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Förord 
 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till Gärdin & Perssons personal i Östersund och 

Strömsund. Vi fick ett mycket gott bemötande av såväl informanter och kontaktpersoner som 

av övrig personal vid våra besök. Utan er hade studien inte gått att genomföra! Ett särskilt 

tack riktas till Eva Månström som hjälpt oss med praktiska detaljer som lokal för intervjuerna, 

urval av informanter och detaljerad information kring företagets friskvårdsarbete. 

 

Ett stort tack riktas också mot de personer som står oss närmast i livet och som tålmodigt 

lyssnat och stöttat under intensiva perioder med detta arbete. 

Tack till vår handledare Eva Sundström för dina värdefulla åsikter och ditt stöd under arbetets 

gång.   

 

Vi avslutar med att tacka varandra för ett gott samarbete. Att skriva uppsats tillsammans med 

någon kräver ömsesidig respekt och hänsyn. Att skriva med en nära vän kräver förutom detta 

stunder av stor koncentration och uppgiftsfokus för att inte av misstag halka in på andra 

livsfrågor som lockat vår uppmärksamhet. Tillsammans har vi klarat av den utmaningen. 

Förutom en fördjupad kunskap om friskvård och spännande möten med nya människor har 

detta uppsatsarbete också gett oss en härlig tid fylld av skratt. För detta tackar vi varandra! 

 

 

Linda och Maria 

 

Umeå, juni 2012   

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 
Studien syftar till att undersöka vilka erfarenheter personalen på Gärdin & Persson AB har av 

företagets anordnade friskvårdsaktiviteter. Aktiviteterna innefattar främst tider i en sporthall, interna 

motionstävlingar samt ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor om året per anställd. Genom intervjuer med 

10 anställda på företagets varuhus i Östersund och Strömsund sammanställdes ett material rörande 

informanternas uppfattningar av motionsaktiviteter. Detta material har sedan bearbetats och tre 

områden har framträtt som vi anser ringar in kärnan av de framkomna åsikterna. Dessa områden är 

deltagande, motivation och gemenskap. Tydligt är att informanterna upplever ett generellt lågt 

deltagande i friskvårdaktiviteterna och att bristande motivation att delta främst beror på upplevd 

tidsbrist.  

 

Förutom positiva effekter för den fysiska hälsan framkom även att friskvårdsaktiviteterna fungerar 

som en källa till umgänge och gemenskap för många anställda och att det bidrar till en god 

sammanhållning på arbetsplatsen. Det tycks alltså som att Gärdin & Persson AB har mycket att vinna 

på att engagera fler medarbetare att delta. En diskussion rörande hur Gärdin & Persson AB kan 

engagera fler medarbetare att delta förs i slutet av rapporten och lyfter bland annat utformandet av en 

friskvårdstimme under betald arbetstid som en åtgärd som både efterfrågats av informanterna och visat 

sig fungera på andra arbetsplatser i Sverige.  

 

nyckelord: friskvård, motion, gemenskap, friskvårdtimme, motivation 
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lnledning 

 

Den här studien inleds med en bakgrundsdel med syfte att ge läsaren inblick i det fält som 

undersökts. Vår förhoppning är att locka till fortsatt läsning samt ringa in studiens 

fokusområde. Därefter följer en kort redogörelse för valet av uppsatsämne och de 

diskussioner som lett fram till det. En beskrivning av det undersökta företaget och dess 

friskvårdsarbete följer sedan. Avsnittet avslutas med studiens konkreta syfte och två 

frågeställningar som den är menad att besvara.  

 

 

Bakgrund 

En hälsotrend har under det senaste decenniet vuxit sig stark i Sverige. Forskning upplyser om 

farorna med ett osunt leverne innefattande låg grad av fysisk aktivitet och osunda kostvanor. 

En av dessa faror är den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar hos överviktiga. En effekt av 

denna hälsotrend är en utbredd kunskap och medvetenhet i samhället om vikten av en stark 

och hälsosam kropp (Ennart, 2006). Trots denna medvetenhet är idag hälften av Sveriges män 

och en tredjedel av kvinnorna överviktiga till följd av just osunda kostvanor och ett 

ohälsosamt stort intag av alkohol och tobak (Persson, 2007). Kostvanor har således en stor 

betydelse för en individs hälsa. En annan aspekt med stor betydelse för hälsa är fysisk 

aktivitet. Tillsammans med kostvanor utgör den fysiska aktiviteten den största 

bestämningsfaktorn för en individs hälsa och spelar en avgörande roll för förhindrandet av 

ohälsa (Livsmedelsverket, 2004).  

 

En medarbetare med upplevd god hälsa har bättre förutsättningar att prestera väl på sin 

arbetsplats än de som upplever ett sämre hälsotillstånd. Företag har därför mycket att vinna på 

att hålla sig med en välmående personal. Exempel på aspekter som kan förbättras genom en 

välmående personal är kvalitet och produktivitet (Arbetsmiljöverket, 2012). Det finns flera 

olika områden och förhållanden att arbeta med för att hålla medarbetare välmående. Dessa 

förhållanden har alla kopplingar till arbetsmiljön på en arbetsplats, såväl den fysiska som den 

psykosociala. Den psykosociala arbetsmiljön innefattar faktorer som t.ex. inflytande, 

ledarskap, socialt klimat och samarbete hos medarbetare medan den fysiska arbetsmiljön 

istället fokuserar på fysikaliska variabler som t.ex. buller, ljus, klimat och vibrationer 

(Arbetsmiljöverket, 2012). På grund av den fysiska aktivitetens stora betydelse för en individs 
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hälsa arbetar många företag idag med åtgärder som syftar till att fysiskt aktivera sina anställda 

och generera en friskare personal (Arbetsmiljöverket, 2012). I den här studien undersöker vi 

därför närmare effekterna av friskvårdsarbete, en del i arbetsmiljöarbetet som syftar till att 

höja personalens välbefinnande genom bl.a. fysisk aktivitet.  

 

Uppsatsämne  

Som ovan nämnts finns det olika delar i arbetsmiljöarbetet som påverkar medarbetares hälsa 

och välbefinnande. Vi har valt att undersöka området friskvård. Det kändes intressant då vår 

uppfattning är att det är ett fält på frammarsch som det finns få studier kring jämfört med 

annan arbetsmiljöforskning.  

 

Då arbetsgivare under 2000-talet tenderat att börja arbeta mer hälsofrämjande med arbetsmiljö 

än vad man tidigare gjort (Arbetsmiljöverket, 2012) anser vi att det är av intresse att 

undersöka vilka erfarenheter medarbetarna i en specifik organisation har upplevt till följd av 

friskvårdsarbete som ett sätt att arbeta hälsofrämjande. Vi har alltså valt att undersöka ett 

företag som anser att friskvård är en prioriterad fråga och som erbjuder sin personal 

friskvårdsbidrag och anordnade motionsaktiviteter. 

 

Syfte  

Vårt syfte har varit att genom en fallstudie undersöka vilka uppfattningar som finns kring 

friskvårdsaktiviteter hos ett specifikt företags anställda med avseende på såväl personliga som 

organisatoriska möjligheter, begränsningar och drivkrafter att delta eller inte delta. För att 

besvara vårt syfte har vi utgått från två huvudfrågeställningar: 

 

 Vilka faktorer motiverar deltagande i motionsaktiviteter på företaget? 

 Påverkar friskvårdsaktiviteter arbetsgruppens gemenskap? 

 

Företagsbeskrivning  

Gärdin & Persson AB (GP) grundades 1903 och är idag ett privatägt handelsföretag. GP-

koncernen består av byggvaruhus verksamma i Östersund, Umeå, Strömsund och Åre. De 

levererar bland annat maskiner, byggmaterial och verktyg till både företag och privatpersoner 

och har en omsättning på cirka 300 mkr om året. GP:s affärsidé lyder: Gärdin & Persson ska 

med god lönsamhet erbjuda ett brett utbud av noga utvalda bygg- och industriprodukter för 
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proffs i Norrland. Det arbetar idag cirka 140 personer i koncernen, 68 % män och 32 % 

kvinnor. Medelåldern är 42,4 år. 

 

Konkurrensen i branschen är tuff och det finns ett flertal företag som idag är verksamma och 

nischade mot samma målgrupp som GP. På grund av detta utgör humankapitalet en oerhört 

viktig konkurrensfaktor. När produkterna är desamma är det humankapitalet, d.v.s. 

personalen, som avgör till vilket företag kunderna vänder sig. Att ha en serviceinriktad 

personalstyrka som orkar med ett högt arbetstempo och en stundvis tung arbetsbörda är därför 

ett måste för GP. Därför arbetar företaget idag med friskvård för att behålla sin personal 

välmående och generera en hög produktivitet och kvalitet.  

 

Friskvårdssatsningar 

Det som erbjuds de anställda inom friskvård är främst ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor om 

året som kan nyttjas enligt Skatteverkets regler kring berättigade aktiviteter. Där innefattas 

bland annat gymkort, massage och avgifter till motionslopp. Aktiviteter som inte faller under 

skatteverkets regler är exempelvis ridning, golf samt träningsrelaterade produkter, t.ex. 

löparskor och skidor. Det primära syftet med friskvårdsbidraget är att det ska generera en 

fysiskt aktiv personal. Idag nyttjar cirka hälften av GP-koncernens anställda bidraget enligt 

statistik som förs över användandet. Då det inte kan användas till inköp av produkter menar 

GP:s personalchef dock att personer som motionerar utanför anläggningar faller utanför 

företagets statistik över andelen anställda som är fysiskt aktiva. Det är således fler som rör på 

sig på sin fritid än vad statisktiken visar.  

 

Förutom friskvårdsbidraget finns i GP:s lokaler i Östersund ett gym som all personal där har 

fri tillgång till. Företagshälsovården har föreläst om olika ämnen kopplade till hälsa i syfte att 

inspirera och informera personalen om friskvård. Dessutom deltar varje år ett lag från GP i S:t 

Olavsloppet, en stafett på 333 km, som går mellan Östersund och Trondheim. Stafetten 

innehåller 32 delsträckor och pågår i fyra dagar. Att delta i S:t Olavsloppet har länge varit en 

tradition inom GP som organiserar aktiviteten och bidrar med cirka 10 000 kr för att täcka 

bland annat personalens boende under tävlingen.  

 

Någon utvärdering eller uppföljning gällande utfall och effekter av företagets 

friskvårdssatsningar saknas i dagsläget. Den information som finns tillgänglig rörande 
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personalens hälsa är statistik över sjukfrånvaro och den ovan nämnda statistiken över 

nyttjandet av friskvårdsbidraget. 

 

Personalvård 

Personalvården på GP består av två skilda delar; förutom företagets friskvårdsarbete finns 

även personalklubben Rubank som omfattar personalen i Östersund och Strömsund. Trots att 

Rubank är skild från friskvården kan klubben organisera evenemang av ”sportig” karaktär. 

Exempel på fysiska aktiviteter som anordnats av Rubank är stegräknartävling, 

viktminskningstävling och pimpelfiske. GP:s målsättning är att det varje år ska anordnas en 

sådan enklare friskvårdsaktivitet, antingen under våren eller under hösten. Detta eftersom 

dessa aktiviteter fått bäst utfall i antal deltagare. Personalchefen hävdar att i stort sett samtliga 

medarbetare i Östersund varit engagerade och deltagit i stegtävlingen. GP tror att lättsamma 

tävlingar med uppsatta mål under en tidsbegränsad period är motiverande för deltagandet. 

 

Rubank har dessutom en sportkommitté till vilken medarbetarna kan ansöka om bidrag för 

t.ex. startavgifter i motionslopp. Rubank tillhandahåller även två pass i veckan på en 

sportanläggning där de anställda kan spela innebandy eller badminton. Främst anordnar dock 

klubben sociala tillställningar efter personalens önskemål som t.ex. grillkvällar, 

familjeaktiviteter och fester. Rubank fungerar som en förening och får ett årligt bidrag från 

GP på 550 kr/anställd för ovan nämnda evenemang. Alla aktiviteter som Rubank anordnar är 

förlagda utanför arbetstid. Initiativen till klubbens aktiviteter kommer oftast från 

medarbetarna. Dessa initiativ förmedlas sedan till Rubanks styrelse som vidare finansieras 

och stöttas av GP:s ledning. Deltagandet i aktiviteterna varierar men är sällan högre än 50 % 

av personalen.  

Tidigare friskvårdssatsningar 

Tidigare fanns en friskvårdsklubb hos GP som kallades Frippe - Friskare och Piggare 

Personal. Denna klubb organiserade enbart friskvårdsaktiviteter där fokus låg på motion och 

hälsa. Aktiviteterna kunde pågå under ett halvår och avslutades med en gemensam resa för 

deltagarna. Frippe lades ner på grund av lågt deltagande. En annan satsning GP tidigare gjort 

var att tillhandahålla en timme endast för företagets personal på ett gym en gång i veckan i tio 

veckor. Deltagarna fick prova på varierande gruppträningspass. Vid det första tillfället var det 
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45 deltagare, vid det sista deltog endast åtta stycken. Deltagarna uppgav att det minskande 

intresset berodde på tidsbrist. 

