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Abstract 

This study is an assignment from Västerbottens läns landsting (VLL). The study’s main 

objective is to examine physical exercise habits and the most common motives for exercise 

among employees at VLL. It also compares educational status and gender differences to see if 

there is any significant dissimilarity regarding motives. The study is a quantitative study that 

used an electronic questionnaire to collect data from the respondents. The conclusion of this 

survey is that high educated people are more physical active than the other educational 

statuses and that low educated people are least likely to participate in physical activity. There 

is also a significant difference between men and women and their physical activity as men in 

greater extension than women is physical active and exercises more. The study also showed 

that there is no significant difference in strength training habits between educational status or 

gender. The most common motives to exercise are: it´s healthy, improve stamina, inner 

satisfaction, maintain fitness, relaxing and it´s fun. In strength training the most common 

motives are: get stronger, it´s healthy, inner satisfaction, maintain fitness, get well-trained 

and that it is nice to strength train. 
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I takt med att människor åldras minskar den aeroba fysiska kapaciteten och muskelstyrkan hos 

människan. Fysisk aktivitet kan dock motverka detta och medför även många andra positiva 

effekter, till exempel: ett bromsande av åldrandeprocessen med upp till 30 år, mildrande av 

åldersrelaterade försämringar i tankeprocesserna samt motverkande av andra vanligt 

förekommande sjukdomar (Booth & Swetsloot, 2010; Engström, 1999; Lövdén, 2008). 

Engström (1999) beskriver också att människor i dagens samhälle har fått ett allt större krav 

på sig själv att motionera och på grund av detta har motionsutövandet förflyttats till en 

specifik arena, en träningslokal, där människan förväntas ta ett eget initiativ till att finna 

motivation och motionera.  

 
Denna uppsats skrivs på uppdrag av Västerbottens läns landsting (VLL) och dess 

friskvårdsenhet personalklubben. Personalklubben är den avdelning inom VLL som erbjuder 

de anställda alternativ till utnyttjandet av deras friskvårdstimme. Friskvårdstimmen är något 

nästan alla (inte nattarbetare) inom VLL har tillgång till och syftar till att ge de anställda en 

chans att motionera på arbetstid. Personalklubben är en idrott/friskvårdsverksamhet som 

erbjuder olika motionsformer eller andra friskvårdsverksamheter i syfte att kunna 

tillhandahålla olika friskvårdsalternativ som passar den enskilde individen. Uppdraget vi har 

fått syftar till att studera olika motiv till motion och styrketräning bland de anställda på 

Norrlands Universitetssjukhus (NUS). Sjukvårdspersonal anses ha bättre hälsa och bättre 

förståelse av vikten av motion. Detta på grund av att de har bättre förståelse om de positiva 

aspekter som medföljer om de motionerar (Kay, Mitchell, Clavarino & Doust, 2008). På 

grund av de många positiva aspekterna med fysisk aktivitet samt att sjukhuspersonal anses ha 

mer kunskap om att vara fysiskt aktiva är det av relevans att kartlägga vad som motiverar 

människor till att motionera, men även i hur stor utsträckning sjukhuspersonal motionerar. 
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1. Tidigare forskning 

I nedanstående rubriker kommer fysisk aktivitet, motionsvanor och vad som motiverar 

individer till motion att presenteras för att senare i arbetet kunna jämföra tidigare forskning 

med resultat i denna studie. 

 

1.1 Fysisk aktivitet 

I västvärlden har andelen individer med övervikt ökat dramatiskt de senaste åren och enligt 

Engström (2000) kan det i Sverige bero på att vi i stor utsträckning är väldigt stillasittande i 

arbetslivet. Det är omkring 50 % av den svenska befolkningen som sitter stilla tre timmar eller 

mer varje dag på arbetet. Schäfer-Elinder och Faskunger (2006) framför också att svenskarna 

har stillasittande livsstil. I deras studie var det 45 % som satt stilla över fem timmar per dag. 

En inaktiv livsstil kan starkt förknippas med övervikt och fetma, där huvudproblemet är den 

fysiska inaktiviteten i sig. Fysisk inaktivitet medför också andra hälsorisker och sjukdomar, 

till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, förhöjt blodtryck, fetma, osteoporos samt led- 

och ryggbesvär (Ekblom & Ekblom, 2000; Engström, 2000; Olsson, 2008). Dessa riskfaktorer 

kan minskas och förebyggas genom fysisk aktivitet och i många fall är det den fysiska 

inaktiviteten i sig som gör att sjukdomarna uppstår. Ekblom och Ekblom (2000) konstaterar 

att det är farligare att vara normalviktig och inaktiv än överviktig och aktiv. 

 

Wadman och Ten–Berg (2009) redogör att ungefär 70 % av Sveriges sjukvårdsarbete består 

av hjärt-kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar och cancer. Alla dessa aspekter kan till stor del 

motverkas med hjälp av fysisk aktivitet, vilket är en av de åtgärder som skulle ha störst positiv 

inverkan i hälsofrämjande syfte samt vid förebyggandet av sjukdomar. Om svenska 

läkaresällskapet (2001) och World Health Organizations (WHO) (2010) rekommendation på 

30 minuters måttlig fysisk aktivitet dagligen eller tre högintensiva motionspass per vecka 

efterföljs skulle hälsan förbättras avsevärt och sjukvårdskostnaderna för staten minska 

drastiskt. Schäfer – Elinder och Faskunger (2006) menar att fysisk aktivitet har stora positiva 

effekter för människors hälsa, på samma sätt som fysisk inaktivitet kan leda till ohälsa. En 

viktig aspekt för folkhälsan är att motionera hälsofrämjande, på detta sätt kan människor 

förbättra sig egen hälsa utan att det föranleder skada. 

 

Dagens industrialiserade samhälle kännetecknas av fysisk inaktivitet och det är på grund av 

detta som rekommendationer för fysisk aktivitet är upprättade av svenska läkaresällskapet 

(2001) och WHO (2010). Detta eftersom vi i dagens samhälle förlitar oss allt mer på maskiner 
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till arbete som förr i tiden skedde manuellt med fysiskt krävande arbetsuppgifter. Detta har 

medfört att vi inte förbrukar lika mycket energi som förr och även om det är bevisat att vi har 

en längre livslängd än tidigare så har maskinernas intåg gjort att vi aldrig haft så låga krav på 

att vara fysiskt aktiva för att överleva (Schäfer–Elinder & Faskunger, 2006). Schäfer–Elinder 

och Faskunger (2006) menar också att människan har ett behov av att vara fysiskt aktiv för att 

bibehålla en god hälsa och välbefinnande, detta behov har däremot inte minskat. Människan 

behöver rörelse för att motverka sjukdomar och fungera så optimalt som möjligt. Schäfer–

Elinder och Faskunger (2006) utvecklar detta och menar att om en person är fysiskt inaktiv 

under en längre period medför det att våra fysiska funktionsförmågor, så som kapaciteten i 

muskler, leder och skelett försämras. Den allt mer utbredda stillasittande livsstilen som är 

rådande bland befolkningen medför alltså negativa effekter för hälsan, men det medför också 

samhällskostnader till följd av sjukdomar och sämre produktionsförmåga. Den fysiska 

inaktiviteten kan också leda till för tidig död, år 2002 uppskattades det att 6700 personer dog 

till följd av detta i Sverige. Samhällskostnaderna som blir på grund fysisk inaktivitet genom 

sjukvård och dödsfall uppskattas därmed bli cirka 6 miljarder kronor per år i Sverige (Ibid.). 

 

I en studie av Hassmén, Koivula och Uutela (2000) beskrivs de positiva aspekterna med 

motionsutövande som att om en person motionerar minst två gånger i veckan kan psykiska 

fördelar ses till följd av detta, det är bland annat en minskad risk för depression, ilska och 

stress. Det är därför av intresse att öka det psykologiska välbefinnandet då det är cirka 7 % av 

männen och cirka 12 % av kvinnorna i 50-års åldern som lider av depressiva tendenser 

(Hassmén, et al. 2000). Med motion kan dessa siffror sänkas. I Hassméns (2000) artikel om 

fysisk aktivitet och psykisk ohälsa nämner han att det finns fler positiva psykologiska effekter 

med fysisk aktivitet, både på kort och lång sikt. På kort sikt är det bevisat att fysisk aktivitet 

medför en minskad grad av aggression och anspänning, dessutom nämns också minskningar 

av oro, nedstämdhet, ängslan och depressioner som positiva aspekter till följd av fysisk 

aktivitet. På lång sikt kan fysisk aktivitet även leda till ett ökat självförtroende och ett 

förbättrat hälsobeteende.                                                                                                                                                               

 

1.2 Motion 

I SCB:s (2004) rapport om idrotts och motionsvanor fann de att idrotts- och motionsutövandet 

har ökat markant i omfattning under de senaste decennierna, detta har skett till följd av den 

ökade förståelsen för motion som en viktig hälsobringare. Även fast motionsutövandet har 
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ökat på senare tid lever många inte upp till de rekommendationer som finns när det gäller 

fysisk aktivitet, vilket är minst 30 minuters daglig motion (Hassmén, 2000; Svenska 

läkaresällskapet, 2001; World Health Organization, 2010). Statistik från SCB (2004) gällande 

motionsvanor visade att 18 % av svenska befolkningen tränade högintensiv träning minst två 

gånger i veckan, vilket kan anses som en god träningsmängd. Däremot var det 11 % som 

aldrig utövade någon sorts motion. Även antalet som motionerar enligt rekommendationerna 

har minskat på senare år, detta visar en studie från 2009 som presenterades av SCB angående 

motionsvanor, och den visar på utvecklingen av motionsvanor hos den svenska befolkningen. 

Då uppgick det att 12 % av Sveriges befolkning inte motionerade på fritiden, och att det 

endast var 26 % som motionerade i enlighet med de allmänna rekommendationerna.  

 

Motion är ett av de vanligast fritidsintressen svenskarna har och genom Riksidrottsförbundets 

(RF) studie (2004) framkom det att den vanligaste motionsformen var promenader därefter 

följt av cykling, aerobics, löpning och styrketräning. En senare studie av RF (2008a) visade 

skillnader som fanns mellan kvinnor och mäns motionsaktiviteter. Kvinnornas vanligaste 

motionsaktiviteter var: promenader, gympa och styrketräning, medan mäns vanligaste var: 

promenad, styrketräning och löpning. Även i vilken utsträckning de olika könen motionerade 

skilde sig åt visade en studie av RF (2008b). Där framkom det att kvinnor motionerade fler 

gånger i veckan än män då 51 % av kvinnorna motionerade minst tre gånger i veckan i 

jämförelse med män där antalet var 40 %. Det framgick också av studien att män i större 

utsträckning helt avstod motion då 13 % av männen angav detta, medan endast 7 % av 

kvinnorna avstod motion. 

 

Studier genomförda av SCB (2004), Schäfer–Elinder och Faskunger (2006) och Wadman och 

Ten–Berg (2009) visade att det fanns skillnader mellan utbildningsnivå och motionsvanor då 

personer med hög utbildningsnivå motionerade mer än de som var lågutbildade. 50 % av 

dessa personer motionerade regelbundet minst två gånger i veckan i jämförelse med de som 

tillhörde den låga utbildningsnivån där det var 37 %. De som tillhörde den lågutbildade 

gruppen är också den grupp som oftast helt avstår motionsutövande på fritiden med cirka 16 

% som är helt inaktiva, medan de med hög utbildning endast har 8 % som är helt inaktiva på 

sin fritid. Engström (2008) fann även ett samband mellan personers sociala position i 

samhället och motionsvanor. De som växte upp i en familj med högre social klass tenderade 

att vara mer fysiskt aktiva i vuxen ålder, även högre betyg under gymnasietiden eller om de 
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hade en universitetsutbildning gjorde att de var mer fysiskt aktiva. En undersökning av SCB 

(2009) kartlagde de olika utbildningsnivåernas motionsvanor och visade att 62 % av 

personerna med hög utbildning och endast 32 % med låg utbildning motionerade regelbundet. 

