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Work environment activities, such as work health promotion, can take place at different levels - though 
the best result is obtained when all levels can interact. The overall aim with this study was to examine the 
impact of health promotion on work related well-being and stress in an industrial company. The focus was 
on employee experience of and participation in company initiated wellness activities. A quantitative cross-
sectional study was conducted in which parts of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ II) 
were used to examine factors in the psychosocial work environment, and well-being was examined with 
the Satisfaction with Life Scale (SWLS). In all 303 employees (50 %) responded to the survey. A t-test 
showed a significant but small (t = 2.82, p < .05, d = .36) difference in estimated well-being between those 
who participated in the company's wellness program (PCWP, n = 112) and those who did not participate 
(NonPCWP). The groups did not differ on any other examined variables. PCWP/Non PCWP explained the 
variance in well-being (β = .15, p < .05) together with other variables by 26 %. The main reason for 
participating in company wellness activities was because it's fun (n = 32), while lack of time (n = 124) was 
identified as the main reason for not participating in wellness activities. No significant differences were 
found in estimated psychosocial work environment, stress, social support, and health between PCWPs and 
NonPCWPs. This indicates that participation in wellness activities influences well-being, but that well-
being is affected to a greater extent by the psychosocial work environment.  
 
Arbetsmiljöarbete, som hälsopromotion på arbetsplatsen, kan ske på olika nivåer – även om det bästa 
resultatet uppnås när alla nivåer kan samverka. Det övergripande syftet med denna studie var att 
undersöka det hälsopromotiva arbetets inverkan på stress och välbefinnande i ett tillverkningsföretag. 
Fokus låg på de anställdas upplevelse av och deltagande i företagets friskvårdsaktiviteter. En kvantitativ 
tvärsnittsstudie genomfördes där delar av Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ II) användes 
för att studera den psykosociala arbetsmiljön och för att undersöka välbefinnande användes Satisfaction 
with Life Scale (SWLS).  Det var 303 anställda (50 %) som deltog i studien. Ett t-test visade en signifikant 
men liten skillnad i upplevt välbefinnande mellan de som deltog i företagets friskvårdsaktiviteter (DFF, n 
= 112) och de som inte deltog (EjDFF). Grupperna skiljde sig inte på någon annan variabel. DFF/EjDFF 
influerade välbefinnande (β = .15) och bidrog till att totalt 26 % av variansen förklarades. Den 
huvudsakliga anledningen till deltagande i företagets friskvårdsaktivitet var för att det är roligt (n = 32), 
medan tidsbrist (n = 124) identifierades som huvudanledningen till att inte delta i friskvårdsaktiviteterna. 
Inga signifikanta skillnader sågs i skattad psykosocial arbetsmiljö, stress, socialt stöd och hälsa mellan DFF 
och EjDFF. Detta indikerar att deltagande i företagets friskvårdsaktiviteter influerar välbefinnande, men 
att välbefinnande till större del påverkas av den psykosociala arbetsmiljön.  

Heltidsanställda vistas mer än en tredjedel av sin vakna tid på arbetsplatsen vilket gör 
att arbetsplatsen kan avgöra de anställdas hälsa och välbefinnande. Arbetet kan leda till 
ohälsa om de anställda arbetar inom hälsovådliga arbetsförhållanden. Samtidigt kan 
arbetet vara en resurs för personlig utveckling och förbättring av personliga färdigheter 
(Hansson, 2004). Arbetslivs- och hälsorelaterade frågor har i dagens samhälle fått en allt 
större roll och arbetsmiljön är viktig både för den enskilde arbetstagaren och för 
företagens utveckling, produktivitet och kvalitet på utförande (Arbetsmiljöpolitiska 
kunskapsrådet, 2009: Statens folkhälsoinstitut, 2011). Arbetsmiljön bör ses i ett helhets-
perspektiv där såväl fysiska, psykiska som sociala effekter påverkar och där stor hänsyn 
tas till individens subjektiva upplevelser eftersom arbetsmiljön kan uppfattas olika och 
påverka oss olika mycket beroende på våra individuella förutsättningar (Edling, 
Nordberg, Albin, & Nordberg, 2010). Fokus inom arbetsmiljöforskningen har förskjutits 
från fysisk till psykisk ohälsa – i dagens Sverige är psykisk ohälsa en av de främsta 
anledningarna till upplevd dålig hälsa (Socialstyrelsen, 2009). Psykisk ohälsa bidrar 
även till utveckling av psykosomatiska problem. Ett exempel är stress, som är en källa 
till att anställda kan få både värk och/eller nedsatt psykiskt välbefinnande (Allvin, 
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2006). Trenden som varit med en ökad psykisk ohälsa ses fortsätta (Statens 
folkhälsoinstitut, 2012) och det är bland annat arbetsrelaterad stress som utgör en 
orsak och anledning till sjukfrånvaro (Arbetsmiljöverket, 2012).  