 

GP anser att friskvård är en viktig del i personalvården för att behålla personalen välmående. 

Av den anledningen är GP mån om att fler medarbetare ska delta i de aktiviteter som erbjuds. 

Hur detta ska gå till i praktiken är dock något som ännu är under diskussion.  

Hälsoundersökning 

Tillsammans med företagshälsovården startade GP upp projektet HALU förra året, HALU 

står för Hälsa Arbete Livsstils Undersökningar. I samarbete med företagshälsovården 

genomfördes för sex månader sedan en omfattande hälsogenomgång av GP-koncernens 

samtliga medarbetare. Undersökningen omfattade såväl fysisk hälsa, t.ex. BMI, som psykisk 

där områden som sömnvanor och upplevd balans i livet undersöktes. Arbetsrelaterade frågor 

kring arbetsmiljö och arbetsförhållanden ingick också i undersökningen. Utifrån resultatet 

kommer åtgärder inplaneras med syfte att öka medarbetarnas välmående. GP har aldrig 

tidigare genomfört en så omfattande hälsogenomgång av medarbetarna. Därför finns det idag 

inget material att tillgå i jämförande eller uppföljande syfte. Tanken är dock att 

undersökningen ska vara återkommande för att kunna utvärderas och jämföras från år till år.  

 

Enligt personalchefen visade HALU-undersökningens resultat för koncernen på normala 

sjukfrånvarotal i jämförelse med andra svenska organisationer. Dock visade resultatet att 

flertalet medarbetare ansåg det komplicerat att balansera privatliv och arbetsliv och upplevde 

sig ha tidsbrist. HALU-undersökningen visade även att 51 % av GP:s personal känner trötthet. 

Om det är i privatlivet eller i arbetslivet medarbetarna ansåg sig ha tidsbrist framgick inte av 

undersökningen., inte heller vad tröttheten beror på.   
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Metod 

 

I följande avsnitt beskrivs och motiveras vårt tillvägagångssätt vad gäller urval, 

datainsamlingsmetod samt bearbetning och analys av materialet. Vidare diskuteras studiens 

etiska aspekter och trovärdighet. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

 

 Studiens design 

Tanken med vårt metodval var att det skulle leda till att studiens syfte besvaras. 

Den metod som bäst beskriver hur vi arbetat är en fallstudie. Utmärkande för en fallstudie är 

att det är en empirisk metod som fokuserar på en eller ett fåtal enheter att undersöka. Tanken 

är att undersöka denna enhet på djupet för att finna mer uttömmande kunskap (Creswell, 

2007). Vi utförde en fallstudie då vi valde ett enda företag att bygga vår studie på. Vi 

fokuserade på ett smalt område för att ta reda på mer detaljerad kunskap kring medarbetarnas 

uppfattningar av friskvårdsaktiviteterna. Vår ambition var att undersöka och söka förståelse 

kring företagets friskvårdssatsnings inverkan på sociala relationer i arbetsgruppen, kollegor 

emellan. Fallstudien är gjord utifrån en induktiv ansats eftersom vårt syfte är av upptäckande 

karaktär.  

 

Vi fann att den kvalitativa metoden var mest lämpad som datainsamlingsmetod för studien då 

vi ville undersöka individers uppfattningar om friskvårdsaktiviteter på GP. En kvalitativ 

datainsamling i form av intervjuer gav möjlighet att fånga upp nyanser i informanternas 

åsikter. Det ökade även chansen att få fram tillräcklig information för att kunna göra en 

djupare analys av informanternas uppfattningar av de anordnade friskvårdsaktiviteterna.  
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Urval av undersökningsobjekt 

I diskussionen kring vilken organisation vi ville undersöka under studien kom vi fram till att 

ett privat företag som erbjuder friskvård till sina anställda och har ambitionen att engagera 

och motivera personalen till motionsaktiviteter skulle vara mest lämpat utifrån vårt syfte. 

Valet föll på GP, ett företag som anordnar motionsaktiviteter för sin personal och anser att 

friskvård är en viktig del i personalvården. Vi kände till GP:s friskvårdsarbete och inställning 

till friskvård då en av oss tidigare varit anställd på företaget. På eget initiativ kontaktade vi GP 

för att presentera vårt ämnesområde och syfte med undersökningen. Tack vare en redan 

etablerad relation till företaget kom vi i kontakt med VD:n som gav klartecken till ett 

samarbete. VD:n hänvisade oss vidare till personalchefen som därefter fungerat som vår 

kontaktperson. 

 

Urval av informanter 

GP finns på fyra olika orter i Sverige. Vi valde att undersöka varuhusen i Östersund och 

Strömsund då de till skillnad från de andra orterna har en personalklubb, Rubank, som 

anordnar aktiviteter av varierande karaktär. Urvalet av informanter gjordes av personalchefen 

efter vårt önskemål. Önskemålet bestod i att få en grupp informanter som var representativa 

för GP vad gäller variabler som ålder, kön och deltagande i företagets friskvårdsaktiviteter. 

Detta eftersom vi ansåg att en sådan grupp skulle ge oss ett resultat som bäst stämde överens 

med verkligheten. Våra informanter bestod därför av sex män och fyra kvinnor mellan 30 och 

60 år. Hälften av informanterna deltar i GP:s friskvårdsaktiviteter. Valet att bredda vårt urval 

till två orter skedde i förhoppning om en ökad representativitet för koncernen. Två av 

informanterna arbetar i Strömsund, övriga i Östersund. Denna typ av urval kallas enligt Trost 

(2010) för ett strategiskt urval. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att vanligast är att 

intervjua mellan fem och femton personer. Med tanke på studiens tidsramar ansåg vi att tio 

intervjuer var rimligt att hinna med. Vi bedömde även att tio intervjuer skulle vara tillräckligt 

för att få fram den information vi sökte.  

 

De tio informanter som valdes ut kontaktades via e-post. I mejlet informerades de om studiens 

syfte, hur deras deltagande skulle användas, konfidentialitet samt ren praktisk information om 

själva intervjun såsom tid och plats. Däremot fick informanterna inte tillgång till frågorna 

innan själva intervjutillfället. Vi ansåg det inte relevant då syftet med studien framgick i 
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mejlinformationen samt att vi bedömde att frågorna inte var svårförstådda eller krävde någon 

längre betänketid.  

 

Datainsamling 

Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten av att skapa ett bra samtalsklimat och en god 

kommunikation under intervjutillfället. Detta hade vi i åtanke under samtliga intervjuer. Helst 

ville vi hålla intervjuerna på en neutral plats, t.ex. ett café, då vi trodde att det skulle verka 

avslappnande för informanterna. Vid närmare eftertanke förstod vi att det skulle bli svårt att 

organisera det rent praktiskt med hänsyn till aspekter som att informanternas frånvaro från 

arbetet under intervjutillfället skulle behöva förlängas vid en sådan lösning. Dessutom krävde 

den diktafon som använts för ljudinspelning en tyst miljö. Vi valde därför att hålla 

intervjuerna i ett konferensrum i GP:s lokaler i Östersund och Strömsund. Rummen och 

intervjutiderna bokades av personalchefen. 

 

Vi ville skapa en lugn miljö under intervjun. Vi minskade därför störningsmoment genom att 

t.ex. be informanterna att stänga av sina mobiltelefoner. Intervjuerna skedde med en 

informant i taget och pågick under cirka 30 minuter per intervju. Innan vi påbörjade 

intervjuerna informerades informanterna om att intervjun spelades in och vi bad om deras 

samtycke till detta. Båda närvarade under samtliga intervjuer. Vi turades om att hålla 

intervjuerna, dvs. att en av oss intervjuade och den andre satt bredvid, lyssnade och skrev ner 

eventuella minnesanteckningar. Den passiva medlyssnaren placerades längre bak i rummet, 

snett bakom den aktiva intervjuaren. Detta för att undvika en upplevd utfrågnings- eller 

förhörssituation hos informanten. De nedskrivna minnesanteckningarna fungerade som ett 

stöd i den avslutande delen av intervjun. Den av oss som lyssnat gavs då möjlighet att ställa 

följdfrågor kring oklarheter som uppkommit under intervjuns gång och som undgått den 

aktiva intervjuaren. Vi valde att låta den passiva medlyssnaren ställa frågor först i intervjuns 

avlutande fas eftersom vi ansåg att risken för förvirring och eventuell stress hos informanterna 

skulle öka om vi båda ställde frågor och var aktiva intervjuare samtidigt.  

 

Under intervjuerna tog vi stöd av en egen utarbetad frågemall som prövats genom en 

pilotstudie för att säkra frågornas kvalité. Pilotstudien genomfördes genom intervjuer med två 

frivilliga studenter vid Umeå universitet. Dessa fick sedan ge feedback på frågornas 

utformning.  
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Frågebatteriet bestod av 15 frågor. Då vi arbetat utifrån en induktiv fallstudie lämpade sig 

frågor som hur? i ett beskrivande syfte och vad beror det på? i ett förklarande syfte. 

Frågebatteriet innehöll bl.a. frågor kring informanternas definition av begreppet friskvård. 

Detta eftersom vi ville veta vad friskvård innebar för dessa personer och om innebörden 

skiljde sig åt mellan dem. Vidare innehöll frågebatteriet frågor kring vilka 

friskvårdsaktiviteter GP erbjuder sina anställda för att utreda om informanterna var medvetna 

om dessa. Att ta reda på hur informationen såg ut gällande aktiviteterna var också en tanke 

med frågan. Hur deltagandet i GP:s anordnade friskvårdsaktiviteter såg ut var ett annat 

område vi frågade kring. Vi bad även informanterna berätta om vad de tror att GP har för mål 

och syfte med friskvårdsaktiviteterna. Vi ville ta reda på om det fanns tydligt uppsatta mål 

med friskvården och om informanterna hade någon uppfattning om dessa. Vi undersökte även 

vad friskvårdsaktiviteterna bidragit till hos GP:s personal, samt om och i så fall hur dessa 

aktiviteter har påverkat arbetsgruppens sammanhållning och motivation. I vårt frågebatteri 

ingick även frågan om det fanns friskvårdsaktiviteter som uppskattades mer och mindre, för 

att utreda vilka faktorer som gör en aktivitet motiverande att delta i. Då vi tidigare fått 

information av personalchefen om att deltagandet i friskvårdsaktiviteterna överlag är lågt ville 

vi veta hur informanterna resonerade kring förbättringsområden för friskvårdsarbetet. Därför 

frågade vi informanterna på vilket sätt de tyckte att GP:s friskvård kunde förbättras, hur de 

trodde att GP kunde engagera fler av medarbetarna att delta samt om de trodde att det fanns 

alternativa sätt att behålla personalen välmående.  

 

Tanken var att mallen skulle ge en strukturerad intervju där liknande frågor ställs till 

informanterna för att underlätta en jämförelse vid bearbetningen och analysen. Däremot 

utformades frågorna med en låg grad av standardisering för att ge informanterna utrymme att 

med egna ord berätta om sina erfarenheter utan att bli styrda av fasta svarsalternativ. 

Frågebatteriet bestod totalt av femton frågor varav elva var öppna frågor som följdes upp av 

situationsanpassade följdfrågor. Vi anser att dessa gav ett nyanserat resultat och underlättade 

förståelsen av informationen. Vi ställde även fyra ja/nej frågor som gav oss nödvändig 

information om informanterna, t.ex. om deras deltagande i GP:s anordnade motionsaktiviteter. 

Frågebatteriet utges på begäran.    
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Studiens trovärdighet 

Studiens trovärdighet kan påverkas av flera faktorer. Att vi är två författare kan 

problematisera tillförlitligheten vid såväl datainsamling som bearbetning då vi med olika 

förförståelse och utgångspunkt kan tolka data och resultat på skilda sätt. För att minimera 

denna felkälla ansåg vi att det var av stor vikt att i planeringsstadiet noggrant diskutera 

igenom de kriterier som skulle ligga till grund för tolkning av informanternas svar. Genom att 

göra detta ökade förståelsen för den andres infallsvinkel och sätt att förstå ett uttalande. Vi 

upplevde att det underlättade bearbetningen av intervjumaterialet.  

 

Det är i alla kvalitativa studier svårt att säkerställa att informanterna ger samma svar som de 

skulle ha gett vid en annan undersökning vid ett annat tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Denna aspekt är svår att påverka men kan få betydelse för studiens resultat och slutsats. Vi är 

medvetna om denna aspekt och att vi som intervjuare kan ha framkallat svar som skiljer sig 

mot de som skulle framkommit med en annan intervjuare. Vi anser dock att studiens 

undersökningsområde är av sådan konkret karaktär att resultatet inte påverkats av denna 

aspekt i någon betydande utsträckning.  

