan stress och arbetstyp 
 
Stress  

Mean 4,2424 Kontor 
Std. Deviation 1,75054 
Mean 3,5391 Övriga 

Std. Deviation 1,83670 

 
Jämförelse mellan stress och kön 

 
Stress 

Mean 3,6327 Män 
Std. Deviation 1,86331 
Mean 3,8200 Kvinnor 

Std. Deviation 1,79216 
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Bilaga 7 – Tema Motivation 

Motivation och fråga 8 

 

Motivation kontra yrkesgrupper  
Motivation 

Mean 5,2727 Kontor 
Std. Deviation 1,28142 
Mean 5,1579 Övriga 

Std. Deviation 1,46692 
 
 

De som har svarat 1 – 5 på attityd kontra motivatio n 
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De som har svarat 6 - 7 på attityd kontra motivatio n 
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Bilaga 8 – Tema motivation 

Fördelningen av svaren på fråga 10 
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Fråga 10 uppdelat på arbetsgrupper 
 
Motivation 

Mean 5,4545 Kontor 
Std. Deviation 1,06334 
Mean 5,7130 Övriga 

Std. Deviation 1,36860 
 
 

Fråga 10 uppdelat på åldersgrupp 
 

Motivation 
Mean 5,6471 1,00 
Std. Deviation 1,61212 
Mean 5,7500 2,00 

Std. Deviation 1,22992 
Mean 5,8148 3,00 
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Fråga 10 kontra 1 – 5 på attityd och 
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Fråga 10 kontra 6 – 7 på attityd och värderingar 
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