Hälsopromotion på arbetsplatsen 
Världshälsoorganisationens (WHO) definition som uppkom år 1946 benämner hälsa 
som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 
enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder (World Health Organization, 1998). 
Definitionen innebär att hälsa är ett komplext begrepp, precis som arbetsmiljö, och 
fysiska, psykiska och sociala aspekter spelar in även här. Hälsopromotion ses som ett 
medel för välbefinnande på arbetsplatsen och som en långvarig pågående intervention. 
Hälsopromotion beskrivs i litteraturen på olika sätt och begreppet har en bred 
användning i olika sammanhang. Frågan om vad hälsopromotion är kan inte få ett 
entydigt svar (Korp, 2004). De centrala delarna inom hälsopromotion har 
sammanfattats av Medin och Alexanderson (2000) och WHO (1998) till att bland annat 
innebära att individen ska ges möjlighet att själva kunna ta kontroll över och förbättra 
sin hälsa. I grunden finns också tanken att utjämna hälsoskillnader berörande 
livsstilssjukdomar, sjukskrivningar, livslängd med mera som finns i samhället, mellan 
exempelvis hög- och lågutbildade, kvinnor och män, samt syftet att minska hälso- och 
sjukvårdskostnadernas belastning på samhällets ekonomi genom att styra människors 
beteenden mot en bättre hälsa (Korp, 2004).   
 
Hälsopromotion på arbetsplatsen utgår från samma principer som i den allmänna defini-
tionen av hälsopromotion (Hansson, 2004). Promotiva insatser ses som det 
huvudsakliga i arbetsmiljöarbetet men i samverkan med prevention och botande. 
Organisationen liknas med ett helt system av komplexa komponenter som ska fungera 
så bra som möjligt både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett medarbetarperspektiv. 
I ett hälsopromotivt arbete behövs därför en bred kunskap inom många olika områden, 
exempelvis kunskap om hälsa och hälsopromotion samt kunskap om människan och 
hennes livsmiljö. Detta ska sedan sättas in i ett större sammanhang och bidra till en 
utvecklingsprocess på arbetsplatsen, så att det så småningom blir invävt i hela 
företagsorganisationen (Hansson, 2004; Institutet för stressmedicin, 2010). Flera 
studier har visat att framgångsrika hälsopromotiva aktiviteter på arbetsplatsen ökar 
produktiviteten samt minskar både den korta sjukfrånvaron och långtidssjukskrivningar 
vilket resulterar till besparingar för företagen (Serxner, Gold, & Bultman, 2001; Schultz 
et al., 2002; Kuoppala, Lamminpää, Liira, & Vaino, 2008).  

Friskvård  
Arbetsmiljöarbete såsom hälsopromotiva insatser kan ske på olika nivåer, i huvudsak 
individ-, grupp- och organisationsnivå, även om det bästa resultatet fås när alla tre 
nivåer kan samverka, eftersom allt i slutändan hänger ihop. På organisationsnivå kan 
detta innebära att integrera hälsopromotion i alla de viktiga beslut som tas och skapa 
grundläggande mål och visioner (Hansson, 2004; Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 
På individnivå innebär det att uppmärksamma och lägga fokus på individens 
förutsättningar som är viktigt för en väl fungerande arbetsmiljö, även om förändringar i 
organisationen eller miljön överlag kan leda till större förbättringar i och med att den får 
en större spridning bland alla som arbetar där. Arbetet på individnivå bör handla om att 
förse de anställda med bättre verktyg att hantera det aktuella arbetet, exempelvis 
förbättra hälsotillstånd och motståndskraft genom friskvård. Friskvårdsaktiviteter kan 
ses som en del i hälsopromotion med medvetenhet om att människors hälsorelaterade 
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livsstil är bunden till andra omgivande faktorer, som det psykosociala sammanhanget. 
De sociala faktorerna som finns på arbetsplatsen påverkar både attityder och beteenden 
rörande anställdas hälsa. På arbetsplatsen finns det en möjlighet för företag att stödja 
hälsofrämjande beteenden, till exempel genom stöd till fysisk aktivitet. Många 
människor har en stillasittande livsstil trots att de flesta vet att det finns en positiv 
relation mellan fysisk aktivitet och hälsa (Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  