 

1.3 Styrketräning 

Johansson (1997) redogör att det under 1970- och 1980-talet uppkom en stark medvetenhet 

om kroppens fragilitet och vikten av att ta hand om sin kropp och hälsa. Genom att värna om 

kroppen kan människor undvika och förebygga sjukdomar som kan komma till följd av 

inaktivitet. På grund av ökad förståelse av träningens positiva inverkan på hälsan ökade 

antalet gym i Sverige under denna period. Från 1972, då det endast fanns två gym i 

Stockholm, till att det 1990 fanns 350 gym och 100 styrketräningslokaler. På grund av 

ökningen har begreppet gym fått många innebörder, men den vanligaste är att gym betyder 

lokal för fysisk träning, där styrketräning är en träningsform (Söderström 1999). Fram till 

mitten av 1980-talet var gymlokalerna en manlig arena menade Johansson (1997) eftersom 

dem var byggda och anpassade till män. Vid denna tidpunkt blev det dock accepterat att 

kvinnor skulle få styrketräna. Men fokus låg mer på att forma en hårdare och fastare kropp i 

motsats till män som skulle träna för att få större muskler. Det påstods att kvinnor inte kunde 

få större muskler. Men under slutet på 90-talet förändrades denna syn och det är idag en 

självklarhet att kvinnor ska få träna på gym och att kvinnor också kan bygga muskler 

(Johansson, 1997). SCB genomförde en undersökning under 2009 som visar på att 

könsfördelningen på gymmen är betydligt jämnare än andra träningsanläggningar som finns i 

landet. I alla åldersgrupper förutom 16 – 24 år är det en övervikt av kvinnor som motionerar 

på gym. 

 

Enligt Johansson (1997) och Söderström (2000; 2006) finns det i dagens samhälle en stark 

vilja att bli sedd och iakttagen samtidigt som kroppens utseende har blivit viktigare, detta till 

följd av det ökade intresset för gymträning och vad det är som motiverar personerna till att 

styrketräna. Motionsutövandet på gym har ökat kraftigt under de senaste åren och Engström 

(1999) skriver att kroppen har blivit ett centralt begrepp i dagens samhälle. Kroppen har blivit 

ett projekt och exponeras i media och de ideal som framträder är att kvinnor ska vara smala 

och vältränade medan männen ska vara smala, starka och ha väldefinierade muskler. Tidigare 

studier visar också att de största anledningarna till styrketräning är att reducera eller hålla 

vikten samt att få en snygg och vältränad kropp (Engström, Ekblom, Forsberg, Koch & Seger, 
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1993; Söderström, 2006). Detta tillsammans med att människor idag lever i ett mer 

individualiserat samhälle gör att det är större krav på att själv forma och utveckla våra kroppar 

för att bli sedd. Gymmet har den förutsättningen att kunna disciplinera och utforma 

människors kroppar så att de blir väldefinierade och synliga i andras ögon. Gymmet fungerar 

därmed som en arena där individen själv har ansvar för sig egen kropp och kan träna den till 

deras egen idealbild (Johansson, 1997). 

 

Styrketräning kan medföra många positiva hälsoeffekter, till exempel: ökad muskelstyrka, 

ökad muskelmassa, ökning av den basala ämnesomsättningen, minskad fettmassa, förbättrad 

insulinkänsligheten, sänkt blodtryck, minskade blodfetter och ökad bentäthet (Jansson, 

Wisløff & Stensvold, 2008). Jansson et al. (2008) påpekar även de positiva mentala effekterna 

av styrketräning och menar att styrketräning likt motion kan minska depression och ångest. 

 

Det finns skillnader i hur män och kvinnor bedömer styrketräning. Männen anser att 

styrketräning är fysiskt- och psykiskt påfrestande. Medan kvinnor uppfattar styrketräning som 

mindre påfrestande både fysiskt och psykiskt (Söderström, 1999). På gym omringas 

människor av speglar som påverkar synen på träningen. Syftet med speglarna är att de som 

tränar ska kunna se om de utför rörelserna på rätt sätt, men i många fall blir det istället ett sätt 

att bedöma sin egen utveckling. Speglarna gör att kroppen hamnar mer i fokus, till exempel 

kan det påverka personer genom att man kan se om träningen gett önskad effekt eller inte.  

Speglarna kan alltså påverka personer både negativt och positivt beroende på hur träningen 

går, det kan leda till att personer antingen får ett ökat eller försämrat självförtroende 

(Johansson, 1997). 

 

1.4 Motivation 

Vallerand (2001) beskriver tre sorters motivation i samband med fysisk aktivitet; inre 

motivation, yttre motivation och frånvaro av motivation. Inre motivation betyder att en 

individ deltar i en aktivitet på grund av glädje eller känslor av tillfredställelse i samband med 

aktiviteten. Engström (1999) skriver också om inre motivation men kallar det för egenvärde, 

det vill säga att en individ deltar i aktiviteter då motiv till deltagande är upplevelser av 

tillfredställelse, spänning och nöje. Vallerand (2001) beskriver yttre motivation som 

betydelsen av att individen deltar i en aktivitet men inte för sin egen skull. Individen väljer att 

delta i en aktivitet på grund av belöningar eller tvång. Engström (1999) benämner yttre 
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motivation som investeringsvärde. Med det menar han att aktiviteten används som verktyg för 

att uppnå något som ligger utanför själva aktiviteten, detta kan till exempel vara en individ 

som styrketränar för att få en attraktivare kropp. Vallerand (2001) beskriver även att en 

individ kan få negativa känslor om målet med aktiviteten inte uppfylls eller om aktiviteten 

inte genomförs alls. Vallerand nämner även att en individ kan delta i en aktivitet eftersom 

aktiviteten är viktigt enligt individen. Till exempel en fotbollsspelare som springer upp för en 

brant backe, denne gör det frivilligt, men inte för att det ger en tillfredställande känsla eller 

glädje, utan för att individen vet att det är viktigt för att bygga upp investeringsvärdet. 

Frånvaro av motivation är när individen inte finner något syfte i att delta i aktiviteter och 

avsiktligt avstår att delta (Ibid.). 

 

1.4.1 Motivation till motion 

De övergripande motiven till att träna, oavsett om det gäller tävlingsidrott eller motionsidrott, 

är för att hålla sig i form, för att det är roligt, för att individen mår dåligt utan motion 

och/eller för att gå ner i vikt (Riksidrottsförbundet, 2004). Hassmén (2000) menar att det är av 

relevans att träningen är rolig och positiv för att individen ska uppleva positiva psykologiska 

effekter, så som minskad oro, stress eller depression. Är träningens syfte att endast främja de 

positiva egenskaperna av fysisk aktivitet och utesluter motivet att träna för att det är roligt 

kommer motivationen inte att kunna bibehållas. Ur en motivationssynpunkt till träning är det 

viktigt att träningen ska vara rolig, det spelar mindre roll vilken sorts av träning som utförs, 

huvudsaken är att träningen genomförs och känns stimulerande för personen. 

 

Huruvida en individ är fysiskt aktiv är beroende av flera faktorer; självförtroende, 

övertygelsen om att få ut något positivt av den fysiska aktiviteten samt stöd från familj och 

närstående. Om personer får stöd eller träningskompisar ökar det chansen att träningen 

kommer att kännas rolig samt att om personen har svårt att motivera sig får den stöd till att 

påbörja träningen. Ett bra motivationshöjande klimat kan bidra till att personer får bättre 

motionsvanor och en bättre psykisk hälsa till följd av både träningen och stödet från andra 

(Bess & Forsyth, 2009; Hassmén, 2000). 

 

För att förstå vilka faktorer som påverkar den enskilda individens förmåga att börja vara 

fysiskt aktiv och sedan bibehålla motivationen att vara fysisk aktiv finns det flera 

beteendevetenskapliga modeller och teorier. Social kognitiv teori är den teori som används 

mest frekvent, och med positiva resultat, i samband med förändring av fysiskt aktivt beteende 
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(Bess & Forsyth, 2009). Teorin går ut på att beteendeförändringar påverkas av interaktioner 

med beteendets omgivning, personliga faktorer och egenskaper. Genom att göra fysisk 

aktivitet till ett regelbundet beteende kan belöningar uppnås och då appliceras den fysiska 

aktiviteten till att vara ett vanemässigt eller naturligt beteende. Ett nyckelbegrepp i social 

kognitiv teori är förtroende och säkerhet på ens egen förmåga att utföra ett specifik beteende. 

En individs tro och säkerhet att de ska klara av att applicera ett beteende medför att individen 

i större grad klarar av att göra det. En individ måste även tro att ett applicerat beteende följs 

av positiva effekter (Bess & Forsyth, 2009).  

 

1.4.2 Motivation till styrketräning 

Andersson (2001) har kartlagt de vanligaste motiven till att styrketräna då han i sin studie med 

cirka 1 800 motionärer fann att de fem vanligaste var: 

- Må bättre (80 % av de tillfrågade) 

- Bibehålla hälsan (74 % av de tillfrågade) 

- Skönt att träna (68 % av de tillfrågade) 

- Bli starkare (67 % av de tillfrågade) 

- Få snyggare kropp (52 % av de tillfrågade) 

 

Det finns flera faktorer till varför människor väljer att träna styrketräning på gym och 

Söderström (2000) fann sju motivationsfaktorer som var tydligare än de andra. Av de sju var 

fem stycken fokuserade på förbättring eller bibehållning av kroppens funktioner. Dessa 

faktorer var att bli starkare, bli vältränad, få muskler, få fastare former och att det är 

hälsosamt att styrketräna. De andra två faktorerna som Söderström upptäckte var att det är 

roligt och att det ger en inre tillfredsställelse. Alltså motivationsfaktorer som inriktar sig på 

de inre motivationsaspekterna. Vidare klargör Söderström att män och kvinnor har liknande 

motiv till att styrketräna även om kvinnor värderar betydelsen av hälsosamhet, fastare former, 

att det är roligt samt kondition i högre utsträckning än män. Andersson (2001) skriver också 

att en viktig aspekt vid val av gymlokal och träningsform är avståndet till hemmet eller 

arbetsplatsen. 64 % av männen och 35 % av kvinnorna i Anderssons studie angav de 

geografiska möjligheterna som en avgörande faktor vid val av träningsanläggning. Vidare 

menar Andersson att det är skillnad på hur män och kvinnor tränar på gym. Män använder fria 

vikter och skivstänger i större utsträckning än kvinnor och äldre, som i sin tur använder 

styrketräningsmaskiner mer än män. Det vill säga att utbudet spelar roll för könens val av 

gym på grund av vilket fokus gymmen har med sina maskiner och fria vikter. 
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1.4.3 Avsaknad av motivation 

Hassmén (2000) menar att det inte enbart går att framhålla de positiva hälsoeffekterna av 

träning för att motivera personer till att motionera. Han tycker det är viktigare att ställa frågan 

varför individen inte tränar. Detta för att få reda på frågor som hur och varför de inte tränar 

för att kunna förstå och påverka människors motionsbeteende. Den vanligaste anledningen till 

att människor inte motionerar är att de inte har tid. Ungefär 70 % nämner tidsaspekten som 

den främsta anledningen, men även ”brist på ork” (60 %) och brist på motivation (50 %) var 

vanliga anledningar till utebliven motion. 

 

1.5 Syntes 

Då tidigare forskning visar att motion är en av de viktigaste aspekterna för att bibehålla en 

god hälsa är det av vikt för studien att veta hur många det är som är fysiskt aktiva på fritiden. 