 

Enligt vetenskapsrådet (2011) finns det krav på forskaren att aldrig förvränga eller försköna 

det resultat som framkommit för att det ska passa den egna teorin. För att kunna förhindra 

detta och för att optimera studiens trovördighet har samtliga intervjuer spelats in och 

transkriberats. Transkriptionerna har utförts ordagrant, dock inte så detaljerat att pauser och 

skratt inkluderats. Genom detta tillvägagångssätt anser vi att vi gett studien högre trovärdighet 

då vi inte behövt förlita oss till det egna minnet vid bearbetningen av materialet utan haft 

möjlighet att analysera informanternas beskrivna åsikter såsom de delgetts oss i original 

version. Vi anser därmed att risken för feltolkningar av uttalanden minimerats.  
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Etik 

Etik är något förenklat moralens teori. Etik är medvetet, reflekterat och grundat och 

bestämmer hur vi i praktiken beter oss moraliskt riktigt gentemot andra (Vetenskapsrådet, 

2011). För att genomföra en studie med hög moral författade vi i studiens inledande skede 

riktlinjer gentemot informanter och kontaktpersoner. Dessa riktlinjer rörde områdena 

informerat samtycke, konfidentialitet och studiens eventuella konsekvenser. Vi anser att detta 

säkrat etiska aspekter av studien och att det optimerat informanternas känsla av trygghet i 

deras deltagande. Riktlinjerna presenteras nedan.  

 

Informerat samtycke 

Det finns regler att förhålla sig till för att garantera god forskningssed. T.ex. bör i en studie av 

god sed informanterna upplysas om studiens ändamål och även ge sitt samtycke till 

medverkan innan intervjun påbörjas (Vetenskapsrådet, 2011). För att försäkra oss om att det 

fanns ett samtycke hos våra informanter till att delta i intervjun skickades ett mejl ut till de 

utvalda personerna innehållande information om själva intervjun, uppsatsens syfte samt hur 

deras deltagande skulle användas. Genom att besvara mejlet bekräftade personerna att de 

förstått informationen och gav sitt samtycke till att delta.  

 

Konfidentialitet och konsekvenser 

Konfidentialitet innebär ett skydd mot att obehöriga tar del av informanters uppgifter. 

Däremot ska forskarna kunna koppla uppgifter till enskilda informanter genom kodnycklar, 

om detta eventuellt skulle krävas (Vetenskapsrådet, 2011). Vi ansåg det vara betydelsefullt att 

kunna garantera informanterna konfidentialitet i såväl intervjuprocessen som i den färdiga 

rapporten. Detta med tanke på att vår studie syftar till att undersöka informanternas personliga 

uppfattningar och synpunkter på sin arbetsgivares stöd till friskvård, något som kan kännas 

utelämnande och otryggt. Innan vi påbörjade intervjuerna informerade vi informanterna om 

studiens konfidentialitet. Som vi nämnt tidigare spelades intervjuerna in och transkriberades 

för att säkerställa studiens trovärdighet. För att kunna garantera konfidentiell behandling 

avkodades intervjumaterialet under transkriberingen. I vår färdiga rapport har inga uppgifter 

som kan kopplas till någon specifik person redovisats och endast vi som författat rapporten 

har tagit del av intervju- och transkriberingsmaterialet. Detta anser vi säkerställer en 

konfidentiell behandling av informanterna. 
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Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bär forskarna ett ansvar vid en intervjuundersökning som 

innebär att de möjliga negativa konsekvenserna som kan uppkomma av studien måste vägas 

mot de potentiella fördelarna. Risken att undersökningspersonen och gruppen som denne 

representerar kan ta skada av studien ska alltså minimeras. Exempel på en skada kan vara om 

informanten känner sig kränkt till följd av att uppgifter som kan kopplas till denne kommer i 

orätta händer. Vår förhoppning är att studien ska kunna vara GP behjälplig som vägledning 

för framtida friskvårdsarbete. Denna ambition genererar positiva effekter för både 

informanterna och företaget. Vi bedömde att risken för att informanterna skulle lida skada var 

liten då vi vidtagit ovan nämnda åtgärder för att säkra konfidentiell behandling. Då effekterna 

av studiens resultat inte förväntas bli negativa för någon inblandad part utan tvärtom generera 

positiva konsekvenser för såväl organisation som informant anser vi studien vara ansvarsfullt 

genomförd med hänsyn till alla inblandade parter. 

 

Analysprocessen 

Med analys menar vi i enlighet med Hjerm och Lindgren (2010) att systematiskt bearbeta och 

tolka vårt insamlade datamaterial. I en induktiv fallstudie lämpar det sig att dela in det 

empiriska materialet i kategorier. Detta har vi gjort genom att koda informanternas uttalanden 

och kategoriserat in de under följande teman; deltagande, motivation och gemenskap. 

Tillvägagångssättet vi valde att använda för att göra detta har enligt Hjerm och Lindgren 

(2010) tre steg:  

 

1. Reduktion av data (kodning) 

2. Presentation av data (tematisering) 

3. Slutsatser och verifiering (summering) 

 

Dessa steg, eller nivåer som Hjerm och Lindgren (2010) väljer att kalla det, sker kontinuerligt 

och många gånger samtidigt. I den första nivån, kodning, organiseras materialet grovt för att 

sedan ordnas mer grundligt under tematiseringen och avslutningsvis utgöra en grund för 

slutsatser i summeringen. 
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Kodning 

På kodningsnivån handlar det om att skapa ordning och reducera data för att lättare kunna 

hantera dessa. Målet är att hitta de centrala delarna i det studerade materialet, i vårt fall 

intervjuutskrifterna. Detta tar tid och materialet måste systematiskt gås igenom för att hitta 

väsentliga begrepp och ge dessa koder. Uttalanden med samma betydelse ges samma kod 

(Hjerm & Lindgren, 2010). 

 

Kodningen innebar att vi sammanfattade informanternas huvudsakliga åsikter i svaren och 

benämnde dessa. Transkriberingsmaterialet kodades mening för mening för att inkludera alla 

åsikter och inte utesluta eller tänja på innebörden i informanternas svar.  För att ta fram det 

analytiskt intressanta utgick vi från frågor som; vad är det egentligen som sägs? Vilka 

beteenden beskrivs och vilka åsikter uttrycks?  

 

Tematisering 

Hjerm och Lindgren (2010) betonar att de olika delarna i processen inte riktigt kan separeras 

från varandra men då kodningen och reduktionen av mängden data är gjord är det lägligt att 

titta på hur kategorierna relaterar till varandra. Genom att bearbeta materialet och leta efter 

mönster kan det framträda vilken relation kategorierna har till varandra. Detta steg kallas 

tematisering. Tematiseringen är avgörande för att förstå det fenomen som studeras. Under 

diskussioner jämförde vi våra framtagna kategorier för att se deras koppling till varandra och 

vilket mönster det bildade. När detta var gjort sammanställdes det i rapportens resultatavsnitt. 

Kategorierna presenteras under separata avsnitt för att ytterligare förtydliga resultatet för 

läsaren. Slutligen presenterades våra slutsatser i en summering i rapportens analysdel. 

 

De teman vi valde ut var följande tre; deltagande, motivation och gemenskap. Dessa 

representerade enligt oss tydligt informanternas uppfattningar av friskvårdsaktiviteterna. De 

framkomna uppfattningarna placerades in under rätt tema. För att förtydliga hur vi resonerat 

då vi placerat in en viss kategori under ett tema följer nu ett exempel. Tidsbrist hamnar under 

deltagande. Enligt informanterna gör tidsbristen att man inte hinner delta därför kopplar vi 

tidsbrist till deltagande.  
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Metoddiskussion 

Vi är nöjda med valet av datainsamlingsmetod. Vi anser att intervjuer gav oss den information 

vi behövde för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Antalet intervjuer anser vi 

också vara ett lyckat val. Detta eftersom vi fick fram liknande erfarenheter från de flesta 

informanterna. Vi tror därför inte det gett mer att intervjua fler personer. Frågorna vi ställde 

anser vi vara relevanta för att besvara studiens syfte, att vi hade möjligheten att ställa 

följdfrågor anser vi bidrog till de uttömmande svaren. Dock har vi förstått under vår 

intervjustudie att somliga personer har svårare än andra att öppna upp sig och utförligt 

beskriva sina upplevelser inom ett givet område. På grund av detta upplevde vi i någon 

intervju att vi endast skrapade på ytan hos vår informant. För att kunna komma ner på djupet 

hade vi behövt fler frågor av utforskande och öppen karaktär. 

 

Vi tycker att vi lyckats med ambitionen med en representativ urvalsgrupp för företagets 

medarbetare. Vi var medvetna om risken att låta GP:s personalchef välja informanter till 

studien. Risken fanns att resultatet kunnat bli missvisande ifall en baktanke med urvalet 

förlegat från dennes håll att framställa GP i god dager. Detta blev inte fallet i vår studie då 

såväl positiva som negativa åsikter framkommit. Vi har säkrat konfidentialiteten då 

informanterna inte går att identifiera i vår uppsats. Vi har gjort detta genom att inte ta med 

uppgifter som riskerar att avslöja deras identitet. Vi anser att vårt arbete håller en hög 

trovärdighet och att vi har undersökt det vi ville undersöka. Att en av oss arbetat på GP skulle 

kunnat inverka på studiens trovärdighet då det kan vara svårt att hålla sig neutral ifall denne 

känner informanten. Eftersom vi valde att intervjua medarbetare i Östersund och Strömsund 

där ingen av oss arbetat anser vi inte att det påverkat. Detta eftersom att ingen av oss hade 

någon relation till informanterna.    

 

Vi anser att det varit en fördel att vi varit två författare genomgående under hela processen. 

Detta eftersom vi kunnat diskutera och inspirera varandra.  
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Forskningsgenomgång 

 

I denna del gör vi en kortare redogörelse för tidigare forskning på området hälsofrämjande 

arbete och friskvård. Därefter följer en beskrivning av de teorier som vi tagit stöd av i 

analysen av vårt material. Teorierna är kopplade till de tre teman som framträtt i studiens 

resultat, nämligen deltagande, motivation och gemenskap.  

 

 

Historiskt sett har arbetsmiljöarbete främst handlat om att behandla uppkomna sjukdomar 

eller olycksfall kopplade till arbetet. Senare har andra åtgärder tillkommit, alla med ett 

preventivt eller skyddande syfte och med målsättning att bespara individ och samhälle lidande 

och kostnader. Det finns en lång tradition av att fokusera på risker, sjukdomar och andra 

negativa aspekter i arbetsmiljöarbete. Därför vet vi idag mycket om vilka faktorer som bör 

elimineras för att undvika ohälsa i arbetslivet och förbättra främst den fysiska arbetsmiljön. 

Däremot finns mindre kunskap om vad som indikerar en god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 

2012). Med arbetsmiljö avses alla de förhållanden som arbetstagare kan exponeras för i sin 

arbetsroll. Såväl fysisk som psykosocial hälsa och ohälsa kan i många fall kopplas till 

arbetsplatsen där fysisk belastning, balans mellan arbetsliv och privatliv samt kontroll över 

den egna arbetssituationen är faktorer som många gånger är återkommande i vardagen 

(Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Till följd av höga sjukskrivningstal och en framväxande hälsodiskurs har företag under 2000-

talet tenderat att påbörja ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete med så kallade friskfaktorer i 

fokus. Dessa faktorer syftar till att motverka negativ inverkan från fysiska, psykosociala och 

organisatoriska förhållanden och istället omvända dessa till att främja arbetsmiljö. Målet är att 

uppnå en frisk arbetsplats, dvs. en arbetsplats med gynnsamma effekter på såväl 

verksamheten som de anställda (Arbetsmiljöverket, 2012). För att lyckas uppnå en frisk 

arbetsplats krävs många faktorer, bl.a. en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Lyckas en 

arbetsgivare med dessa främjande åtgärder menar Europeiska arbetsmiljöbyrån att företag kan 

röna stora konkurrensfördelar och öka såväl lönsamheten som motivationen hos de anställda 

(Arbetsmiljöverket,2012). 
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Det hälsofrämjande arbetet innefattar förbättring av arbetsorganisation, arbetsvillkor och 

arbetsmiljö, premiering av personlig och professionell utveckling genom t.ex. 

kompetensutveckling, möjliggörande och uppmuntrande av olika hälsoaktiviteter och 

aktiverande av hälsosamma val bland förvärvsarbetande. För att möjliggöra utveckling av 

områden rörande hälsoaktiviteter och hälsosamma val arbetar idag många arbetsgivare med 

åtgärder och aktiviteter inom friskvård (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Det är välkänt att den mänskliga kroppen behöver rörelse och belastning för att fungera 

optimalt. Varierad aktivitet med vila emellanåt maximerar en individs funktionsduglighet. I 

och med att vårt samhälle industrialiserats och utvecklats har den fysiska aktivitetsnivån 

generellt minskat. Vi sitter ner på väg till jobbet, under arbetsdagen, vid måltider och på vår 

fritid. Bevisen på de negativa aspekterna med denna livsstil är övertygande. Brist på fysisk 

aktivitet är kopplad till flera av de stora folksjukdomarna, t.ex. diabetes, fetma, cancer och 

demens. Individer som i motsats till denna stillasittande livsstil aktiverar sig fysiskt ökar 

chansen att motverka sjukdomsuppkomst (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Företag erbjuder sina anställda motionsaktiviteter som en del av friskvården, avsedda att 

maximera personalens hälsa och organisationens bästa. Förutom de positiva effekterna på 

personalens fysiska hälsa antas friskvårdsaktiviteterna även generera positiva effekter på 

förhållanden i den psykosociala arbetsmiljön. I den psykosociala arbetsmiljön ingår bl.a. 

sammanhållningen mellan de anställda på arbetsplatsen. En god sammanhållning skapar en 

känsla av sammanhang (KASAM) vilket i längden bidrar till en frisk arbetsplats (Antonovsky, 

1991). Då detta forskningsfält fortfarande är i startgroparna finns lite forskning kring hur 

organisationer kan arbeta för att främja personalens hälsa genom ökad fysisk aktivitet och 

samtidigt främja affärsverksamheten (Arbetsmiljöverket, 2012).  