Friskvård blir allt vanligare, i olika former och med varierande framgång. Att få en 
fysiskt inaktiv person att använda företagets förmåner till fysisk aktivitet som erbjuds 
kräver enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013) en beteendeförändring, vilket inte 
sker av sig själv. Ett vanligt scenario är att friskvården utnyttjas av de som redan är 
utövande motionärer och egentligen inte av de anställda som behöver den.  

Arbetsplatsen som en stödjande miljö snarare än tvingande miljö är i sammanhanget av 
betydelse så att hälsa och hälsobeteenden ligger på individen att själv bestämma och 
inte ses som tvingande eller som det rätta beteendet. Obligatorier och hälsorelaterade 
värderingar skulle annars kunna leda till segregation och grupperingar. Att specifikt 
rikta hälsoinsatser mot vissa grupper, till exempel de med högre sjukfrånvaro, antas 
kunna förstärka känslan av att vara ett problem, samt leda till konflikter inom gruppen, 
med ledare eller liknande (Hansson, 2004; WHO, u.å.).  Det är enligt WHO (u.å.) viktigt 
att fysisk aktivitet ses som en del i detta hälsopromotiva arbete och då anpassas efter de 
anställdas villkor och förutsättningar.  

Välbefinnande  
Välbefinnande kan studeras utifrån individers egna upplevelser, det vill säga subjektivt 
välbefinnande vilket vanligen är utgångspunkt för hälsovetenskaplig och epidemiologisk 
forskning. Det kan till exempel handla om hur nöjd individen är med sitt arbete, sitt 
äktenskap eller med sig själv. Det kan presenteras utifrån märkbar livstillfredsställelse, 
närvaro av positiv affekt och frånvaro av negativ affekt. Ovanstående utgångspunkt har 
används frekvent inom forskningen där välbefinnande förstås som ett mentalt tillstånd 
(Diener et al., 1985; Diener, Oishi, & Lucas, 2003). För att mäta välbefinnande brukar 
livstillfredsställelse användas på grund av att just det inte påverkas i allt för hög grad av 
små vardagliga faktorer som påverkar humöret (Diener & Seligman, 2004). I övrigt är 
välbefinnande i många sammanhang ett begrepp utan tydliga gränser och en allmän 
definition i forskningen. Välbefinnande påverkar vår psykiska hälsa och därmed också 
hur arbetsmiljön på arbetsplatsen beskrivs. Tidigare studier har bland annat påvisat att 
välbefinnande och arbetstillfredsställelse påverkar varandra ömsesidigt positivt (Judge 
& Watanabe, 1993). Både arbetet och fritidsaktiviteter ger en betydelsefull möjlighet till 
exempelvis sociala kontakter och social samhörighet, vilket visat sig vara viktigt för 
välbefinnandet (Haworth, 1992; Hansson, 2004). 
 
Stress och socialt stöd 
Stress definieras både som en biologisk belastning och en psykologisk påfrestning och 
Frankenhaeuser och Ödman (1983) skriver att stress kan komma när individen 
upplever obalans mellan krav, både inre och yttre, och resurser. Detta gäller när kraven 
antingen är för höga eller för långa och det kan ge både psykiska och fysiska besvär 
(Karasek & Theorell, 1990). Stress är en naturlig reaktion hos människan och nödvändig 
för att vi ska fungera. Ett visst mått av stress ökar prestationsförmågan, men vid för hög 
stressnivå blir prestationen sämre (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Vi kan klara 
väldigt stora påfrestningar och krav förutsatt att vi får återhämtning mellan dem. Det 
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som kan leda till ohälsa är framför allt när stressen blir långvarig i kombination med 
utebliven återhämtning (Sonnentag & Kruel, 2006). Stress påverkar livet i stort; en 
individ som upplever långvarig stress äter bland annat mindre nyttig mat, sover mindre 
och motionerar mindre, vilket på sikt leder till minskat välbefinnande och ohälsa 
(Lundberg & Wentz, 2012).  
 