Det som är intressant från tidigare forskning är motiven till att motionera eller varför personer 

inte motionerar. Detta för att i längden kunna hitta aspekter som motiverar personer som inte 

motionerar. 
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2. Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera anställda på 

Norrlands Universitetssjukhus (NUS) motionsvanor. För att besvara syftet kommer följande 

frågeställningar att fokuseras på: 

- Hur stor andel av de anställda på NUS motionerar regelbundet idag? 

- Vilka motionsaktiviteter är de vanligast förekommande? 

- Vad motiverar de anställda på NUS till att motionera idag? 

- De som inte motionerar, varför motionerar inte dem? 

- Skiljer det sig åt mellan utbildningsnivåerna eller könen i dessa avseenden? 

 

3. Metod 

Denna uppsats tar sitt avstamp i en kvantitativ forskningsmetod och har genomförts med hjälp 

av en elektronisk enkät. Bakgrunden till uppsatsen är en litteraturstudie där litteratur och 

artiklar har sökts via Umeå Universitetsbiblioteks databasar. Databasarna som användes var: 

Academic Search Elite, PubMed, SPORTdiscus, Physical Education Index och ERIC 

(EBSCO). Sökorden som användes var: ”Beginning training and motivation”,” exercise and 

motivation” och ”weight training and motivation”. 

 

3.1 Urval 

Undersökningsområdet denna uppsats inledde med var anställda inom hela Västerbottens 

Läns Landsting (VLL), men populationen begränsades under arbetets gång till NUS. Detta 

eftersom uppdraget från VLL fokuserade på personalklubben och dess styrketräningslokal i 

Umeå. NUS ligger centralt och nära personalklubbens gymlokal och var därmed av intresse 

för uppsatsens syfte. Utifrån detta valdes 14 vårdenheter på NUS ut med hjälp av vår externa 

handledare på VLL, med det gemensamma att det fanns en spridning mellan olika 

utbildningsnivåer inom varje enhet. Eftersom vi ville jämföra olika utbildningsnivåer och se 

om det fanns skillnader mellan dem var det av vikt för uppsatsen att få en spridning mellan 

yrken med olika utbildningsnivå. Detta urval gjordes på grund av att det skulle bli ett stort 

antal anställda på NUS som ingick i undersökningen och en stor spridning mellan 

utbildningsnivåer, detta för att vi ville att hela populationen skulle representeras i uppsatsen, 

vilket gav uppsatsen en bättre generaliserbarhet. Se tabell 1 och 2 för fördelning mellan 

utbildningsnivåer och kön som deltog i enkäten. 
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Tabell 1. Antal respondenter fördelat på utbildningsnivå (se rubrik 3.3.1) 

 

 

 

Tabell 2. Antal respondenter fördelat på kön 

 

 

 

 

3.2 Enkätkonstruktion 

Enkäten som använts till denna undersökning innehåller 27 frågor och är bestående av 

rangordningsfrågor, kategorifrågor och en öppen fråga. Rangordningsfrågorna användes när 

respondenterna fick placera deras svar från angivna ytterligheter, till exempel fråga 4 (se 

bilaga 1) om hur de upplever sin fysiska kapacitet . Kategorifrågorna var när respondenterna 

fick välja bland kategorier i ett fönster, till exempel när de fick välja vilka eller vilket färdsätt 

de vanligtvis använde sig av när de tog sig till arbetet. Den öppna frågan användes när de 

själva fick skriva in vad de använde sin friskvårdstimme till, annat än friskvårdsutbudet som 

finns inom personalklubben. Vid konstruktionen av frågorna utgick vi från undersökningens 

syfte och frågeställningar och försökte konstruera frågorna så korta och koncisa som möjligt. 

Detta för att enkäten skulle gå snabbt att fylla i och förhoppningsvis öka antalet som fyllde i 

enkäten. Eftersom det var en stor målgrupp valdes webbenkät som insamlingssätt. Webbenkät 

var en bra metod då antalet respondenter kunde undersökas på ett snabbt och smidigt sätt 

(Gratton & Jones, 2010). Webbenkäten hade även en positiv tidsfaktor, det gick snabbt att 

skicka ut, samla in och sammanställa enkäterna eftersom svaren kunde importeras direkt till 

SPSS. Respondenterna fick ett mail skickat till dem med en länk till enkäten, detta ansvarade 

vår externa handledare för då han hade maillistor till de olika enheterna på NUS. Det 

säkerställde också anonymiteten hos respondenterna då vi inte kunde utläsa vilka personer 

som fått mailet.  

 

3.3 Analys 

Enkätdata matades in, lagrades och analyserades med hjälp av statistikprogrammen SPSS 

Statistics 18 och Excel. Vid den statistiska analysen användes tre icke–parametriska test i 

syfte att göra signifikansprövning för att säkerställa huruvida påvisat resultat beror på 

Låg Mellan Hög Totalt 

164 361 201 726 

Kvinna Man Totalt 

572 154 726 
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slumpen eller inte. De tester som användes i denna rapport var Kruskal–Wallis test, Chi2-test 

och Mann-Whitney, och signifikansnivån valdes till 0,05 då denna är standard för 

samhällsvetenskaplig forskning.  

 

Kruskal-Wallis testet användes på de frågor som hade tre oberoende grupper (låg-, medel- och 

hög utbildningsnivå) och där variabeln låg på ordinal skalnivå. Testet är effektivt att använda 

då grupperna som ska jämföras är oberoende av varandra (Gratton & Jones, 2010; Löfgren & 

Näverskog, 1999). Grupperna som användes under till testet skapades beroende på den 

utbildningsnivå yrket kräver. 

 

Chi2 – testet användes på de frågor där variabeln låg på nominal skalnivå (ja - nej frågor) och 

som hade två oberoende stickprov. Testet jämför två grupper och visar om det är skillnad eller 

inte mellan stickproven (Gratton & Jones, 2010). 

 

Mann-Whitney testet användes på de frågor som hade två oberoende grupper (kön - kvinna 

och man) där variabeln låg på ordinal skalnivå. Testet är effektivt att använda då två 

oberoende grupper, med ojämn fördelning, ska jämföras, som det var i denna enkätuppsats 

(Löfgren & Näverskog, 1999). 

 

3.3.1 Kategorisering av utbildningsnivåer 

För att vi skulle kunna jämföra de olika utbildningsnivåerna har respondenterna kategoriserats 

in i tre grupper beroende på vilken utbildningsnivå yrket kräver. De yrken som tillhör låg 

utbildningsnivå är lokalvårdare, vaktmästare, undersköterskor, skötare och läkarsekreterare då 

ingen eftergymnasial utbildning krävs för dessa yrken. De yrken som tillhör 

medelutbildningsnivå är sjuksköterskor, administratörer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster 

eftersom de yrkena kräver upp till en 3 årig eftergymnasial utbildning. De yrken som tillhör 

den höga utbildningsnivån är läkare, psykologer, biomedicinska analytiker och kuratorer 

eftersom de yrkena kräver en eftergymnasial utbildning på mer än 3 år. En analys av dessa 

utbildningsnivåer och kön visade att män i större utsträckning än kvinnor tillhör den höga 

utbildningsnivån (p < 0,05) se figur 1. I rapporten kommer dessa grupper endast nämnas som 

låg, mellan och hög i figurer och tabeller. 



 

Figur 1. Procentuell fördelning över kön och utbildnings

 

3.4 Bortfall  

Respondenterna hade tio dagar på sig att besvara enkäten. En påminnelse skickades ut efter

sju dagar för att försöka minska det externa bortfallet. Enkäten skickades ut till 3229 personer 

och 768 besvarade den, detta gav en svarsfrekvens på 24 %. Detta ger ett externt bortfall på 

76 % och beror på att personer valde att inte besvara enkäten. De

sett till alla frågor och kan ha berott på att respondenterna har missat att fylla i eller 

missuppfattat frågor i enkäten.

 

3.5 Generaliserbarhet 

I denna uppsats visste vi om risken av en låg svarsfrekvens då den externa han

VLL sa att det vanligtvis är få som brukar besvara enkäter på NUS. För att kunna få ”mer” 

generaliserbara svar skickades enkäten ut till 58 % av populationen på NUS (till de 

vårdenheter med störst spridning på utbildningsnivå). Detta för att fö

många som möjligt för att kunna göra signifikanstester utifrån svaren på enkäterna.

 

3.6 Reliabilitet och validitet

För en hög reliabilitet på en undersökning bör resultatet kunna upprepas och generera ett 

liknande resultat. Om en fråga

vara litet vid upprepade mätningar (Ejlertsson, 2005). I denna uppsats har en 

reliabilitetsprövning gjorts för att säkerställa reliabiliteten på enkätens frågor. Den prövning 
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Figur 1. Procentuell fördelning över kön och utbildningsnivå. 

Respondenterna hade tio dagar på sig att besvara enkäten. En påminnelse skickades ut efter

sju dagar för att försöka minska det externa bortfallet. Enkäten skickades ut till 3229 personer 

och 768 besvarade den, detta gav en svarsfrekvens på 24 %. Detta ger ett externt bortfall på 

76 % och beror på att personer valde att inte besvara enkäten. Det interna bortfallet låg på 9 % 

sett till alla frågor och kan ha berott på att respondenterna har missat att fylla i eller 

missuppfattat frågor i enkäten. 

I denna uppsats visste vi om risken av en låg svarsfrekvens då den externa han

VLL sa att det vanligtvis är få som brukar besvara enkäter på NUS. För att kunna få ”mer” 
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För en hög reliabilitet på en undersökning bör resultatet kunna upprepas och generera ett 

liknande resultat. Om en fråga har hög reliabilitet innebär det att det slumpmässiga felet ska 

vara litet vid upprepade mätningar (Ejlertsson, 2005). I denna uppsats har en 

reliabilitetsprövning gjorts för att säkerställa reliabiliteten på enkätens frågor. Den prövning 
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I denna uppsats visste vi om risken av en låg svarsfrekvens då den externa handledaren på 

VLL sa att det vanligtvis är få som brukar besvara enkäter på NUS. För att kunna få ”mer” 

generaliserbara svar skickades enkäten ut till 58 % av populationen på NUS (till de 

rsöka få svar av så 

många som möjligt för att kunna göra signifikanstester utifrån svaren på enkäterna. 

För en hög reliabilitet på en undersökning bör resultatet kunna upprepas och generera ett 

har hög reliabilitet innebär det att det slumpmässiga felet ska 

vara litet vid upprepade mätningar (Ejlertsson, 2005). I denna uppsats har en 

reliabilitetsprövning gjorts för att säkerställa reliabiliteten på enkätens frågor. Den prövning 
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som gjordes var den så kallade halveringsmetoden. Det är enligt Ejvegård (1996) när svaren 

slumpmässigt delas in i två halvor och jämförs med varandra. Prövningen visade att det är en 

liten skillnad mellan grupperna och därmed är reliabiliteten god. 

 

Med validitet menas att enkätens frågor mäter det som avses mätas (Ejlertsson, 2005). Vid 

enkätkonstruktionen togs detta vid beaktande och vi försökte formulera frågorna så att de 

mätte det som avsågs att mäta. Problemet var att det var svårt att göra en validitetsprövning på 

enkäten. För som Ejvegård (1996) skriver, är det mycket svårare att göra en validitetsprövning 

än en reliabilitetsprövning på grund av att det behövs ett annat mått att jämföra med. Till 

exempel genom flera kontrollfrågor i enkäten. Vi valde att inte göra kontrollfrågor då vi ville 

hålla enkäten så kort och koncis som möjligt, för att korta ner skrivtiden på enkäten och 

därmed kunna få in fler enkätsvar. Däremot verkar resultatet trovärdigt då tidigare forskning 

visar liknande resultat. Därför ansåg vi att frågorna i enkäten är valida fast vi inte hade 

konrollfrågor. 