 

Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang (KASAM) är en teori framtagen för att utreda hur en människa håller 

sig frisk (Antonovsky, 1991). KASAM tar hänsyn till livets alla delar men används oftast i 

arbetsplatsens kontext. Vi anser att KASAM har en stark koppling till psykosocial arbetsmiljö 

och dess påverkansfaktorer eftersom den tar hänsyn till en individs känslor och psykiska 

välbefinnande. Då friskvårdaktiviteter påverkar psykosociala förhållanden som t.ex. 
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sammanhållning på en arbetsplats anser vi att Antonovskys (1991) teori lämpar sig som 

utgångspunkt för att förklara studiens resultat. 

 

Enligt Antonovskys teori om KASAM är sjukdom och stress naturligt och något alla individer 

utsätts för under sin livstid. Fokus hos Antonovsky ligger därför inte i huvudsak på att 

förhindra eller reducera de situationer som ger upphov till sjukdom, såkallade stressorer. 

Istället ställs frågan varför vissa individer håller sig friska oavsett utgångsläge när de utsätts 

för en stressor. Fokus ligger på det friska och på hur människor bär sig åt för att undvika 

sjukdom (Antonovsky, 1991). 

 

För att hantera en stressor framgångsrikt krävs vad Antonovsky (1991) kallar generella 

motståndsresurser (GMR). Dessa kan innefatta alltifrån kunskap till socialt stöd och hjälper 

oss i vår hantering av stressorer. Hanteringen av stressorer ger oss så småningom erfarenheter 

som skapar KASAM då vi med tiden blir bättre förberedda att möta de uppkomna 

situationerna. 

 

KASAM:s komponenter 

KASAM består av tre komponenter; begriplighets-, hanterbarhets- och 

motivationskomponenten. Begriplighetskomponenten syftar på i vilken utsträckning en 

stressor upplevs som begriplig och strukturerad snarare än kaotisk och oförklarlig. En 

människa med hög känsla av begriplighet har en förmåga att se stressorer som förutsägbara 

och ser en möjlighet att anpassa sig och kunna ordna och förklara en uppkommen situation. 

Hanterbarhetskomponenten definierar i vilken grad man upplever att man har resurser till 

förfogande vid en uppkommen stressor och därmed förmågan att möta de krav som 

situationen ställer. Resurser kan vara såväl stöd från sin omgivning som kunskap. En hög 

känsla av hanterbarhet minskar risken att känna sig som ett offer för situationen och uppleva 

orättvisa. Den tredje komponenten, motivationskomponenten, mäter en individs känsla av 

meningsfullhet, dvs. att det finns områden i livet som är betydelsefulla och engagerar och som 

är värda investeringar och energi (Antonovsky, 1991). Tillsammans utgör dessa tre 

komponenter grunden för vad Antonovsky kallar generella motståndsresurser (GMR). Dessa 

resurser är avgörande för hur framgångsrikt vi hanterar en stressor (Antonovsky, 1991). 
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De tre komponenterna relaterar till varandra även om det går att ha höga värden på en 

komponent och låga på en annan. Enligt KASAM teorin står en människa bäst rustad att 

framgångsrikt hantera stressorer om denne har höga värden på alla tre komponenter. Ett högt 

KASAM är dock inte stabilt över tid utan är flexibelt och kan variera mellan olika situationer. 

(Antonovsky, 1991). 

 

KASAM i arbetslivet 

Antonovskys KASAM teori (1991) är applicerbar inom livets alla olika skeenden och 

områden. En grundförutsättning för att uppnå hög KASAM är att motivationskomponenten 

uppfylls. Uppfylls motivationskomponenten utgör den en god grund för begriplighets- och 

hanterbarhetskomponenten att växa fram på (Antonovsky, 1991). I arbetslivet bestäms 

meningsfullheten till stor del av arbetsgivarens värderingar av verksamheten och den 

arbetande individen. För att arbetet ska kännas meningsfullt krävs att arbetsgivaren och den 

anställde har liknande värderingar. Huruvida en individ har inflytande över den egna 

arbetssituationen är också av betydelse för meningsfullheten. Ett stort inflytande över 

uppgifter och krav ökar chansen att känna motivation och engagemang på arbetet. 

Relationsskapande i arbetslivet är också av stor vikt. Relationer och dialog med andra är 

avgörande för graden av KASAM och ett arbete med goda möjligheter att skapa och 

underhålla relationer kan därför vara avgörande för en individs förmåga att hålla sig frisk och 

undvika sjukdom och stress (Antonovsky, 1991). 

 

Krav, kontroll och socialt stöd 

Karasek och Theorells (1990) teori om krav, kontroll och socialt stöd är framtagen för att 

förklara en individs arbetssituation. Vi anser dock att denna teori är relevant för studien även 

då friskvårdsaktiviteter är förlagda utanför arbetstid eftersom vi menar att arbetsliv inte går att 

särskilja från en individs liv i övrigt. T.ex. menar vi att stress till följd av icke 

arbetsplatsrelaterade faktorer kommer att påverka individen även på arbetet. Dessutom är 

friskvårdsaktiviteterna som undersöks i studien kopplade till arbetet eftersom de uppmuntras 

och anordnas av arbetsgivaren. En arbetsgivares uppmuntran till de anställda att delta i 

friskvårdsaktiviteter kan av somliga upplevas som ett krav. Krav från arbetsgivare kan 

definieras som stressorer enligt Antonovskys (1991) teori om KASAM. Dessa stressorer 

kopplade till arbetsgivares krav hanteras olika av olika individer, somliga tonar ner kraven 

och tar inte så allvarligt på de uppgifter som ges. Andra ställer höga krav på sig själva och 
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läser in mer i kraven än vad som egentligen finns där. Den sistnämnda gruppen tenderar att 

tvivla på den egna förmågan att klara av angivna uppgifter och presterar ofta långt över 

omgivningens förväntan för att “vara på den säkra sidan” (Zanderin, 2005). 

 

Krav ställt i förhållande till en individs självbestämmande och egenkontroll över en situation 

är avgörande för utfallet. En individ som ställs inför höga krav och har låg kontroll över 

situationen och den egna rollen löper risk att utsättas för en negativ spänning som på sikt kan 

leda till psykisk eller fysisk ohälsa. Kravnivån utlöser då ett energipåslag som inte kan 

utnyttjas optimalt på grund av den bristande egenkontrollen vilket kan ge upphov till negativ 

stress (Karasek & Theorell, 1990). Denna typ av stress sliter på kroppens olika system, kan ge 

upphov till värk och sänker prestationsförmågan (Zanderin, 2005). Höga krav med hög 

kontroll tenderar däremot att leda till ett tillstånd som uppmuntrar till utveckling och inlärning 

(Karasek & Theorell, 1990).  

 

Förutom skillnad i hur krav upplevs av arbetstagare finns också skillnader i ambitionsnivå hos 

en personalstyrka. Det finns individer som känner tillfredsställelse och erkännande av mindre 

prestationer och som inte anser det nödvändigt att fullt ut tillgodose sin arbetsgivares krav 

eller önskemål. Motsatsen till denna kategori är de individer som sällan eller aldrig känner 

stolthet inför en prestation och som alltid strävar efter sin arbetsgivares fulla tillfredställelse. 

Har man som anställd inte möjlighet och kontroll att själv bestämma över sin prestation, t.ex. 

att medverka i ett motionslopp, kan en känsla av misslyckande infinna sig hos den sistnämnda 

kategorin anställda (Zanderin, 2005).  

 

De yttre kravens karaktär är också av betydelse för hur de upplevs, hanteras och därmed vad 

konsekvenserna blir. Diffusa yttre krav från en arbetsgivare tenderar att leda till ett flertal 

olika tolkningar av de anställda och ge upphov till stress hos de som inte anser sin förmåga 

vara tillräcklig. Det är därför viktigt att de uppställda kraven eller önskemålen om friskvård är 

tydliga för att personalen ska kunna hantera dem på bästa sätt (Zanderin, 2005). 

 

Förutom krav och kontroll finns en tredje dimension för en individs förutsättning att hantera 

en kravfylld stressor framgångsrikt. Denna dimension är det sociala stöd som finns i en 

individs omgivning. Socialt stöd kan uppstå från såväl kollegor som arbetsgivare i arbetslivet. 

Socialt stöd fungerar som en buffert mot stress och anställda som upplever ett stort socialt 
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stöd har visat sig utveckla färre stressymptom än andra (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Motivation 

För att förstå vad som motiverar en individ till att delta eller inte delta i GP:s 

friskvårdaktiviteter har vi valt att använda oss av McClellands motivationsteori. McClelland 

menar att varje individ har tre behov; ett prestationsbehov, ett samhörighetsbehov och ett 

maktbehov. Prestationsbehovet är kopplat till en stark drivkraft att prestera och bemästra 

något. En person med ett starkt prestationsbehov har ingen primär önskan om att belönas för 

sin insats utan prestationen i sig är motiverande. Samhörighetsbehovet är starkt hos en person 

som önskar vara tillsammans med andra och känna ömsesidig vänskap. Detta behov 

kännetecknas av att man är känslomässigt engagerad i aktiviteter som förenar människor. 

Maktbehovet innebär att man drivs av att besegra andra människor och ser omdömen och 

positioner som mycket betydelsefullt (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

Alla individer har alla dessa behov i starkare eller svagare grad, men oftast är det ett av 

behoven som motiverar en individ i en viss uppkommen situation. Detta innebär således att 

det är ett av dessa behov som motiverar en individ att utföra en bestämd uppgift, i det här 

fallet delta i t.ex. ett motionslopp. McClelland menar att behoven är inlärda och kan förändras 

under relativt kort tid. Motivation beror således inte enbart på en individs förmåga eller anlag 

att utföra en uppgift, utan till stor del på graden av prestationsbehov. Grovt uttryckt ger ett 

högt prestationsbehov bättre resultat och prestationer (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Eftersom McClelland menar att man kan träna upp dessa tre behov, är det möjligt för en 

person med lågt prestationsbehov kopplat till friskvård att öka detta behov och bli mer 

motiverad att delta och prestera. Det gäller då att utveckla ett träningsprogram som stimulerar 

och utvecklar behovet. Att anpassa organisationen efter de anställdas behov kan därför öka 

motivationen och leda till bättre prestationer (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Viss kritik har riktats mot McClellands teori eftersom den inte tar hänsyn till externa faktorer 

som kan förklara en individs motivation. I denna studie skulle sådana faktorer kunna innefatta 

familj som kräver tid av den anställdas fritid. Kritiker menar att man inte kan utesluta 

kontexten när man ska försöka förstå en individs prestationsmotiv. McClelland menar dock att 

motivationsbehoven är skilda från kontexten eftersom det främst handlar om en önskan om att 

prestera bättre och därför inte behöver ta hänsyn till den faktiska möjligheten att göra så 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Motivationen är alltså enligt McClelland inte strikt 
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kopplat till möjligheten att ändra ett beteende utan beskrivs enligt vår tolkning mer som en 

individs inställning till något. Enligt oss är begreppet motivation komplext, en individ utan 

praktisk möjlighet att handla har enligt oss svårt att fullt ut känna motivation att göra det.  

Därför menar vi att det är viktigt att ta hänsyn till en individs kontext för att förstå ett visst 

beteende, i det här fallet valet att delta eller inte delta i GP:s friskvårdsaktiviteter. Vi 

kompletterar därför McClellands motivationsteori med Antonovskys (1991) teori om 

KASAM. Genom att använda McClellands teori om behov kopplade till motivation men även 

inkludera externa faktorer som finns i de anställdas kontext anser vi att vi optimerat de 

teoretiska förutsättningarna för att förstå de bakomliggande orsakerna till medarbetarnas val 

att delta eller inte delta i GP:s friskvårdsaktiviteter. 