Den obalans som ger upphov till stress beskrivs ofta genom Karaseks krav-kontroll-stöd 
modell (Karasek & Theorell, 1990). Det är en modell som ofta används i arbetslivs-
forskningen och förklarar att de krav som ställs på individen i arbetet, den kontroll och 
möjlighet den anställde har att påverka sig situation, tillsammans med socialt stöd 
tillsammans ger förutsättningarna för stressnivån i arbetet. Karasek och Theorell (1990) 
har i sin forskning visat att dålig psykosocial arbetsmiljö i form av höga krav, låg kontroll 
och bristande socialt stöd kan leda till olika stressrelaterade sjukdomar, vilket har fått 
stöd även i longitudinella studier (de Lange, Taris, Kompier, Houtman & Bongers, 2003). 
Den optimala arbetsmiljön fås enligt Karasek och Theorell genom en omvänd situation 
där det föreligger lägre krav, hög kontroll och ett socialt stöd, vilket dock inte kunnat 
bekräftas med longitudinell forskning (de Lange et al., 2003).  
 
Socialt stöd anses kunna mildra och fungera som en buffer för stress och på så vis hjälpa 
individen. I en pressad arbetssituation finns oftare ett behov av stöd från andra. Socialt 
stöd kan enligt Karasek och Theorell (1990) vara en god relation mellan arbets-
kamraterna och mellan anställda och cheferna. Stödet kan vara emotionellt, det vill säga 
ett känslomässigt stöd från omgivningen, eller instrumentellt, vilket innebär att stöd ges 
specifikt i arbetsuppgifter. Socialt stöd har i andra studier visat sig ge bättre arbets-
förmåga i form av förbättrad psykisk hälsa (van den Berg et al., 2008) samt ökat 
individers fysiska aktivitet och nivå på deras fysiska aktivitet (Niedhammer, Chastang, 
Sultan-Taïeb, Vermeylen, & Parent-Thirion, 2013; Ståhl et al., 2001). I en studie gjord i 
Europa där socialt stöd och andra psykosociala arbetsfaktorer undersöktes visade sig 
socialt stöd ha ett negativt samband med sjukfrånvaro (Niedhammer et al., 2013).  
Likaledes så har lågt socialt stöd i individers omgivning visat sig medföra en fördubblad 
risk att vara stillasittande jämfört med de som rapporterar högt socialt stöd (Ståhl et al., 
2001). Tillsammans med social samhörighet påvisas socialt stöd leda till en minskad risk 
till förändringar i hjärt- och kärlsystemet, immunsystemet och av hormoner, 
förändringar annars kan som annars kan leda till en förkortad livslängd (Uchino, 
Cacioppo, & Kiecolt-Glaser, 1996; Hultberg 2007). Däremot finns det forskning som även 
visat på det motsatta, där det sociala stödet kunde skapa stress genom exempelvis 
oönskat stöd, när hjälp ges även fast det inte är önskat från individen. I längden kan det 
leda till en känsla av inkompetens, minskat självförtroende och sämre initiativförmåga 
(Deelstra et al., 2003). Detta kan jämföras med när arbetsplatsens hälsofrämjande miljö 
blir tvingande och leder till negativa konsekvenser (Hansson, 2004; WHO, u.å) och utgör 
ytterligare ett belägg för att hälsopromotion bör ske frivilligt på individens villkor. 
Utifrån resonemanget ovan ses socialt stöd ha en viktig plats i arbetsmiljöarbete, men 
sambanden är komplexa. Morassaei och Smith (2011) rekommenderar att förändringar i 
arbetsmiljön bör göras så att bland annat socialt stöd skapas, att enskilda individers 
förutsättningar tas i beaktande, snarare än att skapa en gemensam modell för alla.  
 
Bakker och Demerouti (2007) kritiserar i sin artikel Krav-kontroll-stödmodellen. De 
anser den vara för statisk, svårapplicerbar i vissa arbetssituationer och författarna 
ifrågasätter även de samband modellen förutsäger. Bakker och Demerouti redovisar en 
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nyare modell som behandlar liknande faktorer men inom ett mer flexibelt ramverk, Job 
Demand-Resources modellen. Den utgår från krav i individens (unika) arbetskontext 
och de resurser som finns att hantera dessa krav. Avsaknad av resurser och kontroll 
över de krav som finns verkar som en indirekt stressor för individen. Resurserna tillför 
positiva aspekter som resulterar i ett bra arbetsengagemang, prestation och 
arbetsglädje (Bakker & Demerouti, 2007). Enligt denna modell skulle alltså friskvård, 
tillsammans med socialt stöd, kunna räknas bland resurserna på en arbetsplats. 
 