 

3.7 Etik 

Ett informationsbrev skickades tillsammans med enkäten där information, konfidentialitet, 

samtycke och nyttjandekravet beskrevs. Informationskravet beaktades genom att 

respondenterna fick ett mail med en länk till enkäten som gav information angående 

undersökningens syfte samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande i undersökningen. Samtyckeskravet beaktades genom att respondenten 

fick information om att de har rätt att bestämma över sin egen medverkan. Vid en 

internetbaserad enkät som denna, betyder det att respondenten har samtyckt till att medverka 

om denne skickar in enkäten. Konfidentialitetskravet beaktades genom att deltagarna i 

undersökningen inte behövde fylla i personuppgifter i enkäten. Tillsammans med VLL 

bestämdes att en utlottning av priser skulle ske för de personer som fyllde i enkäten. För att 

säkra konfidentialiteten skapades ytterligare en enkät som fanns som länk efter det att 

respondenterna fyllt i huvudenkäten. Detta gjorde att det inte gick att identifiera vilka 

personer som svarat vad i enkäten, bara namn på vilka som deltagit. Direkt efter utlottningen 

raderades alla namn så ingen obehörig skulle kunna ta del av informationen. Nyttjandekravet 

beaktades genom att den information som insamlades endast användes till det ändamål som 

uppsatsen syftade till samt att respondenterna fick information om uppsatsens syfte innan de 
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besvarade enkäten. Alla dessa aspekter framgick i det informationsbrev som medföljde 

enkäten och grundande sig på vetenskapsrådets (2002) etiska regler. 

 

3.8 Begreppsförklaringar 

3.8.1 Definition av fysisk aktivitet och motion 

Fysisk aktivitet definieras i denna undersökning som all kroppslig rörelse som resulterar i 

skelettmuskulära sammandragningar och ger en ökad energiförbrukning. Här kan till exempel 

kratta löv, promenera eller städa inkluderas. (Bess & Forsyth, 2009; Hassmén et al. 2000; 

Henriksson & Sundberg, 2008). 

 

Motion är en hälsoinriktad fysisk aktivitet i syfte att förbättra eller bibehålla kondition, 

muskelstyrka, muskeluthållighet, rörlighet eller balans samt ska fokusera på trivsel och 

välbefinnande (Schäfer–Elinder & Faskunger, 2006; Statistiska centralbyrån, 2009). 

 

3.8.2 Den svenska rekommendationen av fysisk aktivitet 

I ett pressmeddelande från Svenska läkaresällskapet (2001) angav de den nuvarande 

rekommendationen av fysisk aktivitet: 

 

 ”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara 

åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar 

den dagliga mängden eller intensiteten.”. 

 

 



 

4. Resultat 

I följande rubriker presenteras resultatet från enkäten för att sedan jämf

forskning i diskussionen.  

 

4.1 Psykisk och fysisk uppskattning

Det vanligaste transportsättet till NUS är cykel följt av bil och promenad. Mellan 

utbildningsnivåerna skilde sig detta åt genom att de högutbildade i större utsträckning cyk

till arbetet samtidigt som buss och bil nyttjades i större utsträckning av de lågutbildade (p < 

0,05). Den enda skillnaden som finns mellan män och kvinnor är att kvinnor i större 

utsträckning åker buss till arbetet (p < 0,05). Se figur 2.

Figur 2. Procentuell fördelning över hur utbildningsnivåerna tar sig till arbetet.

 

Överlag ansåg alla utbildningsnivåer att de hade god psykisk kapacitet och det finns inga 

signifikanta skillnader mellan dem (p >

mer psykiskt ansträngande arbete än lågutbildade som anser att de har mindre psykiskt 

ansträngande arbete (p < 0,05). 

 

Det finns inte några signifikanta skillnader mellan könen och den upplevda psykiska

ansträngningen på arbetet (p > 0,05), däremot finns det skillnader i hur de uppskattar sin 

psykiska kapacitet då kvinnor anser sig ha en lägre psykisk kapacitet än männen (p < 0,05). 
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I följande rubriker presenteras resultatet från enkäten för att sedan jämf

4.1 Psykisk och fysisk uppskattning 
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0,05). Den enda skillnaden som finns mellan män och kvinnor är att kvinnor i större 

utsträckning åker buss till arbetet (p < 0,05). Se figur 2. 
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psykiska kapacitet då kvinnor anser sig ha en lägre psykisk kapacitet än männen (p < 0,05). 

I följande rubriker presenteras resultatet från enkäten för att sedan jämföras med tidigare 

Det vanligaste transportsättet till NUS är cykel följt av bil och promenad. Mellan 

utbildningsnivåerna skilde sig detta åt genom att de högutbildade i större utsträckning cyklar 

till arbetet samtidigt som buss och bil nyttjades i större utsträckning av de lågutbildade (p < 

0,05). Den enda skillnaden som finns mellan män och kvinnor är att kvinnor i större 

Överlag ansåg alla utbildningsnivåer att de hade god psykisk kapacitet och det finns inga 

0,05). Däremot anser de högutbildade att de har ett 

mer psykiskt ansträngande arbete än lågutbildade som anser att de har mindre psykiskt 

Det finns inte några signifikanta skillnader mellan könen och den upplevda psykiska 

ansträngningen på arbetet (p > 0,05), däremot finns det skillnader i hur de uppskattar sin 

psykiska kapacitet då kvinnor anser sig ha en lägre psykisk kapacitet än männen (p < 0,05).  



 

 

 

 

De lågutbildade anser sig ha en lägre uppskattad fysisk kapacitet

(p < 0,05). Se figur 3. Män uppskattar sin fysiska kapacitet högre än kvinnor (p < 0,05) och 

bedömer sin fysiska kapacitet, utifrån enkäten som ”mycket bra” i större utsträckning än 

kvinnor. 

Figur 3. Procentuell fördelning av uppskattad fysisk kapacitet bland utbildningsnivåerna.

 

Generellt är det få som anser sig ha ett fysiskt ansträngande arbete. Det finns dock skillnader 

mellan utbildningsnivåer då låg

arbete än de högutbildade (p < 0,05). Se figur 4.  Det finns även signifikanta skillnader mellan 

kön då kvinnor uppskattar sitt arbete som mer fysiskt ansträngande än männen (p < 0,05). 

Figur 4. Procentuell fördelning inom utbildningsnivåerna gällande hur fysiskt
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De lågutbildade anser sig ha en lägre uppskattad fysisk kapacitet än medel

(p < 0,05). Se figur 3. Män uppskattar sin fysiska kapacitet högre än kvinnor (p < 0,05) och 

bedömer sin fysiska kapacitet, utifrån enkäten som ”mycket bra” i större utsträckning än 

 

uppskattad fysisk kapacitet bland utbildningsnivåerna. 
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mellan utbildningsnivåer då låg- och medelutbildade anser sig ha ett mer fysiskt ansträngande 

de högutbildade (p < 0,05). Se figur 4.  Det finns även signifikanta skillnader mellan 

kön då kvinnor uppskattar sitt arbete som mer fysiskt ansträngande än männen (p < 0,05). 

 

Figur 4. Procentuell fördelning inom utbildningsnivåerna gällande hur fysiskt ansträngande arbetet är.

än medel- och högutbildade 

(p < 0,05). Se figur 3. Män uppskattar sin fysiska kapacitet högre än kvinnor (p < 0,05) och 

bedömer sin fysiska kapacitet, utifrån enkäten som ”mycket bra” i större utsträckning än 

 

Generellt är det få som anser sig ha ett fysiskt ansträngande arbete. Det finns dock skillnader 

och medelutbildade anser sig ha ett mer fysiskt ansträngande 

de högutbildade (p < 0,05). Se figur 4.  Det finns även signifikanta skillnader mellan 

kön då kvinnor uppskattar sitt arbete som mer fysiskt ansträngande än männen (p < 0,05).  

ansträngande arbetet är. 



 

4.2 Motion 

På enkätfrågan om motion anser 95 % av de tillfrågade att de motionerar och det finns inga 

signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna eller kön (p > 0,05). Dock visar det sig att 

endast 70 % motionerar enligt de

signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna eller kön (p > 0,05). Se bilaga 2. Det går att 

utläsa av resultatet att de tillfrågade motionerar i genomsnitt högintensivt 1 

veckan. Se figur 5. Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan 

utbildningsnivåerna (p < 0,05) där den största skillnaden är att högutbildade motionerar fler 

gånger i veckan än låg- och medelutbildade samt att högutbildade i mindre utsträckning helt 

avstår motion. En jämförelse mellan kön visar att män motionerar fler gånger i veckan (3

gånger i veckan eller mer) än kvinnor samt att kvinnor också väljer avstå motion i större 

utsträckning än män (p < 0,05). 

 

Figur 5. Procentuell fördelning över ut

vecka. 
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På enkätfrågan om motion anser 95 % av de tillfrågade att de motionerar och det finns inga 

signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna eller kön (p > 0,05). Dock visar det sig att 

endast 70 % motionerar enligt de allmänna rekommendationerna, men även här finns inga 

signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna eller kön (p > 0,05). Se bilaga 2. Det går att 

utläsa av resultatet att de tillfrågade motionerar i genomsnitt högintensivt 1 

igur 5. Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan 

utbildningsnivåerna (p < 0,05) där den största skillnaden är att högutbildade motionerar fler 

och medelutbildade samt att högutbildade i mindre utsträckning helt 

avstår motion. En jämförelse mellan kön visar att män motionerar fler gånger i veckan (3

gånger i veckan eller mer) än kvinnor samt att kvinnor också väljer avstå motion i större 

utsträckning än män (p < 0,05).  

Figur 5. Procentuell fördelning över utbildningsnivåernas motionsvanor gällande högintensiv motion i snitt per 

På enkätfrågan om motion anser 95 % av de tillfrågade att de motionerar och det finns inga 

signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna eller kön (p > 0,05). Dock visar det sig att 

allmänna rekommendationerna, men även här finns inga 

signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna eller kön (p > 0,05). Se bilaga 2. Det går att 

utläsa av resultatet att de tillfrågade motionerar i genomsnitt högintensivt 1 – 2 gånger i 

igur 5. Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan 

utbildningsnivåerna (p < 0,05) där den största skillnaden är att högutbildade motionerar fler 

och medelutbildade samt att högutbildade i mindre utsträckning helt 

avstår motion. En jämförelse mellan kön visar att män motionerar fler gånger i veckan (3-4 

gånger i veckan eller mer) än kvinnor samt att kvinnor också väljer avstå motion i större 

 

bildningsnivåernas motionsvanor gällande högintensiv motion i snitt per 



 

Högutbildade utövar individuell motionsträning i större utsträckning än de övriga 

utbildningsnivåerna (p < 0,05). Vidare utövar kvinnor gruppträning i större 

män, som istället utövar individuell motionsträning och lagidrott mer (p < 0,05).  Se tabell 3.

 

Tabell 3. Översikt över de vanligaste motionsaktiviteterna mellan kön (%)

Motionsaktivitet 

Individuell motionsträning* 

Gruppträning* 

Styrketräning 

Lagidrott* 

Individuell föreningsidrott 

* p < 0,05 

 

Den utbildningsnivå som utnyttjar friskvårdstimmen i störst utsträckning är de lågutbildade (p 

< 0,05) medan högutbildade är de som är minst benägna att utnyttja sin friskvårdstimme. Se 

figur 6. Dessutom visar resultatet att kvinnor är mer benägna att utnyttja sin friskvårdstimme 

än män (p < 0,05). 