 

Aktiviteter utanför arbetstid 

Enligt Porsfeldt (2004) blir sociala aktiviteter kopplade till arbetet förlagda utanför arbetstid 

allt mer vanligt i Sverige. Detta trots att det enligt vår studie tycks bli allt svårare för individer 

att få fritiden att räcka till den mängd aktiviteter som planeras in efter arbetstid. Fenomenet 

med sociala aktiviteter är ett led i en nyare managementpraktik som fått fäste bland 

organisationer och som syftar till att få de anställda att identifiera sig med både företaget, 

ledningen och dess mål (Porsfeldt, 2004). Aktiviteterna handlar ofta om såkallade after works 

där de anställda går till puben tillsammans efter avslutad arbetsdag men även gemensamma 

träningspass och andra motionsaktiviteter är vanliga knutpunkter. Aktivitetens karaktär är i 

sig inte avgörande utan huvudsaken är att den inbjuder till gemenskap och umgänge bland de 

anställda. 

 

Positiva effekter med dessa aktiviteter har visat sig vara skapandet av en vi-känsla, glädje i 

arbetsgruppen och ökad gruppsolidaritet. Då personalen lär känna varandra utanför arbetet 

utvecklas kommunikationsvägar och kontaktytor som gör att samarbetet mellan olika 

avdelningar kan utvecklas och beslut inom företaget fattas snabbare. Således kan sociala 

aktiviteter ha en positiv inverkan på såväl arbetsgrupp som på organisationens verksamhet. 

Relationsskapandet har även en socialt inkluderande funktion som ökar den enskilda 

individens KASAM och upplevt välbefinnande. I förlängningen kan alltså sociala aktiviteter 

förbättra anställdas hälsa och minska risken för sjukdom (Porsfeldt, 2004). De positiva 

effekterna gör att arbetsgivare uppmuntrar sina anställda att delta i aktiviteter förlagda utanför 

arbetstid.  
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Porsfeldt (2004) nämner dock en baksida. Arbetstagare som av olika anledningar inte kan, vill 

eller tillåts delta i sociala aktiviteter förlagda utanför arbetstid riskerar att hamna utanför och 

känna minskad identifikation med arbetskamrater, grupp, ledning eller organisation. 

Utanförskap kan upplevas stressande och får då negativa effekter på individens prestation 

under arbetstid. Mot bakgrund av detta kan sociala aktiviteter ses som en socialt exkluderande 

praktik trots att grundsyftet är ett annat. 

 

En annan möjlig effekt att uppmärksamma är känslan av intrång i den privata sfären. Hur stort 

inflytande är rimligt att arbetsgivaren har över sina arbetstagares fritid? Gränserna mellan 

arbetsliv och privatliv blir otydliga när man som anställd förväntas delta och vara närvarande 

även efter avslutad arbetsdag. En otydlig gräns mellan arbetslivet och den privata sfären 

riskerar i det långa loppet att få negativ inverkan på en individs motivation och 

prestationsförmåga. Betydelsefullt för en hållbar arbetsförmåga är att man kan koppla av på 

sin fritid och att den är meningsfull (Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen & Vinnova, 

2008). 
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Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån tre teman; deltagande, motivation och 

gemenskap. Avsnittet inleds med en sammanfattning av informanternas egen definition av 

begreppet friskvård. För att förtydliga det framkomna resultatet förstärks valda delar med 

citat från informanternas uttalanden. 

 

För majoriteten av informanterna innebär friskvård motion i någon form, bra kost samt god 

sömn. En av informanterna ser dock friskvård ur ett annat perspektiv. Denne beskriver 

friskvård som ett brett begrepp och något individuellt. Friskvård kan vara att spela kort, fiska 

eller att besöka närstående. Friskvård innefattar därmed aktiviteter som skapar välmående för 

en individ och behöver inte nödvändigtvis innebära motion. Även om detta alternativa sätt att 

beskriva begreppet friskvård är intressant kommer begreppet i den följande 

resultatpresentationen endast innefatta motionsaktiviteter då det är dessa som är studiens 

fokusområde. 

 

Deltagande 

Den generella åsikten hos informanterna är att det är ett lågt deltagande på de 

motionsaktiviteter som GP erbjuder. De tävlingar som företaget anordnar internt tycks vara de 

som engagerar flest att delta. Stegräknar- och viktminskningstävlingen är aktiviteter som ges 

som exempel på sådana interna arrangemang och dessa tycks ha engagerat knappt hälften av 

GP:s anställda i Östersund. De tider som GP tillhandahåller på en sporthall för innebandy och 

badminton lockar mellan tre och tio anställda per tillfälle och det är i regel samma personer 

som deltar. Även friskvårdsbidraget har ett lågt nyttjande hos personalen då knappt hälften 

använder det. 

 

En genomsyrande åsikt bland informanterna är att det är personer som redan lever ett aktivt 

motionsliv som engagerar sig i GP:s friskvårdsaktiviteter. Det är de som tränade innan de tog 

anställning på företaget och som skulle tränat oavsett om GP anordnade aktiviteter eller 

erbjöd ett friskvårdsbidrag. Det är även samma grupp som deltar på de fysiska aktiviteterna 

och en fundering som framkommer är därför hur företaget ska kunna locka fler medarbetare 
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att delta. En informant som aktivt deltar i GP:s motionsaktiviteter uttrycker sig så här kring 

deltagandet:  

 

… men det är ju klart att det är i regel nästan samma människor som är med på de 

här aktiviteterna. Det finns ju rätt många som i regel aldrig är med på dem… 

(Intervjuperson 2) 

 

På frågan om vad det låga deltagandet kan bero på är den vanligast förekommande 

anledningen som framträder hos informanterna tidsbrist. Flera anställda bor på mindre orter 

en bit från företaget och anser sig inte ha tid att stanna kvar och träna efter arbetstid. Barn och 

familj kräver tid i hemmet och den egna motionen kommer i andra hand. Följande citat ger en 

representativ beskrivning av informanternas förklaring till det låga deltagandet i 

friskvårdsaktiviteterna: 

 

... jag är ju inte den duktigaste heller och göra aktiviteter. Men jag bor ju alltså X 

mil härifrån och det gör ju också.. alltså jag kan ju aldrig utnyttja någonting här i 

XX för att man åker ju hem direkt efter jobbet.. och sen är det ju då middag och 

någon skjutsning med barnen och så vidare så att då har man inte så mycket tid 

kvar… (Intervjuperson 10) 

 

Flertalet informanter nämner att det blivit svårare att engagera anställda nu än vad det var för 

några år sedan. Fritiden ska rymma många aktiviteter och är oftast uppbokad långt i förväg. 

Andra orsaker till det låga deltagandet anses vara ointresse, lathet och slarv. Dessa orsaker 

nämns hos flera informanter, oberoende deras egna motionsvanor och hur frekvent de deltar i 

friskvårdsaktiviteter. De menar att den majoritet som inte deltar regelbundet i 

motionsaktiviteter är ointresserad av att röra på sig och därför inte bryr sig om GP:s 

erbjudanden. Informanterna nämner även att somliga anställda glömmer bort att bidraget och 

aktiviteterna finns och nyttjar det därför inte. Det framkommer också en åsikt att det är upp 

till varje individ att själv bestämma över sitt motionerande och att somliga är fysiskt aktiva i 

aktiviteter som inte kostar något och därför inte kan nyttja bidraget, t.ex. anställda som 

springer, promenerar eller nyttjar det kostnadsfria gymmet i företagsbyggnaden i Östersund. 

Denna åsikt framträder tydligast hos de informanter som själva anger att de inte utnyttjar 

friskvårdsbidraget eller deltar i GP:s anordnade friskvårdsaktiviteter. 

 

Informanterna tycks dock vara eniga om vikten av motion och betydelsen av ett högt 

deltagande i GP:s friskvårdsaktiviteter. Desto fler som deltar, desto fler lockas att komma 

med. Ett gemensamt fritidsintresse får igång samtal och diskussioner på arbetsplatsen och kan 
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på så sätt locka fler att engagera sig och inkluderas i dessa samtal. En annan anledning till 

betydelsen av ett högt deltagande som framkom hos ett fåtal informanter är risken för att 

friskvårdsbidraget och aktiviteterna tas bort om allt för få engagerar sig och deltar. Den 

tidigare friskvårdsklubben Frippe som tycks ha varit uppskattad togs bort av det skälet och en 

oro finns hos de som värnar om friskvården att samma sak ska hända med de aktiviteter som 

finns idag. 

 

På frågan om deltagandet skiljer sig mellan olika arbetsgrupper går meningarna isär. Ungefär 

hälften av informanterna anser att det är ett blandat deltagande med anställda ur olika 

arbetsgrupper. Den andra hälften anser att det absolut skiljer sig mellan arbetsgrupperna och 

att det från vissa avdelningar inte finns någon som engagerar sig i de motionsaktiviteter som 

erbjuds. Flertalet informanter menar att ålder är en påverkansfaktor för deltagandet. De som 

ofta deltar är generellt yngre än 45 år och det kan också vara en anledning till att somliga 

arbetsgrupper har ett lägre deltagande. En informant nämner t.ex. att han är ensam om att vara 

under 45 år på sin avdelning och att det därför är ett lågt deltagande från deras sida. Att äldre 

anställda väljer att inte delta kan bero på att man saknar intresse för att “spela bandy med 20-

åringar” eller att dessa personer i större utsträckning har familj och förväntas skjutsa barn till 

deras kvällsaktiviteter. 

 

Majoriteten av de anställda anser att fler skulle delta i friskvården om det fanns möjlighet att 

utnyttja bidraget under arbetstid. Det skulle underlätta för de som idag hindras av tidsbrist till 

följd av t.ex. pendling eller familj. En informant ger en beskrivning av hur en lösning med 

friskvårdstimme skulle kunna se ut:  

 

…men jag tror att det skulle vara lättare med friskvård om man kan utnyttja det på 

arbetstid en gång i veckan eller vad det kan vara. Att man går hem tre… men alltså 

är piskad att gå och köra mellan tre och fyra t.ex. Då tror jag att det skulle utnyttjas 

mer än att få iväg folk och göra det på fritiden. Det tror jag är en stor skillnad för 

jag har sett på en annan arbetsplats som jag jobbade på innan.. där hade man ju.. 

kommer inte ihåg om det var en gång i veckan eller en gång i månaden eller så men 

en timme som man gick iväg. Det var ju väldigt många som 

utnyttjade…(Intervjuperson 4) 

 

Någon anser att det är för mycket fokus på tävling i de aktiviteter som anordnas och att fler 

skulle lockas att delta om tävlingsmomentet uteblev. En informant uttrycker dock en tydlig 

åsikt om att de tävlingar som anordnats varit lyckade och engagerat många och att fler 

liknande aktiviteter borde anordnas för de pengar som idag går till bidrag som knappt 
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engagerar hälften av de anställda att röra på sig. Detta är en person som själv endast deltagit i 

de aktiviteter som haft ett tydligt tävlingsmoment och som inte utnyttjar friskvårdsbidraget. 

Denne resonerar på följande vis kring ett alternativt användande av bidragspengarna till 

interna tävlingar för GP:s personal: 

 

Men om det nu är så att den här friskvårdspengen är väldigt dåligt utnyttjad över 

lag, varför inte lägga det till något sånt här istället och försöka få fler människor 

engagerad på det sättet istället. Så att man styr om skutan och göra det kanske lite 

mer lika för alla.. då är det inte bara de här träningsnördarna som tar ut sina pengar 

för det gör de ju.. de som alltid tränar. Men det är väl de som behöver det minst 

egentligen, för att de är ju ändå så pass trimmade och tränade. (Intervjuperson 10) 

 

En annan åsikt som framkommer är att det saknas kontinuitet i de fysiska aktiviteterna vilket 

gör att man inte får in någon rutin på motionen och därför slutar engagera sig så fort 

aktiviteten avslutats. Om man kan hitta rätt aktivitet skulle deltagandet öka, bandy och 

badminton anses av en informant vara alltför “smala” aktiviteter och lockar endast dem med 

intresse i just de sporterna. Även det årliga S:t Olavsloppet nämns som en aktivitet som endast 

lockar personer med intresse för löpning. Aktiviteter som lockar en bredare målgrupp att delta 

efterfrågas av de informanter som inte i dagsläget engagerar sig i de aktiviteter som erbjuds. 

En informant nämner belöningar och morötter som en sporrande faktor som lockar fler 

deltagare. Att få en trisslott halvägs till mål är uppmuntrande. Dessutom måste målet med 

aktiviteten kännas uppnåeligt för deltagarna för att det ska kännas intressant att delta.   