Fysisk aktivitet  
Beroende på hur mycket vi rör på oss påverkas vår stresstålighet och fysisk aktivitet 
anses kunna bidra till en ökad förmåga att hantera stressen. Fysisk aktivitet utlöser i 
princip samma fysiologiska respons som stress och aktiverar samma kroppsliga system, 
men i en positiv riktning som ger positiva effekter (Traustadottir, Bosch, & Mat, 2005). 
Några psykologiska effekter av regelbunden fysisk aktivitet är ökat välbefinnande, 
bättre sömn, ökad stresstålighet, bättre kognitiva funktioner och en mer positiv självbild 
(Socialstyrelsen, 2009; Walter & Nan, 2004). En systematisk genomgång av resultat från 
arbetsplatsers interventioner som främjar fysisk aktivitet visade dock små förbättringar 
på anställdas hälsa. De större förbättringarna sågs där interventionerna även innehöll 
motiverande inslag i form av motiverande samtal eller belöningar (Hutchinson & 
Wilson, 2012).  
 
Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt från forskningen ovan tyder det på att fysisk aktivitet, socialt stöd, 
och psykosocial arbetsmiljö är faktorer viktiga att studera tillsammans med 
välbefinnande och stress. För att hälsopromotiva insatser, exempelvis i form av 
friskvårdsaktiviteter, ska bli framgångsrika är det viktigt att tillgången till socialt stöd 
beaktas, som i sig kan ge hälsa genom bland annat ökat välbefinnande samt 
arbetsförmåga. Likaså visar forskning på betydelse av den totala arbetssituationen vid 
välbefinnande på arbetsplatsen, där olika påverkansfaktorer ger olika utfall i olika 
situationer och för olika individer (Weman-Josefsson & Berggren, 2013).  
 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka det hälsopromotiva arbetets 
inverkan på de anställdas stress och välbefinnande i ett tillverkningsföretag. Fokus 
ligger på de anställdas upplevelse av och deltagande i företagets friskvårdsaktiviteter. 
De specifika frågeställningarna är: Hur skiljer sig de som deltagit i företagets 
friskvårdsaktiviteter åt från dem som inte deltagit vad gäller skattad psykosocial 
arbetsmiljö och socialt stöd? Skattar de som deltagit i friskvårdsaktiviteter sin totala 
stress lägre och sitt generella välbefinnande högre än de som inte deltagit? Vad skulle 
öka de anställdas deltagande i friskvårdsaktiviteterna?  

 

Metod 
 

Den aktuella studien genomfördes på ett tillverkningsföretag i Hälsingland. För ett antal 
år sedan började företaget en friskvårdssatsning med gemensamma träningar under 
veckorna för att i slutet nå ett gemensamt mål bestående av deltagande i en motions-
tävling. Uppslutningen var då mycket stor och efterhand har företaget utsett en frisk-
vårdsgrupp för att planera friskvården. Bredden och variationen på aktiviteter har 
stadigt ökat. Under året erbjuds de anställda en mängd friskvårdsaktiviteter, träningar 
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under veckorna och förmånen att delta med omkostnaderna betalda i olika 
motionstävlingar under året. Aktiviteterna handlar framförallt om löpning, cykling och 
längdskidor. Friskvårdsgruppen upplever ett minskat deltagande det senaste året men 
huruvida detta är fallet eller möjliga anledningar har undersökts närmare.   

Undersökningsdeltagare och bortfall 
Urvalet bestod av alla anställda på tre av företagets arbetsorter, vilka har haft möjlighet 
att delta i friskvårdsaktiviteterna. Företaget har lite fler än 600 anställda på dessa orter 
som är uppdelad på ungefär 20 avdelningar med 6-60 anställda på varje. 
Utbildningsbakgrund och arbetsuppgifter skiljde sig åt bland de anställda och studien 
omfattade både de som arbetade administrativt och de som arbetade ute på de olika 
produktionsavdelningarna. Antalet kvinnliga anställda på företaget beräknades vara  
23 %. Av den totala andelen svarande var 25 % kvinnor och 74 % män vilket stämmer 
överens med könsfördelningen på företaget. Svarsfrekvens och bakgrundsvariabler 
presenteras närmare under Resultat.   