 

Figur 6. Procentuell fördelning över utnyttjande av friskvårds
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Högutbildade utövar individuell motionsträning i större utsträckning än de övriga 

utbildningsnivåerna (p < 0,05). Vidare utövar kvinnor gruppträning i större 

män, som istället utövar individuell motionsträning och lagidrott mer (p < 0,05).  Se tabell 3.

Tabell 3. Översikt över de vanligaste motionsaktiviteterna mellan kön (%) 

Kvinna Man Hela 

populationen

53 

27 

19 

2 

1 

64 

10 

24 

16 

3 

  56 

  23 

  20 

  5 

  1 

Den utbildningsnivå som utnyttjar friskvårdstimmen i störst utsträckning är de lågutbildade (p 

högutbildade är de som är minst benägna att utnyttja sin friskvårdstimme. Se 

figur 6. Dessutom visar resultatet att kvinnor är mer benägna att utnyttja sin friskvårdstimme 

 
Figur 6. Procentuell fördelning över utnyttjande av friskvårdstimme inom utbildningsnivåerna.

Högutbildade utövar individuell motionsträning i större utsträckning än de övriga 

utbildningsnivåerna (p < 0,05). Vidare utövar kvinnor gruppträning i större utsträckning än 

män, som istället utövar individuell motionsträning och lagidrott mer (p < 0,05).  Se tabell 3. 

 

populationen 

Den utbildningsnivå som utnyttjar friskvårdstimmen i störst utsträckning är de lågutbildade (p 

högutbildade är de som är minst benägna att utnyttja sin friskvårdstimme. Se 

figur 6. Dessutom visar resultatet att kvinnor är mer benägna att utnyttja sin friskvårdstimme 

timme inom utbildningsnivåerna. 



 

4.3 Styrketräning 

De olika utbildningsnivåerna styrketränar i ungefär samma utsträckning, cirka 40 % av 

populationen (p > 0,05). Resultatet visar också att det inte finns någon signifikant skillnad 

över utbildningsnivåernas användande av personalklubbens gym (p > 0,05). Sett över hela 

populationen är det 14 % som utnyttjar personalkubbens gym. Det finns inte heller någon 

signifikant skillnad mellan kön och användandet av personalklubbens gym (p > 0,05). 

Däremot anser kvinnor att styrketräning är en bra motionsform i större utsträckning än män (p 

< 0,05). Se figur 7. Det finns ingen signifikant skillnad mellan utbildningsnivåerna (p > 0,05).

 

Figur 7. Procentuellfördelning mellan kön och deras uppfattning om styrketräning 

 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna eller kön avseende i vilken 

utsträckning personalklubbens gym utnyttjas regelbundet (p > 0,05). Däremot går det att se 

medelvärdet av användandet av personalklubbens gym so

också att se de vanligaste motiven till att styrketräna på personalklubbens gym bland de 

anställda; det är nära hemmet, det är billigt och det är ett bra utbud av styrketräningsredskap.
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De olika utbildningsnivåerna styrketränar i ungefär samma utsträckning, cirka 40 % av 

populationen (p > 0,05). Resultatet visar också att det inte finns någon signifikant skillnad 

as användande av personalklubbens gym (p > 0,05). Sett över hela 

populationen är det 14 % som utnyttjar personalkubbens gym. Det finns inte heller någon 

signifikant skillnad mellan kön och användandet av personalklubbens gym (p > 0,05). 

or att styrketräning är en bra motionsform i större utsträckning än män (p 

< 0,05). Se figur 7. Det finns ingen signifikant skillnad mellan utbildningsnivåerna (p > 0,05).

 

Figur 7. Procentuellfördelning mellan kön och deras uppfattning om styrketräning som motionsform.

Det finns inga signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna eller kön avseende i vilken 

utsträckning personalklubbens gym utnyttjas regelbundet (p > 0,05). Däremot går det att se 

medelvärdet av användandet av personalklubbens gym som är 1-2 gånger i veckan. Det går 

också att se de vanligaste motiven till att styrketräna på personalklubbens gym bland de 

anställda; det är nära hemmet, det är billigt och det är ett bra utbud av styrketräningsredskap.

De olika utbildningsnivåerna styrketränar i ungefär samma utsträckning, cirka 40 % av 

populationen (p > 0,05). Resultatet visar också att det inte finns någon signifikant skillnad 

as användande av personalklubbens gym (p > 0,05). Sett över hela 

populationen är det 14 % som utnyttjar personalkubbens gym. Det finns inte heller någon 

signifikant skillnad mellan kön och användandet av personalklubbens gym (p > 0,05). 

or att styrketräning är en bra motionsform i större utsträckning än män (p 

< 0,05). Se figur 7. Det finns ingen signifikant skillnad mellan utbildningsnivåerna (p > 0,05). 

som motionsform. 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna eller kön avseende i vilken 

utsträckning personalklubbens gym utnyttjas regelbundet (p > 0,05). Däremot går det att se 

2 gånger i veckan. Det går 

också att se de vanligaste motiven till att styrketräna på personalklubbens gym bland de 

anställda; det är nära hemmet, det är billigt och det är ett bra utbud av styrketräningsredskap. 
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4.4 Motivation 

4.4.1 Motivation till motion 

De högutbildade motionerar i större utsträckning än de lågutbildade med motivet att bli 

vältränad, medan lågutbildade motionerar med motivet att få fastare former (p < 0,05). De 

skillnader som finns mellan könen gällande motivation till motion är att kvinnor i större 

utsträckning motionerar med motiven att få inre tillfredställelse, gå ner i vikt, bli starkare och 

få fastare former (p < 0,05). Samtidigt motiveras män i större utsträckning än kvinnor av att 

bli vältränad (p < 0,05). Se tabell 4. 

 

Tabell 4. Översikt över vad som motiverar till motionera mellan kön (Medelvärde av 

rangordning: 1 = Instämmer inte. 5 = Instämmer helt) 

Motiv Kvinna Man Hela populationen 

Det är hälsosamt 

Bättre kondition 

Inre tillfredställelse* 

Bibehålla form 

Avkopplande 

Det är roligt 

Skönt att träna 

Gå ner i vikt* 

Bli starkare* 

Mår dåligt utan motion 

Bli vältränad* 

Fastare former* 

4,5 

4,4 

4,3 

4,1 

4 

3,9 

3,9 

3,9 

3,8 

3,4 

3,3 

3,3 

4,3 

4,2 

4,1 

3,9 

3,7 

3,8 

3,7 

3,4 

3,2 

3,3 

3,6 

2,4 

4,4 

4,3 

4,3 

4 

3,9 

3,9 

3,9 

3,8 

3,6 

3,4 

3,4 

3,1 

* p < 0,05 
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4.4.2 Motivation till styrketräning 

Den enda skillnaden mellan utbildningsnivåerna är att högutbildade i större utsträckning än 

lågutbildade styrketränar med motivet att bli vältränad (p < 0,05). Se bilaga 3. Kvinnor 

styrketränar med motivet att få fastare former i större utsträckning än män, medan män 

motionerar med motivet att bli vältränad i större utsträckning än kvinnor (p < 0,05). Se tabell 

5.  

 

Tabell 5. Översikt över vad som motiverar till att styrketräna mellan kön (Medelvärde av 

rangordning: 1 = Instämmer inte. 5 = Instämmer helt) 

Motiv Kvinna Man Hela populationen 

Bli starkare 

Det är hälsosamt 

Inre tillfredställelse 

Bli vältränad* 

Bibehålla form 

Skönt att träna 

Få muskler 

Mår dåligt utan motion 

Fastare former* 

Det är roligt 

Avkopplande 

Gå ner i vikt 

4,2 

4,2 

3,9 

3,7 

3,7 

3,7 

3,4 

3,5 

3,7 

3,4 

3,4 

3,4 

4 

4 

3,8 

4 

3,6 

3,7 

3,8 

3,5 

2,6 

3,4 

3,4 

3 

4,1 

4,1 

3,8 

3,8 

3,7 

3,7 

3,6 

3,5 

3,4 

3,4 

3,4 

3,3 

* p < 0,05 
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På frågan om varför respondenterna inte styrketränar framkom skillnader mellan 

utbildningsnivåerna då lågutbildade anger motivet att det är för dyrt och att de har dålig 

fysisk hälsa i större utsträckning än högutbildade (p < 0,05). Se tabell 6. Det finns däremot 

inga skillnader mellan kön (p > 0,05). 

 

Tabell 6. Översikt över de vanligaste motiven till att inte styrketräna mellan 

utbildningsnivåerna (%) 

Motiv Låg Medel Hög Hela populationen 

Gör annat 

Har inte tid 

Gillar inte träning 

För dyrt* 

Har inget behov 

Har inga träningskompisar 

Arbetet hindrar 

Har ingen energi 

Dålig fysisk hälsa* 

För gammal 

68 

23 

15 

32 

16 

26 

7 

12 

13 

9 

76 

30 

19 

15 

15 

12 

15 

10 

3 

6 

75 

34 

25 

8 

23 

7 

15 

9 

4 

2 

74 

29 

20 

17 

17 

14 

13 

10 

6 

6 

* p < 0,05 
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Motiven som finns till att inte styrketräna på personalkubbens gym skilde sig åt mellan 

utbildningsnivåerna. Högutbildade angav att de i större utsträckning inte tränade på 

personalkubbens gym på grund av tidsbrist medan lågutbildade angav att gymmet ligger för 

långt ifrån hemmet som en vanlig anledning (p < 0,05). Mellan könen finns inga skillnader i 

motiv till att inte styrketräna (p > 0,05). Se tabell 7. 

 

Tabell 7. Översikt över de vanligaste motiven bland utbildningsnivåerna till att inte 

styrketräna på personalklubbens gym (%) 

Motiv Låg Medel Hög Hela populationen 

Tränar inte styrketräning 

Tränar på annat gym 

Tidsbrist* 

Långt ifrån hemmet* 

Känner inga 

Dåligt utbud av redskap 

26 

17 

15 

27 

6 

3 

30 

24 

22 

24 

3 

2 

39 

39 

37 

14 

6 

1 

31 

26 

23 

23 

5 

3 

* p < 0,05
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5. Diskussion 

Denna del är en jämförelse mellan tidigare forskning och resultat. 

 

5.1 Psykisk och fysisk uppskattning 

Resultatet ligger i linje med tidigare forskning (Engström, 2000) då hälften av de lågutbildade 

uppskattade att deras arbete var fysiskt ansträngande. Procentsatsen för hur fysiskt 

ansträngande arbetet är minskade i de högre utbildningsnivåerna. Bland medelutbildade angav 

43 % att de har ett fysiskt ansträngande arbete och bland de högutbildade är procentsatsen 22 

%. Lågutbildade har även angett att de har lägst fysisk kapacitet och det finns ett klart 

samband mellan hur fysiskt ansträngande arbetet är och deras upplevda fysiska kapacitet. 

Detta kan urskiljas genom att lågutbildade som angav att de har ett fysiskt ansträngande 

arbete tenderar att ha en lägre fysisk kapacitet och är mindre fysiskt aktiva på fritiden. Detta 

är ett problem då den utbildningsnivå som har mest fysiskt ansträngande arbetsuppgifter 

samtidigt är de som motionerar minst på fritiden.  

 

Kvinnor uppskattar sitt arbete som mer fysiskt ansträngande än männen gör. Vilket kan 

förklaras med att kvinnor tillhör den lägre utbildningsnivån i större utsträckning än män.  Att 

kvinnor upplever sitt arbete som mer fysisk ansträngande kan även förklaras med hjälp av 

tidigare forskning (Schäfer-Elinder & Faskunger, 2006; Wadman & Ten-Berg, 2009) som 

visar på att lågutbildade har mer fysiskt ansträngande arbetsuppgifter.  Kvinnor anser också 

att de har lägre uppskattad fysisk kapacitet. I motsats till RF:s studie (2008b) visade resultatet 

i denna rapport att kvinnor är mer fysiskt inaktiva på fritiden, även ett samband mellan 

utbildningsnivå kan förklara detta. Det leder i sin tur till att kvinnor och lågutbildade riskerar i 

större utsträckning att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och andra vanligt 

förekommande sjukdomar samt rygg och ledbesvär som förknippas med fysisk inaktivitet 

(Wadman & Ten-Berg, 2009). Dessa sjukdomar är en belastning för samhället då det utgör 

stora kostnader för sjukvården. Med hjälp av fysisk aktivitet, utifrån rekommendationerna, 

skulle dessa hälsoproblem kunna förebyggas. 