 

Motivation  

Informanterna är överens om att det är svårt att motivera fler anställda att delta. Det är upp till 

individen själv att bestämma över sitt deltagande och vill eller kan denne inte av olika skäl 

kan det vara svårt för arbetsgivaren att ändra på den inställningen. Någon informant anser att 

intresset för motion är något som man har med sig från barnsben och inget som kan födas hos 

en vuxen människa. Att uppmuntra till deltagande är därför det enda som GP kan göra, resten 

är varje individs eget beslut. Somliga informanter anser att GP gör vad de kan för att 

uppmuntra till fysisk aktivitet. Andra riktar viss kritik mot företaget som inte anordnat någon 

gemensam intern motionsaktivitet på flera år. En informant uttrycker att denne inte anser att 

GP är ett företag som satsar på friskvård: 
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…friskvårdssatsning vet jag inte om..det har inte skett nån speciell satsning på sista 

tiden på GP, de tror jag alltid har funnits på Gärdin & Persson, personalklubb har 

de funnits och man har varit med på dom här loppen så att det har inte skett nån 

större satsning på sista åren. Det tycker inte jag i alla fall att det varit… 

(Intervjuperson 1) 

  

De aktiviteter som anordnats från GP:s sida lägger fokus på tävlingsmomentet. Ett flertal 

informanter anser att denna typ av aktiviteter är motiverande. Tävlingsmomentet blir en 

sporre att fortsätta mot målet och det känns också uppmuntrande att kunna följa sin väg mot 

mål och se hur man ligger till i förhållande till kollegor. Att tävla i avdelningslag är ett förslag 

som framkommer på hur man ytterligare kan öka motivationen att delta. Arrangemang där det 

finns ett pris att vinna, speciellt om det är av monetär karaktär, anses av en informant öka 

motivationen att delta. Denne menar att pengar är något som alla behöver och därför något 

som inspirerar till deltagande. De aktiviteter som omnämns i detta sammanhang är steg- och 

viktminskartävlingarna. Någon informant menar dock att det är för stort fokus på 

tävlingsmomentet. Denne menar att det leder till misstanke om fusk bland de anställda då 

vissa rapporterat in överlägset många steg i stegtävlingen och att detta får konsekvenser i 

form av frustration och uppgivenhet att delta. Som tävlingsmänniska vill man inte fuska men 

ändå känna att man har en chans att vinna. 

      

Det framkom under intervjuerna att aktiviteter som ger en positiv hälsoeffekt för individen 

verkar motiverande för deltagandet. Ett exempel på det är de personer som gick ner mycket i 

vikt under viktminskningstävlingen och lyckades behålla vikten även efter att tävlingen 

avslutats. För dessa personer fungerade motionsaktiviteten som en nystart och de är idag med 

i fler aktiviteter på företaget, t.ex. S:t Olavsloppet. 

 

Till skillnad från dessa personer som motiverats att delta i fler aktiviteter och som har kommit 

igång med sin motion, finns de som endast är med i någon enstaka aktivitet och där emellan 

inte rör på sig alls. Ett exempel på detta är anställda som anmält sig till S:t Olavsloppet men 

inte tränar innan och inte heller springer någonting efter loppet. En informant som själv är 

anmäld till årets S:t Olavslopp berättar: 

 

Titta på S:t Olavsloppet som går första helgen i juli och vi har de som är anmälda 

och inte börjat träna. Senast de sprang var loppet i fjol. Så att..jag menar..man 

måste själv vilja och man måste själv tänka i dom banorna om man ska sköta sin 

friskvård.  (Intervjuperson 1) 
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Dessa personer är enligt informanten svåra att fånga upp och motivera till andra aktiviteter 

eftersom de saknar ett genuint intresse för den fysiska aktiviteten i sig. Dessa personer är 

istället ofta mer intresserade av upplevelsen som S:t Olavsloppet innebär, tävlingsmomentet 

och även av middagen som följer efter loppet. Det framkommer att aktiviteter som avslutas 

med någon form av gemenskap lockar fler att engagera sig. Informanten som talar om detta är 

själv aktiv i GP:s friskvårdsaktiviteter och tycks ha ett intresse av att locka fler kollegor att 

röra på sig regelbundet. 

 

Det verkar motivationshöjande att så många som möjligt i arbetsgruppen deltar då det enligt 

flertalet informanter skapar ett gemensamt intresse. Roligt och gemensamt är två ledord som 

ofta förekommer under intervjuerna. Att uppmuntra och stötta varandra under ett motionslopp 

är exempel på saker som gör att det känns motiverande att delta. Såhär uttrycker sig två 

informanter om den motiverande gemenskapen: 

 

 Ja dels så bidrar det till att man kanske rör på sig lite extra. Men sen tycker jag 

också att, alltså de betyder jättemycket för sammanhållning och ja att man gör 

någonting på fritid och det ger något positivt ja det blir positivt i jobbet också. 

Tycker jag för att man svetsas samman på nåt vis. (Intervjuperson 3) 

 

Ja men blir du ett tightare lag så blir det ju lättare att jobba mot dom mål som finns. 

Och kan ta även när det blir motgångar, så är det ju. Det blir lättare att prata med 

varann om man har en nära relation… (Intervjuperson 5) 

 

Okomplicerade aktiviteter som inte kräver utrustning tenderar också att locka deltagare. Ett 

par informanter menar att stegtävlingen tappade deltagare eftersom flera ansåg att det var 

komplicerat att rapportera in stegen. Det krävdes mycket engagemang att komma ihåg hur 

många steg man gått och att rapportera in det i tid. 

 

Någon informant nämner den tunga arbetsbördan som en hindrande faktor för motivationen 

att delta. Denne menar att man är GP-anställd dygnet runt, även då arbetspasset är slut. 

Vänner och bekanta ber om råd och har frågor om företagets produkter, vilket gör att man 

aldrig känner sig helt ledig. Att spendera sin fritid i GP:s regi är därför inte något som lockar. 

När man inte arbetar vill man känna sig ledig och själv förfoga över sin tid, något som en 

informant upplever komplicerat:    

 

… att man har en arbetssituation som man klara av. Så att man inte behöver bära 

hem sitt jobb i huvudet när man är ledig. Det är att det finns rätt antal personal så 
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att man kan fördela jobbet så att man inte har alldeles för mycket med sig hem och 

aldrig kan slappna av. För är du GP-anställd är du GP-anställd dygnet runt. Även 

på fritiden får du frågor om GP, i alla fall här i XX är det så… jobbar du på GP ja 

va kostar en sån? Sånna frågor får du alltid, det får man räkna med att man får men 

alltså men man ska kunna hinna med sitt arbete på sin arbetstid.. (Intervjuperson 1) 

 

Det absolut vanligaste svaret på hur man ska kunna engagera fler att delta i företagets 

friskvård var att införa en friskvårdstimme där personalen har möjlighet att träna under 

arbetstid. Andra förslag på motivationshöjande aktiviteter var föreläsningar med 

idrottsprofiler där dessa personer kan ge träningstips och även generell utbildning om 

friskvård. En informant menar att friskvård handlar om välmående och sitter mycket i 

inställningen. En positiv inställning gör oss i längden friskare och därför är inte deltagandet på 

GP:s aktiviteter den mest prioriterade frågan. Istället menar denne att en god kommunikation 

mellan de anställda lägger grunden för en friskare personal. 

 

Gemenskap    

Det framkommer tydligt att det för de flesta informanterna inte är enbart den fysiska 

aktiviteten i sig som är viktig i GP:s friskvårdsarbete. Att motionsaktiviteterna bidrar till en 

stärkt gemenskap är något som anses minst lika viktigt. När många från arbetsplatsen deltar 

blir arbetsveckan efter aktiviteten roligare att genomföra. Man har då någonting att prata om 

och kommer varandra närmare, något som en informant uttrycker:  

 

… när det finns grejer som så många som möjligt kommer på. Det blir som lite 

roligare veckan därpå… (Intervjuperson 4) 

 

En informant beskriver hur vissa anställda på företaget aldrig ens pratat med varandra. Sådana 

personer kan lära känna varandra genom gemensamma aktiviteter utanför arbetet. Umgänget 

blir då annorlunda jämfört med det som är på arbetsplatsen. Man kan koppla bort jobbet och 

prata om annat vilket leder till en relation som mer liknar den mellan två kompisar. Under 

stegtävlingen engagerades många, flera var ute och gick långa promenader tillsammans under 

lunchen. Detta skapade en gemenskap på företaget då anställda oavsett avdelning och 

arbetsroll hade något gemensamt att samlas kring och samtala om: 

 

… ja men alltså man kan ju prata med varandra om olika saker eller på andra sätt 

också.. man behöver inte prata jobb jämt.. man har ju mera.. det blir som mera 

kompisrelation kan man säga .. så man har någon att gå iväg med så… 

(Intervjuperson 6) 
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  Att göra aktiviteter tillsammans utanför arbetstid anses av informanterna svetsa samman 

arbetsgruppen och ge positiva effekter som märks även i arbetet. Man lär känna personer från 

olika avdelningar vilket underlättar samarbete och gör också arbetet lättsammare. 

Kommunikationskanalerna utvecklas då det är lättare att prata med någon som man känner 

och därför vet hur personen fungerar. Genom att bli ett tightare team på arbetsplatsen hanteras 

motgångar på ett bättre sätt och de anställda får lättare att sätta upp gemensamma mål att 

sträva mot. En informant beskriver det såhär:   

 

Jo men alltså.. i regel så är vi uppdelade i olika avdelningar.. vissa ser man ju 

knappt på dagarna så att under sådana här aktiviteter kommer man ju närmare 

varandra. Så är det ju… så att det är ju jättebra.. så länge som folk deltar i 

aktiviteterna. (Intervjuperson 2) 

   

Informanterna har skilda meningar om hur deltagandet i friskvårdsaktiviteter påverkar 

arbetsgruppen. Somliga menar att det inte märks av på arbetsplatsen vilka som ofta deltar i 

friskvårdsaktiviteter och vilka som sällan är med. Andra tror att de som deltar ofta svetsas 

samman av gemensamma intressen och aktiviteter. Denna grupp får därigenom en närmare 

relation som underlättar deras samarbete och som är svår att ha till alla på en arbetsplats. 

Samtliga var dock överens om att sammanhållningen på GP överlag är god och att de fysiska 

aktiviteterna inte spelar någon avgörande roll för sammanhållningen mellan de anställda. En 

informant trodde sammanhållningen på GP istället beror på företagskulturen och sådant som 

outtalat sitter i väggarna. Det handlar t.ex. om bemötandet av nyanställda och strävan att alla 

ska känna sig inkluderade i arbetsgruppen. 

 

Flera informanter menar att de friskvårdsaktiviteter som är kopplade till en gemensam 

aktivitet i form av en resa, middag eller en fest är de som är mest uppskattade av GP:s 

personal. Det har således inte så stor betydelse vilken typ av fysisk aktivitet som anordnas om 

den sammanfaller med en gemenskapsaktivitet. Allra mest uppskattade är de aktiviteter som 

inte innebär någon fysisk ansträngning alls utan som har till enda syfte att stärka gruppens 

sammanhållning och känsla av gemenskap. Exempel på sådana aktiviteter är grillkvällar, 

personalfester och ridning som Rubank anordnat. Det finns dock informanter som menar att 

de fysiska aktiviteterna är nödvändiga och ett välkommet avbrott så att det inte enbart är fester 

som sammanför personalen. I det långa loppet är det också viktigt med friskvård, både för 

kontorsarbetande som lätt tar slut i axlar och för lagerpersonal som många gånger har ett 

fysiskt tungt jobb. Denna åsikt framträder både hos informanter som själva motionerar och 
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engagerar sig i GP:s friskvårdsaktiviteter och hos de som anger att de inte är fysisk aktiva på 

sin fritid. 

 

Att åka bort tillsammans på en resa är något som nämns som stärkande för gemenskapen. När 

Frippe fanns avslutades längre aktiviteter med en gemensam resa, något som gjorde att 

personalen fick tillfälle att komma bort från vardagen på arbetsplatsen och slappna av 

tillsammans. På bussen dit gavs möjlighet att umgås och fika tillsammans, en upplevelse som 

beskrivs mycket positivt av en informant. 

 

Det framkommer dock en potentiell risk i samtalet om frisksvårdsaktiviteter kopplat till 

gemenskap. Exemplet framträder i viktminskningstävlingen, en tävling som generellt upplevts 

positivt. En informant menar dock att en sådan tävling kan upplevas negativ eller obehaglig 

av personer som behöver gå ner i vikt men kanske inte lyckas. Risken finns att dessa anställda 

känner ett utanförskap. Det är en svår balansgång då en sådan här tävling berör ett för många 

känsligt område samtidigt som flera anställda beskrivs ha blivit hjälpta av just 

viktminskningstävlingen. Informanten uttrycker sig som följer: 

 

 De som inte är med är det inte säkert att det uppskattas.. av olika anledningar då.. 

de finns ju de som t.ex. är överviktig och de kanske inte tycker att det där är så kul 

att vara med… så kanske det inte händer någonting och så vidare.. ja de får ju 

kanske inte så fina blickar eller de tar åt sig på ett annorlunda sätt så de kanske inte 

tycker att det är så kul. Så att det är ju en svår balansgång det där då… 

(Intervjuperson 10) 
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Analys/diskussion 

 

Här följer ett avsnitt där vi diskuterar det framkomna resultatet med utgångspunkt i våra 

utvalda teorier. Även i denna del presenteras texten utifrån våra teman; deltagande, 

motivation och gemenskap. Sammanfattningsvis besvaras studiens syfte och frågeställningar.  