 

De högutbildade ansåg att de hade ett mer psykiskt ansträngande arbete än de övriga 

utbildningsnivåerna, men alla utbildningsnivåer uppskattade sin psykiska kapacitet lika bra. 

Det visar på att de som är högutbildade hanterar den psykiska pressen på ett bra sätt och kan 
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därför inte förklaras via ett utbildningsperspektiv, då det inte fanns någon signifikant skillnad 

i hur utbildningsnivåerna uppskattade sin psykiska kapacitet.  

 

Denna rapport kom fram till att kvinnor angav att de har lägre uppskattad psykisk kapacitet 

och detta är i enlighet med tidigare forskning (Hassmén et al. 2000). En förklaring kan vara 

att kvinnor är mindre fysiskt aktiva på fritiden, då fysisk aktivitet kan motverka och förbättra 

den psykiska kapaciteten.  

 

Resultatet visar att de vanligaste transportsätten till och från arbetet är (rangordnat från 

vanligast till minst vanligast): cykel, bil, promenad och buss. Det fanns signifikanta skillnader 

mellan utbildningsnivåernas transportsätt då högutbildade cyklar i större utsträckning än låg- 

och medelutbildade, samt att lågutbildade tenderar att åka bil till och från jobbet i större 

utsträckning än högutbildade. En förklaring till val av transportsätt kan vara boendeavståndet 

till NUS då lågutbildade möjligtvis bor längre ifrån NUS.  

 

5.2 Motion 

Denna rapport kom fram till att 95 % av respondenterna motionerade, detta i enlighet med 

tidigare forskning (Riksidrottsförbundet, 2008b; Statistiska centralbyrån, 2009). Vidare visade 

också rapporten att 70 % motionerade i enlighet med rekommendationerna, detta i motsats 

från tidigare forskning (Statistiska centralbyrån, 2009). Det kan förklaras av att 

sjukhuspersonal är mer kunnig om de positiva aspekterna med fysisk aktivitet och motion, 

vilket gör att de motionerar i större utsträckning än övriga befolkningen (Kay et al. 2008). 

Rapporten visar att det finns skillnader mellan utbildningsnivåerna och regelbunden motion, 

då de högutbildade i större utsträckning motionerar fler gånger i veckan. Det framkom också 

att 5 % av respondenterna helt avstår motion, vilket är en väldigt bra siffra då tidigare 

forskning visade på att det var 12 % som helt avstod motion. 

 

Den tidigare forskningen (Riksidrottsförbundet, 2008b) visade att kvinnor är mer benägna att 

motionera fler gånger i veckan än män, då ungefär hälften av kvinnorna och 40 % av männen 

motionerade tre eller fler gånger i veckan. Resultatet från denna rapport överensstämmer 

delvis med tidigare forskning då det var 41 % av männen som motionerade tre eller fler 

gånger i veckan. Dock var det endast en tredjedel av kvinnorna som motionerade tre eller fler 

gånger i veckan. Noterbart är att kvinnor tillhör den lägre utbildningsnivån i större 
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utsträckning än män och resultatet kan därför bli missvisande ur ett könsperspektiv. Denna 

rapport visar på att det är fler kvinnor än män som avstår högintensiv motion, då en fjärdedel 

av kvinnorna och en femtedel av männen avstår motion, vilket inte överensstämmer med 

tidigare forskning (Riksidrottsförbundet, 2008b). 

 

De vanligaste motionsaktiviteterna i denna rapport går i enlighet med RF (2004). Resultatet 

visar även att de högutbildade utövar individuell motionsträning (promenad, cykling & 

löpning) i större utsträckning än lågutbildade. Det finns också skillnader mellan kön och 

motionsaktiviteter då män i större utsträckning utövar individuell motionsträning, medan 

kvinnor i större utsträckning utövar gruppträning. 

 

Resultatet i denna rapport visar att lågutbildade utnyttjar sin friskvårdstimme i större 

utsträckning än högutbildade och att kvinnor utnyttjar sin friskvårdstimme mer än män. 

Intressant är att dessa resultat skiljer sig ifrån tidigare forskning och andra resultat i rapporten, 

då både tidigare forskning (Statistiska centralbyrån, 2009; Schäfer–Elinder & Faskunger 

2006) och resultatet i denna rapport har visat att högutbildade är de som motionerar mest. 

Detta kan bero på att lågutbildade inte har råd med att motionera på träningsanläggningar på 

sin fritid i den utsträckning högutbildade kan. Kvinnors motionsvanor har visat sig vara 

tvetydiga då tidigare forskning (Riksidrottsförbundet, 2008b) menade att kvinnor motionerar 

mer än män men resultatet i denna rapport visar på motsatsen. Utnyttjandet av 

friskvårdstimmen var det enda som överensstämde med tidigare forskning 

(Riksidrottsförbundet, 2008b) då kvinnor utnyttjade friskvårdstimmen i större utsträckning än 

män. 

 

5.3 Styrketräning 

Resultatet i denna rapport visar att omkring 38 % av respondenterna styrketränar och det finns 

inga signifikanta skillnader i hur utbildningsnivåerna eller kön styrketränar. Tidigare 

forskning (Statistiska centralbyrån, 2009) visar att könsfördelningen på gym är jämn vilket 

även denna uppsats konstaterar.  

 

Resultatet visar att kvinnor anser att styrketräning är en bra motionsform i större utsträckning 

än män, vilket kan förklaras genom Söderström (1999) som nämner att män uppfattar 

styrketräning som mer psykiskt och fysiskt påfrestande än kvinnor gör.  
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När det gäller styrketräning på personalkubbens gym finns det inga skillnader mellan 

utbildningsklasserna eller mellan kön. Cirka 15 % av respondenterna angav att de 

styrketränade på personalklubbens gym, där en liten tendens finns till att medelutbildade var 

de som utnyttjade personalklubbens gym i störst utsträckning.  

 

5.4 Motivation 

5.4.1 Motion 

De vanligaste motiven till att motionera i denna rapport skiljer sig från RF (2004). De enda 

motiven som överensstämde med tidigare forskning var bibehålla formen och för att det är 

roligt. Hassmén (2000) och RF (2004) fann i sina studier att motivet att motionera för att det 

är roligt är viktigt. Bess och Forsyth (2009) nämner även att detta är ett av de viktigaste 

motiven till motion då det är en inre motivationsfaktor. Resultatet visar däremot att 

respondenterna inte anser detta som lika viktigt, då det inte var en av de fem vanligaste. De 

olika utbildningsnivåerna skildes inte nämnvärt åt angående motiv till motion. De enda 

motiven som skildes åt på en signifikant nivå mellan utbildningsnivåerna var för att bli 

vältränad och för att få fastare former. Det fanns däremot ett motiv som gick in bland de sex 

vanligaste motiven bland de lågutbildade, som skilde sig åt mellan utbildningsnivåerna och 

det var att gå ner i vikt, som är det fjärde vanligaste motivet till motion. I övrigt visar 

resultatet att utbildningsnivåerna inte motiveras av olika faktorer till att motionera utan att de 

motiveras av samma anledningar. Detta kan bero på det rådande idealet i samhället som inte 

skiljer sig åt beroende på utbildningsnivå. 

 

Det som är intressant med resultaten är att tre av de sex vanligaste motiven behandlade inre 

motivation. Något som Engström (1999) och Vallerand (2001) menade var väldigt viktigt för 

att känna meningsfullhet och må bättre utav träningen. Detta kan förklara den höga andelen 

som faktiskt motionerar i enlighet med rekommendationerna.  

 

När det gäller skillnader i kön är de sex vanligaste motiven samma för bägge. Men i ett av de 

vanligaste motiven fanns det en signifikant skillnad mellan könen. Det var angående inre 

tillfredställelse som ansågs vara viktigare för kvinnor än män. Detta skulle kunna bero på att 

män motiveras av yttre motivation i större utsträckning än kvinnor. Men vid en närmare 

analys av de mindre vanligare motiven går det att utläsa att kvinnor i större utsträckning 
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motiveras av yttre motivation. Gå ner i vikt, bli starkare och för att få fastare former är motiv 

som har en signifikant skillnad och där kvinnor anser dessa som viktigare. Alla dessa 

fokuserar på den yttre motivationen till motion.  

 

5.4.2 Styrketräning 

I resultatet angav personalen på NUS att de vanligaste motiven till styrketräning var i princip 

detsamma som Söderström (2000) kommit fram till om hela populationen i uppsatsen 

räknades in. Dessa var: att bli starkare, det är hälsosamt, ger en inre tillfredställelse, bli 

vältränad, bibehålla formen och det är skönt att styrketräna.  

 

En jämförelse av utbildningsnivåer och motiv visar att det endast finns ett motiv som har 

signifikant skillnad. Det är att högutbildade styrketränar för att bli vältränad i större 

utsträckning. Däremot om en jämförelse av hur viktiga de olika motiven är för 

utbildningsnivåerna finns det skillnader. Bilaga 3 visar att det finns några motiv som skiljer 

sig ifrån Söderströms (2000) forskning om det jämförs med de olika utbildningsnivåerna. 

Lågutbildade hade tre motiv som var i enlighet med tidigare forskning; det är hälsosamt, för 

att bli starkare och det ger en inre tillfredställelse. Däremot skilde det sig åt med de andra tre 

motiven. Det var att de styrketränar för att bibehålla formen, det är skönt att träna och att det 

är avkopplande. Det intressanta är att det inte ligger speciellt mycket fokus på att forma 

kroppen och bli muskulös. Lågutbildade har mer motivation för att må bra i allmänhet och det 

bör ses som en bra grund till att styrketräna. Medelutbildade har fem av sex motiv till 

styrketräning i enlighet med Söderström (2000) och de har mer fokus på att forma kroppen. 

Högutbildade har fyra av sex motiv i enlighet med Söderström (2000) och har även de mer 

fokus på yttre motivationsfaktorer än de som är lågutbildade. Några av de motivationsfaktorer 

som nämndes i tidigare forskning angavs inte som viktiga hos personalen på NUS. Dessa var 

att styrketräna för att det är roligt och att få muskler som inte nämndes av någon utav 

utbildningsnivåerna som en viktig aspekt till att styrketräna. Medelutbildade hade minst inre 

motivation, med endast ett motiv till styrketräning och högutbildade hade två inre 

motivationsfaktorer.  

 

Vid en jämförelse mellan könen går det att se skillnader i motivation. Det enda motiv som 

båda könen tyckte helt lika om var för att bli starkare. Därefter skilde sig ordningen på hur 

viktig motivation till styrketräning är. Det som skiljer sig mest är att kvinnor anser att de 

styrketränar för att få fastare former och för att bibehålla formen medan män istället har 
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motiven att det är skönt att styrketräna och för att få muskler som anledningar till varför de 

styrketränar. Detta går i enlighet med tidigare forskning (Söderström, 2000) som visade på att 

kvinnor i större utsträckning tränar för att få fastare former. Medan män istället har mer fokus 

på muskelbyggandet. Ett motiv som i tidigare forskning angavs som en av de viktigaste 

anledningarna till att människor styrketränar var inte viktig för något utav könen, detta var att 

styrketräna för att det är roligt. Annars var de andra motiven i enlighet med Söderström 

(2000).   

 

5.5 Sammanfattning 

Utifrån resultatet går det att utläsa att 70 % av de anställda på NUS motionerar regelbundet 

vilket är en hög siffra. De motionsaktiviteter som är vanligast bland de anställda är individuell 

motionsträning, gruppträning, styrketräning och lagidrott. Det finns även signifikanta 

skillnader mellan utbildningsnivåerna då högutbildade utövar individuell motionsträning i 

större utsträckning. Även mellan könen finns det tydliga skillnader då män utövar individuell 

motionsträning och lagidrott mer medan kvinnor i sin tur utövar gruppträning i större 

utsträckning.  

 

Det finns stora skillnader i vilken utsträckning de olika utbildningsklasserna utnyttjar sin 

friskvårdstimme då lågutbildade var de som utnyttjar den i störst utsträckning. Det är en 

markant skillnad då 70 % av de lågutbildade och endast 30 % av de högutbildade utnyttjar sin 

friskvårdstimme. Skillnader mellan kön finns också då kvinnor utnyttjar sin friskvårdstimme 

mer än män. På frågan om de styrketränar på personalkubbens gym finns det inga skillnader 

mellan varken utbildningsnivå eller kön. Däremot visade resultatet att endast 15 % utnyttjade 

personalklubbens gym till styrketräning. 

 

Det som motiverar de anställda till motion är i enlighet med tidigare forskning och är: det är 

hälsosamt, bättre kondition, inre tillfredsställelse, bibehålla formen och avkopplande. Det 

finns inga skillnader mellan utbildningsnivåerna men däremot mellan könen, då kvinnor 

motionerar i större utsträckning för att få en inre tillfredställelse. De vanligaste motiven till 

styrketräning i denna rapport är snarlika tidigare forskning och är: bli starkare, det är 

hälsosamt, inre tillfredställelse, bibehålla formen och bli vältränad. Det som skiljer sig åt 

mellan tidigare forskning och resultatet är att forskningen har motivet att det är roligt. 
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Respondenter i denna rapport angav anledningen att det är roligt först på tionde plats och det 

som är intressant är att alla motivationsfaktorer utom en är inriktad på yttre motivation. 

 

På grund av att 95 % av respondenterna motionerar gick det inte att utläsa motiv till varför 

människor väljer att avstå motion. Däremot går det att utläsa varför människor inte 

styrketränar, och de vanligaste motiven är att respondenterna väljer andra motionsaktiviteter, 

har inte tid, gillar inte styrketräning, är för dyrt och att de inte har ett behov av att 

styrketräna. Det finns skillnader mellan utbildningsnivåerna då lågutbildade anser att de är 

dyrt i större utsträckning. Däremot finna inga skillnader mellan kön.  

 

5.5.1 Egna reflektioner 

Den bild som tonar fram är att högutbildade och män motionerar mest, samtidigt som 

lågutbildade och kvinnor tränar minst. Värt att notera är att kvinnor i större utsträckning 

tillhör den lägre utbildningsnivån vilket visar en tydlig tendens gällande motionsvanor. 

 

En anledning till val av transportsätt till arbetet kan bero på hur långt ifrån arbetet de bor. 

Detta kan förklara varför lågutbildade kör bil i större utsträckning, eftersom de i resultatet 

angav att deras vanligaste motiv till att inte styrketräna på personalklubbens gym är för att det 

är för långt ifrån hemmet. Vidare anger högutbildade att de inte styrketränar på 

personalklubbens gym på grund av tidsbrist och detta är motsägelsefullt då det är denna 

utbildningsnivå som motionerar mest. 

 

Kvinnor motionerar mindre än män och en anledning kan vara att kvinnor uppskattar sin 

psykiska kapacitet som lägre i denna rapport. Den lägre psykiska kapaciteten kan även 

förklaras med att kvinnor motionerar mindre än män, vilket gör att orsakerna påverkar 

varandra och det är därmed svårt att fastställa grundorsaken. Ett fysisk ansträngande arbete 

kan ytterligare vara en förklaring på den lägre motionsnivån hos kvinnor och hos lågutbildade 

och detta kan möjligtvis bero på att de anser att de får fysisk aktivitet på arbetet. De som har 

ett mer fysiskt ansträngande arbete är de som är i störst behov av motion då de fysiska 

arbetsuppgifterna kräver det. Därför skulle det vara viktigt att kvinnor och lågutbildade 

motionerade mer på fritiden, för att motverka eventuella skador som kan förekomma av 

fysiskt tunga arbetsuppgifter. Något som kom fram i resultat är att kvinnor utövar 

gruppträning i större utsträckning än män och därför bör personalklubben kanske göra en 

större satsning på gruppträningsområdet. Däremot är det kvinnor och lågutbildade som 
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utnyttjar sin friskvårdstimme mest samtidigt som de motionerar minst på fritiden. Skulle en 

satsning på gruppträning ske inom personalklubben kanske fler skulle motiveras till att 

motionera på fritiden, då forskning visar på att om motionsaktiviteter är roliga motiveras 

individen mer.  

 

Utifrån de olika motiven till att styrketräna och motionera framkommer det att det främst är 

yttre motivationsfaktorer som motiverar, detta oavsett kön eller utbildningsnivå. Detta 

troligtvis för det rådande idealet i samhället som har ett stort fokus på en välformad kropp och 

detta kan vara ett problem då tidigare forskning visar att yttre motivationsfaktorer inte 

motiverar individer på lång sikt. Vidare anser lågutbildade att det är för dyrt att styrketräna, 

vilket kan vara ett motiv till att det är lågutbildade som utnyttjar sin friskvårdstimme mer än 

de övriga utbildningsnivåerna. Det näst vanligaste motivet till att styrketräna på 

personalklubbens gym var också för att det är billigt. 

 

5.5.2 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att fortsätta forska på motionsvanor bland kön då tidigare forskning 

och resultatet påvisar olika tendenser. En möjlig felkälla med denna studie kan vara att 

undersökningen har ägt rum på ett sjukhus där personalen har kunskap om hälsa och motion. 

Vidare skulle det vara av intresse att undersöka motivation till styrketräning och motion 

eftersom kunskap om vad som motiverar individer till att styrketräna och motionera behövs 

för att öka den fysiska aktiviteten i samhället. Det skulle också vara intressant att undersöka 

varför det är lågutbildade som utnyttjar sin friskvårdstimme mest och vilka de bakomliggande 

orsakerna är. 
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Bilaga 1. 

Enkätundersökning VLL 

Vi är två studenter på idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet som arbetar med 

vår kandidatexamensuppsats. Vi har fått i uppdrag av VLL att göra en undersökning 

som syftar till att kartlägga den fysiska aktiviteten hos de anställda på NUS. 

 

Fysisk aktivitet är något som är viktigt för alla individer oavsett ålder, kön, etnicitet eller 

klass. Fysisk aktivitet har påvisat vara förebyggande för en rad folksjukdomar så som: hjärt- 

och kärlsjukdomar, diabetes, cancer, fetma och psykisk ohälsa. Det är därför av relevans att 

kartlägga motiven till varför människor tränar eller inte tränar, för att förbättra möjligheterna 

till att alla inom VLL ska kunna vara fysiskt aktiva. 

 

Enkäten tar ungefär 5 - 10 minuter att besvara och vi hoppas att du tar dig tid att genomgöra 

enkäten. Ni som besvarar enkäten kommer att vara med i utlottningen av 4 stegräknare och 15 

fikabiljetter i personalklubbens cafeteria. För att vara med i utlottningen ber vi er att skriva in 

ert namn i slutet av enkäten. 

 

Den här enkäten är anonym. De svar på enkäten som sparas innehåller ingen information som 

kan identifiera den som svarat utom om denna fråga specifikt ställts i enkäten. Även om det 

krävs en behörighetskod för att kunna besvara enkäten sparas inte denna personliga 

information tillsammans med enkätsvaret. Behörighetskoden används endast för att avgöra 

om du har svarat (eller inte svarat) på enkäten och den informationen sparas separat. Det finns 

inget sätt att avgöra vilken behörighetskod som hör ihop med ett visst svar i den här enkäten 

 

Vid frågor var vänlig kontakta: 

 

Eric Dahlgren                      Victor Forsgren 

  

 

 

Vi tackar på förhand för din medverkan! 

. 

 



 
 

Bakgrund 

1. Kön 

 Kvinna  

 Man  

 

2. Ålder 

 18 - 29 år 

 30 - 39 år 

 40 - 49 år 

 50 - 59 år 

 60 + 

 

3. Vilken yrkeskategori tillhör du? 

Välj bara en av följande: 

 Administratör 

 Arbetsterapeut 

 Biomedicinsk analytiker 

Kurator 

 Lokalvårdare 

 Läkare 

 Läkarsekreterare 

 Psykolog 

 Sjukgymnast 

 Sjuksköterska 

 Skötare 

 Tandhygienist 

 Tandläkare 

 Tandsköterska 

 Undersköterska 

 Vaktmästare 

 Övriga yrkesgrupper 

 

Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet menas all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning.

 

4. Hur upplever du din fysiska kapacitet idag? Till exempel, 

Välj bara en av följande: 

 1. Mycket dåligt  

 2. Dåligt 

Vilken yrkeskategori tillhör du?  

Med fysisk aktivitet menas all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. 

Hur upplever du din fysiska kapacitet idag? Till exempel, hur du orkar din vardag.din vardag. 



 
 

 3. Varken eller 

 4. Bra 

 5. Mycket bra  

 

5. Hur upplever du din psykiska kapacitet idag? Till exempel frånvaro av stress.

Välj bara en av följande: 

 1. Mycket dåligt 

 2. Dåligt 

 3. Varken eller 

 4. Bra 

 5. Mycket bra 

 

6. Vilket/vilka är det vanligaste sättet du tar dig till jobbet på?

Välj alla som stämmer: 

 Promenerar  

 Cyklar  

 Buss  

 Bil  

Annat:_____________________________________________________________

 

7. Hur långt har du till jobbet? Ange i kilometer

Skriv ditt svar här:_____________________________________

  

8. Hur ansträngande upplever du ditt arbete? Sett till:

Välj det korrekta svaret för varje punkt:

  
1. Inte alls 

ansträngande

Fysisk ansträngning  

Psykisk ansträngning  

 

Motion 

Motion definieras som en hälsoinriktad fysisk aktivitet

även vara en fysisk aktivitet i syfte att förbättra eller bibehålla kondition, muskelstyrka, muskeluthållighet, 

rörlighet eller balans.  

 

9. Motionerar du? 

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Nej 

Hur upplever du din psykiska kapacitet idag? Till exempel frånvaro av stress. 

är det vanligaste sättet du tar dig till jobbet på? 

Annat:_____________________________________________________________ 

har du till jobbet? Ange i kilometer 

Skriv ditt svar här:_____________________________________ 

Hur ansträngande upplever du ditt arbete? Sett till:   

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

1. Inte alls 

ansträngande 2. 3. 4. 

   

   

Motion definieras som en hälsoinriktad fysisk aktivitet och fokus ligger på trivsel och välbefinnande. Motion

även vara en fysisk aktivitet i syfte att förbättra eller bibehålla kondition, muskelstyrka, muskeluthållighet, 

 

5. Mycket 

ansträngande 

  

  

och fokus ligger på trivsel och välbefinnande. Motion kan 

även vara en fysisk aktivitet i syfte att förbättra eller bibehålla kondition, muskelstyrka, muskeluthållighet, 



 
 

 

10. Motionerar du i enlighet med rekommendationerna?

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Nej 

 

De svenska rekommendationerna kommer från

lätt motion varje dag, till exempel promenad. Eller högintensiv motion minst 3 dagar i

löpning, gruppträningspass, bollsporter med flera.