 

 

Deltagande 

Resultatet visade att majoriteten av informanterna anser att deltagandet är lågt i 

friskvårdsaktiviteterna på GP vilket överstämmer med personalchefens åsikt. Dock finns en 

tydlig diskrepans mellan hur personalchefen och informanterna upplever deltagandet i 

stegtävlingen som tidigare anordnats. Vissa av informanterna hävdar att knappt hälften av 

medarbetarna deltog i tävlingen och tror att detta kan bero på att det var krångligt att 

exempelvis rapportera in steg. Personalchefen uppgav däremot att i stort sett samtliga 

medarbetare var engagerade och deltog i stegtävlingen. Denne menar att deltagandet var högt 

eftersom det var en enkel tävling kombinerat med att arbetsgruppen tillsammans deltog vilket 

uppskattades av medarbetarna. Vi har funderat kring hur det kommer sig att uppfattningen om 

deltagandet skiljer sig så mycket mellan ledning och anställda. Vi har resonerat kring om det 

kan bero på att stegtävlingen engagerade många, även personer som inte deltog. Flera 

informanter berättade om positiva effekter till följd av stegtävlingen, exempelvis ett 

gemensamt ämne att diskutera i fikarummet eller att några hade skojat med varandra om vem 

som skulle vinna. Vi funderar på om detta möjligtvis gett ledningen en uppfattning om att 

samtliga var delaktiga trots att de inte aktivt deltog. Genom att lyssna på informanternas 

berättelse fick vi uppfattningen av att denna motionstävling oavsett mängd aktiva deltagare 

bidragit med mycket positivt till sammanhållningen och glädjen i arbetsgruppen. 

 

En informant beskrev en tung arbetsbörda och menade att man är GP-anställd dygnet runt då 

man får frågor på sin fritid angående produkter och råd kring dessa. Den HALU-undersökning 

som gjorts tidigare i år visade att hälften av medarbetarna på GP upplever svårigheter i att 

hålla en bra balans mellan arbetsliv och fritid. På grund av det resultatet antar vi att denne 

informants åsikter representerar en större grupp av medarbetarna. Informanten värdesätter sin 

fritid och vill att arbetet och fritiden ska vara åtskilda. Denne menar att en meningsfull fritid 

inte spenderas på GP eller vid deltagande i aktiviteter kopplade till GP. Något personen 
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upplever som svårt är att leva upp till och kunna kontrollera det krav man har på sig att vara 

GP-anställd även på fritiden och samtidigt kunna njuta av ledigheten. Har man en låg kontroll 

över sin arbetssituation ökar risken för negativ stress vilket är psykiskt påfrestande (Karasek 

& Theorell, 1990). Långvarig stress kan ge upphov till fysiska besvär som t.ex. värk och sänkt 

prestationsförmåga (Zanderin, 2005). En allvarlig risk för medarbetare med ovan beskrivna 

arbetssituation är därför ohälsa och en sänkt prestationsförmåga. En sänkt prestationsförmåga 

anser vi även kan bidra till ytterligare spänningar och stress då det kan leda till att 

arbetsbördan känns än mer betungande. För att inte hamna i en ond spiral av stress och sänkt 

prestation anser vi att förhållandena i en sådan arbetssituation kräver förändring.  

 

 GP säger sig arbeta med detta genom att jobba för att underlätta arbetstagarnas arbetsdag. På 

vilket sätt detta arbete görs är för oss oklart men ett sådant initiativ menar vi kan ses som ett 

socialt stöd från GP:s sida oavsett hur tillvägagångssättet för det ser ut. Socialt stöd fungerar 

som en buffert mot stress och GP:s stöd till personalen är därför betydelsefullt för deras hälsa, 

speciellt under perioder med hög arbetsbörda (Karasek & Theorell, 1990). När arbetspasset är 

slut upphör dock det sociala stödet från arbetsgivare och kollegor. Det är då upp till varje 

enskild individs sociala stöd att ta över. Avgörande för en individs avkopplande fritid är då 

det sociala stöd som finns i omgivningen utanför arbetet. De arbetstagare som upplever att de 

inte har kontroll över sin fritid, t.ex. den ovan beskrivna informanten, i kombination med ett 

lågt socialt stöd utanför arbetstid är de personer som löper störst risk att på sikt drabbas av 

ohälsa i form av stress och fysiska besvär (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Kravet att vara GP-anställd även efter arbetspassets slut kommer inte från GP. Detta upplevda 

krav kommer förmodligen istället från den enskilda medarbetarens sociala umgänge. Därför 

är det svårt för GP att avhjälpa den stress som grundas på faktorer som återfinns i 

medarbetarens fritid. Det finns dock andra krav som uppstår på fritiden där GP spelar en 

större roll. Vi menar här den förhoppning som finns från företaget, något som enligt oss kan 

upplevas som ett krav, att medarbetarna ska delta i friskvårdsaktiviteter utanför arbetstid. 

Även denna förhoppning anser vi kan få samma negativa konsekvenser som i exemplet ovan 

där en informant anser sig ha svårt att koppla bort arbetet på fritiden. I det senare exemplet 

anser vi att GP:s förhoppningar och arbetstagarens förväntningar på sin fritid krockar. Vi 

funderar på var gränsen mellan privatliv och arbetsliv ska dras? Är det riktigt av GP att 

förlägga friskvårdsaktiviteter utanför arbetstid och förvänta sig ett högt deltagande? Och i 
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vilken utsträckning är företaget skyldig att försöka underlätta arbetstagarnas balansgång 

mellan arbetsliv och privatliv?  

 

Informanten med en upplevd tung arbetsbörda menar att dennes upplevda brist på ledighet 

från GP är en hindrande faktor för dennes motivation att delta i friskvårdsaktiviteter som GP 

anordnar då dessa är inplanerade utanför arbetstid. Risken med en upplevd otydlig gräns är att 

fritiden inte upplevs som meningsfull vilket kan minska individens motivation.  Vi kopplar 

detta till Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen & Vinnovas (2008) arbetsmaterial där 

baksidan av aktiviteter utanför arbetstid beskrivs. Den visar på att en negativ effekt kan vara 

att arbetstagaren upplever ett obehag då gränsen mellan arbetsliv och privatliv blir otydlig. I 

det ovangivna fallet handlar det om att motivationen till att delta i aktiviteter kopplade till 

arbetsgivaren utanför arbetstid minskar. Det finns som ovan diskuterats även en risk för 

ohälsa och sänkt prestationsförmåga när arbetsbördan går ut över fritiden och gör upplevelsen 

av den mindre meningsfull. Vikten av att ha en fungerande balans mellan privatliv och 

arbetstid är således av stor betydelse för att medarbetaren ska kunna behålla en långvarig 

arbetsförmåga (Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen & Vinnovas, 2008). 

  

Motivation 

Enligt McClellands motivationsteori kopplas en individs motivation till tre olika behov; 

prestations-, samhörighets- och maktbehovet (Abrahamsson & Andersen, 2005). Med 

avstamp i dessa behov har vi identifierat tre olika grupper av medarbetare hos GP. Den första 

kategorin inkluderar de personer som drivs av prestationsbehovet. Dessa personer känner 

redan motivation inför träning och friskvårdsaktiviteter och tränar oavsett stöd och 

uppmuntran från GP. Den andra kategorin innefattar de medarbetare som drivs utifrån ett 

samhörighetsbehov. De motiveras att delta genom möjligheten att få ta del av en gemenskap 

och få en närmare relation till kollegor. I den sista kategorin återfinns de medarbetare som 

främst motiveras att delta i friskvårdsaktiviteter som innehåller ett tävlingsmoment. En 

drivkraft för dessa personer är att besegra andra (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

Utifrån studiens resultat ser vi att de som deltar i GP:s friskvårdsaktiviteter idag till stor del är 

de medarbetare som drivs av ett prestationsbehov. Som vi ovan nämnt är dessa personer redan 

motiverade att träna och motionerar på eget initiativ oavsett GP:s stöd. Vi anser därför inte att 

det är dessa personer som GP främst behöver motivera att delta i friskvårdsaktiviteter. Istället 
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är utmaningen för GP att motivera de personer som drivs av samhörighets- eller maktbehovet. 

Vi anser detta eftersom dessa personer inte deltar i GP:s regelbundna motionsaktiviteter som 

t.ex. innebandy utan enbart deltar i GP:s friskvårdsaktiviteter då motionen innefattar faktorer 

som tillgodoser deras motivationsbehov. Detta resonemang styrks av personalchefens 

uttalande om att det är genom tävlingar och friskvårdsaktiviteter med en social prägel som 

man når de medarbetare som inte regelbundet motionerar. Ett exempel på en aktivitet som 

innefattar tävlingsmoment och har en social prägel är stegtävling, en aktivitet som motiverade 

en för företaget stor andel medarbetare att delta. Av studiens resultat kan vi utläsa att 

majoriteten tycks drivas av ett samhörighetsbehov. Detta antagande grundas på flera 

informanters starka uttalanden om en önskan att få vara tillsammans och om gemenskapens 

betydelse för deltagande i företagets motionsaktiviteter. 

 

GP:s uppmuntran att delta i friskvårdsaktiviteter kan upplevas olika av företagets personal. 

Vårt antagande är att vissa upplever aktiviteterna som ett erbjudande eller en förmån från 

företaget som man kan välja att engagera sig i eller inte, medan andra upplever deltagande 

som ett krav från arbetsgivaren. Enligt Antonovsky (1991) kan krav från arbetsgivare 

definieras som stressorer. För de medarbetare som upplever friskvårdsaktiviteter som en 

stressor är det av största vikt att dessa aktiviteter hanteras på ett framgångsrikt sätt för att 

undvika risken för uppkommen negativ stress kopplat till aktiviteterna (Antonovsky, 1991). 

Enligt Antonovskys (1991) teori krävs en eller flera generella motståndsresurser för att kunna 

hantera en stressor framgångsrikt. En sådan generell motståndsresurs skulle enligt oss i det 

här fallet kunna innefatta förståelse och kunskap om GP:s syfte med aktiviteten eller en 

upplevd motivation att delta. Dessa faktorer uppfyller såväl begriplighets- som 

motivationskomponenten i Antonovskys teori (1991). En förståelse för aktiviteten och en 

motivation till att engagera sig i den skulle kunna ge dessa medarbetare en känsla av 

meningsfullhet, något som är en avgörande del i Antonovskys (1991) motivationskomponent. 

Förutom förståelse för aktivitetens syfte och en egen motivation att engagera sig, anser vi att 

medarbetarnas möjlighet att påverka friskvårdsarbetet är betydelsefullt för deras känsla av 

meningsfullhet. Personalchefen uttryckte i vårt samtal en önskan om att de anställda ska 

uppleva motionsaktiviteterna engagerande och betydelsefulla. Även Rubank tycks arbeta för 

att personalen ska känna sig delaktig då de utformar aktiviteterna efter interna önskemål och 

därmed ger medarbetarna inflytande över dem. Känslan av meningsfullhet som genom 

motivationskomponenten bidrar till en höjd känsla av sammanhang (KASAM), hjälper dem 
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att angripa det upplevda kravet från arbetsgivaren framgångsrikt och därigenom undvika att 

uppleva negativ stress.  

 

Även om det finns generella motståndsresurser att tillgå som hjälper medarbetare att hantera 

det upplevda kravet, finns en risk för upplevd negativ stress hos de individer som har 

begränsad egenkontroll över sin möjlighet delta (Karasek &Theorell, 1990). Resultatet av vår 

intervjustudie uppvisar att en klar majoritet av informanterna anser sig ha tidsbrist. Orsakerna 

till tidsbristen är främst familjesituation och pendling, förhållanden som enligt oss kan vara 

svåra för en individ att kontrollera eller ändra på. Omständigheterna i kontexten gör således 

att dessa individer har liten kontroll över att själva kunna bestämma över sitt deltagande.  

 

Enligt vårt beskrivna sätt att se på motivation som en aspekt sett med hänsyn till en individs 

sammanhang är denna tidsbrist och bristande egenkontroll över situationen en faktor som 

hindrar medarbetares praktiska möjlighet att delta och således är en bidragande orsak till 

bristande motivation att vara med i företagets motionsaktiviteter. Genom att se till 

förhållanden i medarbetarnas kontext anser vi oss ha skapat en förståelse och en alternativ 

förklaring till det låga deltagandet i GP:s motionsaktiviteter. Att påverka sin personals 

förmåga till egenkontroll över sitt deltagande anser vi inte vara en uppgift för GP. Däremot 

anser vi det värdefullt för företaget att ha fått utrett vilka faktorer som motiverar olika grupper 

av de anställda att delta i motionsaktiviteter. Detta för att öka möjligheten att sätta in rätt 

åtgärder i motivationshöjande syfte i framtiden.  