 

11. Hur många gånger i veckan

ansträngande)? 

Välj bara en av följande: 

 Motionerar inte 

 1-2 gånger i veckan 

 3-4 gånger i veckan 

 5-6 gånger i veckan 

 Alla dagar i veckan 

 

12. Vilka motionsaktiviteter brukar du utöva regelbundet (varje vecka)? 

Välj alla som stämmer: 

 Individuell motionsträning (ex. löpning, cykling)

 Gruppträning 

 Styrketräning 

 Lagidrott 

 Individuell föreningsidrott

Annat:______________________________________

 

13. Utnyttjar du din friskvårdstimme?

Välj bara en av följande: 

 Ja  

 Nej 

 

Personalklubben 

14. Vilka av personalklubbens friskvårdsutbud har du deltagit i?

Välj alla som stämmer: 

 Badminton 

 Beachvolleyboll 

 Bordtennis 

 Bowling 

Motionerar du i enlighet med rekommendationerna? 

De svenska rekommendationerna kommer från svenska läkaresällskapet och är minst 30 minuters 

exempel promenad. Eller högintensiv motion minst 3 dagar i

gruppträningspass, bollsporter med flera.  

Hur många gånger i veckan motionerar du med hög intensitet (motion som är mycket fysiskt 

Vilka motionsaktiviteter brukar du utöva regelbundet (varje vecka)?  

Individuell motionsträning (ex. löpning, cykling) 

 

Annat:______________________________________ 

Utnyttjar du din friskvårdstimme? 

Vilka av personalklubbens friskvårdsutbud har du deltagit i? 

är minst 30 minuters 

exempel promenad. Eller högintensiv motion minst 3 dagar i veckan, till exempel 

med hög intensitet (motion som är mycket fysiskt 



 
 

 Dans 

 Fiske 

 Foto 

 Golf 

 Gymnastik och aerobics 

 Innebandy 

 Klättring 

 Konst och kultur 

 Rinkbandy 

 Skidor 

 Squash 

 Styrketräning 

 Tennis 

 Vattengymnastik 

 Har inte testat något 

 

15. Vilka av personalklubbens friskvårdsutbud utnyttjar du

Välj alla som stämmer: 

 Badminton 

 Beachvolleyboll 

 Bordtennis 

 Bowling 

 Dans 

 Fiske 

 Foto 

 Golf 

 Gymnastik och aerobics 

 Innebandy 

 Klättring 

 Konst och kultur 

 Rinkbandy 

 Skidor 

 Squash 

 Styrketräning 

 Tennis 

 Vattengymnastik 

 Utnyttjar inget alternativ regelbundet

 

16. Brukar du utnyttja din friskvårdstimme till a

Vilka av personalklubbens friskvårdsutbud utnyttjar du regelbundet (minst en gång i månaden)?

Utnyttjar inget alternativ regelbundet 

Brukar du utnyttja din friskvårdstimme till annat än det personalklubben erbjuder?

regelbundet (minst en gång i månaden)? 

personalklubben erbjuder? 



 
 

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Nej 

 Utnyttjar inte min friskvårdstimme

 

17. Om ja: Vilken/vilka aktiviteter? 

Skriv ditt svar här:__________________________________________________

 

18. Styrketränar du? 

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Nej 

 

19. Brukar du utnyttja personalklubbens gym?

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Nej 

 

20. Hur många gånger i veckan brukar du träna på personalklubbens gym?

Välj bara en av följande: 

 Mindre än en gång i veckan

 1-2 gånger i veckan 

 3-4 gånger i veckan 

 5-6 gånger i veckan 

 Alla dagar i veckan 

 

21. Varför tränar du på personalklubbens gym och inte på något annat?

Välj alla som stämmer: 

 Nära arbetsplats/hem 

 Det är billigare 

 Bra utbud av styrketräningsredskap

 Kollegor och vänner tränar där

Annat:____________________________________________

  

22. Varför tränar du inte på personalklubbens gym?

Svara endast på denna fråga om svar på fråga 19 är: ”Nej”.

Välj alla som stämmer: 

 Långt ifrån hemmet  

 Brist på tid  

 Dåligt utbud av styrketräningsredskap 

Utnyttjar inte min friskvårdstimme 

Om ja: Vilken/vilka aktiviteter?  

Skriv ditt svar här:__________________________________________________ 

Brukar du utnyttja personalklubbens gym? 

Hur många gånger i veckan brukar du träna på personalklubbens gym?  

Mindre än en gång i veckan 

Varför tränar du på personalklubbens gym och inte på något annat? 

Bra utbud av styrketräningsredskap 

Kollegor och vänner tränar där 

Annat:____________________________________________ 

personalklubbens gym? 

Svara endast på denna fråga om svar på fråga 19 är: ”Nej”. 

ligt utbud av styrketräningsredskap  



 
 

 Ingen jag känner tränar där 

 Tränar på annat gym  

 Tränar inte styrketräning  

Annat: ______________________________________________________

 

Motivation 

23. Vad motiverar dig till att motionera? Ta ställning till hur 

Välj det korrekta svaret för varje punkt:

  
Instämmer 

inte 1.

För att bli starkare  

För att bibehålla eller 

gå ner i vikt 
 

För att få muskler  

För att se attraktiv ut  

För att få fastare former  

För att bli vältränad  

Det är hälsosamt  

Det är roligt  

Det ger en inre 

tillfredsställelse 
 

För att förbättra 

konditionen 
 

För att bibehålla formen  

Det är avkopplande  

Det är skönt att träna  

Mår dåligt utan träning  

 

24. Varför motionerar du inte? Ta ställning till hur viktiga dessa faktorer är för dig.

Välj det korrekta svaret för varje punkt:

  
Instämmer 

inte 1.

Arbetet hindrar  

Gillar inte träning  

Har inte tid  

Har inget behov  

Ingen jag känner tränar där  

 

Annat: ______________________________________________________ 

Vad motiverar dig till att motionera? Ta ställning till hur viktiga dessa faktorer är för dig.

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

Instämmer 

inte 1. 2. 3. 4. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Varför motionerar du inte? Ta ställning till hur viktiga dessa faktorer är för dig. 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

Instämmer 

inte 1. 2. 3. 4. 

   

   

   

   

viktiga dessa faktorer är för dig. 

 

Instämmer 

helt 5. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Instämmer 

helt 5. 

  

  

  

  



 
 

  
Instämmer 

inte 1.

Har dålig fysisk hälsa  

Har ingen energi  

Föredrar att göra annat  

Är för gammal  

Är för dyrt  

Har inga 

träningskompisar 
 

 

25. Hur ser du på styrketräning som motionsform?

Välj bara en av följande: 

 1. Mycket dålig 

 2. Dålig 

 3. Varken eller 

 4. Bra 

 5. Mycket bra 

 

26. Vad motiverar dig till att styrketräna? Ta ställning 

Välj det korrekta svaret för varje punkt:

  
Instämmer 

inte 1.

För att bli starkare  

För att bibehålla eller 

gå ner i vikt 
 

För att få muskler  

För att se attraktiv ut  

För att få fastare former  

För att bli vältränad  

Det är hälsosamt  

Det är roligt  

Det ger en inre 

tillfredsställelse 
 

För att förbättra 

konditionen 
 

För att bibehålla formen  

Instämmer 

inte 1. 2. 3. 4. 

   

   

   

   

   

   

Hur ser du på styrketräning som motionsform? 

Vad motiverar dig till att styrketräna? Ta ställning till hur viktiga dessa faktorer är för dig.

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

Instämmer 

inte 1. 2. 3. 4. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Instämmer 

helt 5. 

  

  

  

  

  

  

till hur viktiga dessa faktorer är för dig.  

 

Instämmer 

helt 5. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  
Instämmer 

inte 1.

Det är avkopplande  

Det är skönt att träna  

Mår dåligt utan träning  

 

27. Varför styrketränar du inte? Ta ställning till hur viktiga dessa faktorer är för dig.

Välj det korrekta svaret för varje punkt:

  
Instämmer 

inte 1. 

Arbetet hindrar  

Gillar inte träning  

Har inte tid  

Har inget behov  

Har dålig fysisk hälsa  

Har ingen energi  

Föredrar att göra 

annat 
 

Är för gammal  

Är för dyrt  

Har inga 

träningskompisar 
 

 

Klicka på länken "Ange namn" nedan

en extern länk så att svaren på enkäten och ditt namn

Ange ditt namn för att vara med i utlottningen.

För att vara med i utlottningen av stegräknare och fika biljetter var

namn går inte att sammankoppla med svaren från enkäten u

Namn:______________________________________________

 

Instämmer 

inte 1. 2. 3. 4. 

   

   

   

Varför styrketränar du inte? Ta ställning till hur viktiga dessa faktorer är för dig. 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

Instämmer 

 2. 3. 4. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Viktigt! 

nedan för att skriva in ert namn och vara med i utlottningen. Namnet skrivs in på 

en extern länk så att svaren på enkäten och ditt namn inte kan kopplas ihop. 

Ange namn 

 

Ange ditt namn för att vara med i utlottningen. 

stegräknare och fika biljetter var vänlig ange ditt fullständiga

namn går inte att sammankoppla med svaren från enkäten utan namnet är endast för utlottningen.

 

Namn:______________________________________________ 

 

Instämmer 

helt 5. 

  

  

  

 

 

Instämmer 

helt 5. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

för att skriva in ert namn och vara med i utlottningen. Namnet skrivs in på 

ange ditt fullständiga namn nedan. Erat 

tan namnet är endast för utlottningen. 



 
 

Bilaga 2 
Procentuell fördelning över utbildningsnivåernas motionsvanor

 

Det finns inga signifikanta skillnader i hur utbildnigsgrupperna motionerar (p > 0,05).

Figur 8.  Procentuell fördelning över huruvida utbildningsnivåerna motionerar

 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna (p > 0,05).

Figur 9. Procentuell fördelning över om utbildningsnivåerna anser att de motionerar enligt de all

rekommendationerna 

Procentuell fördelning över utbildningsnivåernas motionsvanor 

Det finns inga signifikanta skillnader i hur utbildnigsgrupperna motionerar (p > 0,05).

 

Figur 8.  Procentuell fördelning över huruvida utbildningsnivåerna motionerar 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna (p > 0,05).

 

Figur 9. Procentuell fördelning över om utbildningsnivåerna anser att de motionerar enligt de all

 

Det finns inga signifikanta skillnader i hur utbildnigsgrupperna motionerar (p > 0,05). 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan utbildningsnivåerna (p > 0,05). 

Figur 9. Procentuell fördelning över om utbildningsnivåerna anser att de motionerar enligt de allmäna 



 
 

Bilaga 3 
Motivation till styrketräning bland utbildningsnivåerna 

 

Tabell 8. Översikt över vad som motiverar till att styrketräna bland utbildningsnivåer 

(Medelvärde av rangordning: 1 = Instämmer inte. 5 = Instämmer helt). 

Motiv Låg Medel Hög Hela populationen 

Bli starkare 

Det är hälsosamt 

Inre tillfredställelse 

Bli vältränad* 

Bibehålla form 

Skönt att träna 

Få muskler 

Mår dåligt utan motion 

Fastare former 

Det är roligt 

Avkopplande 

Gå ner i vikt 

4 

4,1 

3,9 

3,4 

3,9 

3,9 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,6 

3,5 

4,3 

4,2 

3,8 

3,8 

3,7 

3,5 

3,6 

3,5 

3,5 

3,3 

3,3 

3,3 

4 

4,1 

3,9 

4,1 

3,7 

3,8 

3,7 

3,6 

3,2 

3,6 

3,5 

3,1 

4,1 

4,1 

3,8 

3,8 

3,7 

3,7 

3,6 

3,6 

3,4 

3,4 

3,4 

3,3 

* p < 0,05. 
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