 

Gemenskap 

Som tidigare konstaterat drivs de flesta av medarbetarna av ett samhörighetsbehov, något som 

vi anser har en stark koppling till gemenskap. Förutom motivation har gemenskap även stor 

betydelse för arbetsplatsens relationsskapande och sociala stöd.  

 

Vi förstod under vår intervjustudie att GP lyckats väl med att framkalla ett välmående 

arbetsklimat. Detta eftersom samtliga informanter, oavsett uppfattning om 

friskvårdsaktiviteterna, berättade om den starka gemenskapen och goda sammanhållningen 

bland medarbetarna på företaget. Ett välmående arbetsklimat anser vi lägger en stadig grund 

för möjligheten att nya relationer växer fram i arbetsgruppen. Möjligheten att skapa relationer 

och föra dialog med kollegor på en arbetsplats spelar en betydande roll för graden av KASAM 
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och kan därför vara avgörande för en individs förmåga att undvika ohälsa (Antonovsky, 

1991). Förutom ett generellt gott arbetsklimat som uppmuntrar till dialog och skapandet av 

relationer anser vi att GP:s friskvårdsaktiviteter positivt kan bidra till samhörighet på 

företaget. Detta eftersom det i vår studie framkom att anställda upplever sig kunna utveckla 

nya relationer eller få en närmare sammanhållning med sina kollegor genom 

motionsaktiviteterna.  

 

Vissa medarbetare som deltar i GP:s friskvårdsaktiviteter har upplevt en stark samhörighet 

med varandra. Men vad händer då med de anställda som av olika anledningar inte deltar i 

aktiviteterna? En informant tog upp risken för upplevt utanförskap hos de som väljer att inte 

delta. Informantens uttalande kan tolkas så att de anställda som väljer att inte delta går miste 

om socialt stöd såväl från arbetsgivare som från kollegor. Arbetsgivarens sociala stöd till de 

som deltar är stort. GP stöttar ekonomiskt med sponsrade anmälningsavgifter till motionslopp 

och säger sig även aktivt uppmuntra personalen till fysisk aktivitet. Stödet från kollegor tar sig 

uttryck i vad informanter själva beskriver som att de hejar och peppar varandra under 

motionsaktiviteterna. Då socialt stöd fungerar som en buffert mot stress (Karasek & Theorell, 

1990) menar vi att de anställda som deltar i aktiviteterna genererar bättre förutsättningar att 

hantera den tunga arbetsbörda som tidigare beskrivits, än de medarbetare som inte deltar. 

Således har gemenskapen, förutom en socialt inkluderande effekt, även betydelse för en 

individs förmåga att undvika ohälsa.   

 

På frågan om friskvårdsaktiviteter påverkar arbetsgruppens gemenskap går informanternas 

meningar isär. Majoriteten anser att företaget överlag har en god gemenskap. Hälften av 

informanterna ansåg att en närmare relation kan växa fram till kollegor vid deltagande i 

motionsaktiviteter utanför arbetstid, medan den andra halvan menade att aktiviteterna inte 

innebär någon märkbar skillnad i det avseendet. Vi finner det intressant att de informanter 

som inte ansåg att aktiviteterna hade någon inverkan på gemenskapen i större utsträckning 

valde att inte delta på de aktiviteter som anordnas. Vad detta beror på tåls att diskuteras. Vi 

tror att det kan bero på att dessa informanter helt enkelt inte märker av någon skillnad. Ett 

annat alternativ är att det är en försvarsmekanism som skyddar dessa personer från en känsla 

av utanförskap då de själva inte inkluderats i den nyskapta gemenskapen.     
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Genom denna analys anser vi oss ha besvarat studiens frågeställningar och uppnått studiens 

syfte. Vi har sett att olika faktorer motiverar olika typer av medarbetare att delta i GP:s 

friskvårdsaktiviteter. Majoriteten tycks dock motiveras av ett samhörighetsbehov vilket 

innebär att de upplever gemenskapen som den viktigaste aspekten i de aktiviteter som 

arrangeras. Andra motivationsfaktorer är tävlingsmoment och känslan av att lyckas med en 

prestation.  
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Egna reflektioner 
 

Här följer ett avsnitt som syftar till att lyfta egna reflektioner som uppstått under studiens 

gång. Dessa rör funderingar kring GP:s friskvårdsarbete som inte relaterar till studiens syfte 

och som vi därför valt att exkludera från ovanstående diskussionsavsnitt. Andra reflektioner 

som tas upp i detta avsnitt behandlar uppslag till framtida forskning på området.  

 

 

GP:s friskvårdsarbete 

En fråga som vuxit fram under studiens gång rör GP:s ambitioner kopplat till friskvårdsarbete. 

I samtal med personalchefen framkommer att företaget arbetar aktivt för personalens hälsa. Vi 

har fått ingående information från den HALU-undersökning som genomförts och även om de 

aktiviteter som anordnats från företagets sida för att främja fysiskt välbefinnande. Enligt 

personalchefen är målet att en intern motionsaktivitet liknande den stegtävling som anordnats 

ska arrangeras varje år. Vi har fått intrycket av att friskvårdsarbetet är en prioriterad fråga och 

även en viktig del i GP:s profilering mot framtida potentiell arbetskraft och övrig omvärld.  

 

Trots denna positiva attityd till friskvårdsarbete framkommer i vår studie att det är flera år 

sedan GP arrangerade en friskvårdsaktivitet för sin personal. Vi menar här interna 

arrangemang där en aktiv insats görs för att maximera deltagandet, exempelvis steg- och 

viktminskningstävlingar. Det som idag erbjuds från GP:s sida i motionsväg är 

friskvårdsbidraget, ett kostnadsfritt gym i lokalerna i Östersund, tider i en sporthall i 

Östersund samt sponsrade anmälningsavgifter till motionslopp. I vår mening sticker dessa 

erbjudanden inte ut bland andra företag som inte profilerat sig som ett friskvårdssatsande 

företag men som ändå har liknande erbjudanden som en förmån för personalen. Vår åsikt är 

att det behövs fler kontinuerliga aktiviteter om GP:s uttryckta friskvårdsprofil ska kännas 

trovärdig.  

 

GP:s svar på varför det inte anordnats någon motionsaktivitet de senaste åren är tidsbrist till 

följd av flytt till nya lokaler i Östersund, varsel och byte av affärssystem. Då vi inte är insatta 

i dessa frågor är vi inte lämpade att avgöra hur mycket tid i anspråk dessa aktiviteter tagit, 

dock anser vi att det tåls att ifrågasätta denna förklaring då företaget under denna tidsperiod 

har arrangerat flera sociala aktiviteter som t.ex. personalfester och grillkvällar. Vi fick 
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intrycket av att GP vill profilera sig som ett företag som aktivt arbetar med friskvårdsfrågor 

och därför anser vi att prioriteringen mellan fest och fysisk aktivitet kan upplevas något sned. 

Det kan vara värdefullt att reflektera över vilka signaler man sänder ut till sin personal när det 

är stor diskrepans mellan strategi och utfall kring friskvård. Ett tydligt exempel på denna 

diskrepans är den informant som ställde sig oförstående till beskrivningen av GP som ett 

friskvårdsarbetande företag under en av våra intervjuer. 

 

Ett potentiellt utvecklingsområde i GP:s friskvårdsarbete som vi har sett är arbetet med att 

höja deltagandet i den friskvård som erbjuds. Informanternas egna förslag på hur detta bäst 

kan ske är genom en friskvårdstimme där de kan motionera på betald arbetstid. En sådan 

förmån kan se ut på olika sätt. Enligt GP:s personalchef är det svårt att rent praktiskt kunna 

erbjuda personalen detta då verksamheten kräver en viss bemanning för att fungera och det 

därför är ohållbart att tillåta personalen att frånvara en timme under ett arbetspass i veckan. 

Dessutom finns en misstanke om att anställda inte använder timmen till motion utan istället 

förkortar sin arbetsdag och ägnar sig åt andra aktiviteter. I en genomgång av hur andra 

verksamheter utformat en för dem fungerande friskvårdstimme har vi kunnat urskilja två 

alternativ som tar hänsyn till GP:s oro för risken med fuskande. Den ena verksamheten tillåter 

endast uttag av friskvårdstimmen mellan klockan 11 och 14 på vardagar. På detta sätt 

elimineras möjligheten att förkorta arbetsdagen genom att nyttja timmen i anslutning till 

arbetspassets början eller slut. Den andra verksamheten har utarbetat ett system där de 

anställda registrerar sina motionsaktiviteter och på så sätt är redovisningsskyldiga för vad de 

nyttjat timmen till. Dessa verksamheter ger enligt oss bra exempel på hur man kan 

verksamhetsanpassa sina friskvårdserbjudanden för att underlätta fysisk aktivitet för de 

anställda. Ett förslag från oss till GP är därför att grundligt se över möjligheten att utarbeta en 

friskvårdstimme som fungerar för verksamheten då det verkar vara ett utbrett önskemål från 

personalen som skulle kunna ge en märkbar skillnad i nyttjandet av bidraget.  

 

En annan fundering som föddes under vår studie är om det finns ett bättre sätt att nyttja de 

pengar som idag används till friskvårdsbidrag. Då deltagandet varit högre på de interna 

friskvårdsaktiviteter som GP anordnat än på motionslopp och än andelen som nyttjar 

friskvårdsbidraget är vår fundering om det kan finnas andra sätt att nyttja pengarna. Enligt en 

informant är motionsaktiviteter med ett tävlingsmoment sporrande och speciellt om det finns 

en belöning kopplat till prestationen. Denne informant menar att de pengar som idag används 

till friskvårdsbidrag skulle kunna utgöra belöningar i interna motionsaktiviteter och då locka 
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fler att delta. Då det framkommit att majoriteten av de som nyttjar friskvårdsbidraget idag är 

personer som lever ett fysiskt aktivt liv oavsett bidraget talar mycket för att dessa personer 

kommer att fortsätta röra på sig även om bidraget dras in. Att lägga pengarna på andra 

aktiviteter skulle därför enligt oss inte innebära att de som idag går på t.ex. gym slutar med 

det utan istället att fler av de som idag inte är fysiskt aktiva börjar aktivera sig. Med det här 

resonemanget vill vi uppmuntra GP att utföra en uppföljning av arbetet med friskvårdsbidrag 

och därefter agera utifrån resultatet. 

 

Framtida forskning 

Då vi båda anser att friskvård är ett intressant och viktigt fält att undersöka finns det flera 

aspekter som vi velat studera närmare om studiens tidsramar varit mer generösa. Detta avsnitt 

är därför tänkt att fungera inspirerande till fortsatt forskning på fältet. 

 

Något som hade varit intressant att studera närmare är alternativa åtgärder för att hålla 

personalen vid god hälsa. Kost och fysisk aktivitet är de största bestämmande faktorerna för 

en individs hälsa (Arbetsmiljöverket, 2012) men förutom dessa finns en mängd andra 

variabler som vi anser kan bidra till välbefinnande och hälsa hos medarbetare. Sådana 

variabler kan t.ex. vara kompetensutveckling som arbetsgivare erbjuder eller arbete med 

företagskulturen. Dessa åtgärder fokuserar enligt oss mer på beteendeinriktad friskvård och 

ger en annan dimension än den friskvård som vi studerat som har ett primärt syfte att förbättra 

fysisk hälsa. Att inkludera en mer beteendeinriktad friskvård i studien hade varit intressant 

och kunnat ge oss ett vidare perspektiv och en helhetsbild över GP:s syn på och arbete med 

friskvård.   

 

En annan aspekt som hade varit givande att inkludera i studien är en större hänsyn till 

informanternas bakgrundsvariabler. Med bakgrundsvariabler menar vi information som t.ex. 

ålder, kön, arbetsroll och mer detaljerad information om deras deltagande i GP:s friskvård. 

Genom att inkludera sådana aspekter tror vi att material hade funnits för en intressant 

jämförelse mellan informanterna och ytterligare ökat vår förståelse för deras erfarenheter.     
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Avslutande ord 

Något som tydligt framgått i vårt möte med GP är ledningens vilja att arbeta för ett friskare 

företag. Vi inspireras av arbetsgivare som engagerar sig i frågor med syfte att förbättra sina 

anställdas vardag och anser att GP bara genom att lyfta områdets betydelse kommit en bit på 

vägen i sitt arbete, även om vi kunnat se att de har en bit kvar att gå. Vi hoppas båda att få 

arbeta på ett företag som värnar om sina anställda i vårt kommande arbetsliv och önskar GP 

stort lycka till på sin fortsatta väg mot en friskare och välmående personal!   
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