Instrument och enkätkonstruktion  
Efter en genomgång av tidigare forskning konstaterades det sedan tidigare vara känt 
vilka faktorer som påverkar varandra, beträffande psykosocial arbetsmiljö, 
välbefinnande och fysisk aktivitet (Bakker & Demerouti, 2007; Lundberg & Wentz, 2012; 
Ståhl et al., 2001; Karasek & Theorell, 1990). Två olika instrument, Copenhagen 
Psychosocial Questionnaire II (COPSOQ II) och Satisfaction with Life Scale (SWLS) samt 
ett antal egenkonstruerade frågor (se Bilaga 1) som handlar om företagets friskvård och 
de anställdas fysiska aktivitet har använts till enkäten.  
 
Copenhagen Psychosocial Questionnaire II  
Frågor som berör den psykosociala arbetsmiljön hämtades från den svenska validerade 
versionen av Copenhagen Psychosocial Questionnaire II (COPSOQ II). Formuläret vilar 
på en vetenskaplig grund och har visat på god validitet och reliabilitet (Bjorner & 
Pejtersen, 2010; Thorsen & Bjorner, 2010). Instrumentet innehåller 41 skalor med 
sammanlagt 127 frågor. Cronbachs alfa visar höga resultat för de flesta av skalorna, α > 
.70 (Pejtersen, Kristensen, Borg, & Bjorner, 2010). Instrumentet finns i tre olika 
versioner, lång, medium och kort (Pejtersen et al., 2010). Den långa versionen har varit 
utgångspunkt då den rekommenderas för forskningsändamål och därifrån har för 
studien relevanta frågeområden plockats ut.  
 
Skalorna från instrumentet som valdes ut rör kognitiva krav och kvantitativa krav (8 
frågor), inflytande (4 frågor), rollklarhet (3 frågor), socialt stöd från arbetskamrater och 
chef (6 frågor), social gemenskap (3 frågor), arbetstillfredsställelse (4 frågor), generell 
självvärderad hälsa (1 frågor) samt stressymptom (8 frågor). Krav, inflytande, socialt 
stöd och gemenskap och arbetstillfredsställelse är faktorer som behandlas i Krav-
kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) och Bakker och Demeroutis (2007) 
Job Demand-Resource modell. De psykosociala arbetsmiljöfaktorerna, krav, inflytande, 
rollklarhet, samt socialt stöd och gemenskap, antas kunna korrelera med arbetstillfreds-
ställelse, generell självvärderad hälsa och stress (Pejtersen et al., 2010). Rollklarhet 
undersöker om den anställde vet vad som är dennes ansvarområde och vad som 
förväntas av dem i deras arbete.  
 
Frågorna från COPSOQ II erbjuder huvudsakligen svarsalternativen Alltid, Ofta, Ibland, 
Sällan eller Aldrig, (med undantag från två skalor). Svarsalternativen gavs i intervallet 0-
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100, 100 gavs till den mest positiva termen (Alltid och Väldigt nöjd) och 0 till den mest 
negativa termen (Aldrig och Väldigt missnöjd). I de flesta av frågorna betyder 0 dålig 
psykosocial arbetsmiljö och 100 står för god psykosocial arbetsmiljö. Det finna några 
undantag i instrumentet där låga poäng betyder god psykosocial arbetsmiljö, vilket 
gäller de skalor som behandlar kvantitativa krav, kognitiva krav och stress.   
 
Satisfaction with Life Scale 
Som komplement har Satisfaction with Life Scale (SWLS) använts till frågor gällande de 
anställdas välbefinnande (Diener et al., 1985). Detta instrument, som i huvudsak handlar 
om livskvalitet, har tagits fram för att mäta välbefinnande såsom Diener och Seligman 
(2004) beskriver att begreppet ofta gör i forskning, vilket presenterats i inledningen. 
SWLS är väl etablerat och instrumentet har i tidigare studier visats ha en stark intern 
reliabilitet där α ligger på .74 och vara en valid skala för att mäta livstillfredsställelse 
(Pavot & Diener, 1993; Pavot & Deiner, 2008). Däremot påpekar några forskare att en 
viss försiktighet bör iakttas om syftet är att jämföra åldersgrupper med varandra (Pons 
et al., 2000; Hultell & Gustavsson, 2008), vilket inte var meningen i denna studie. 
 
SWLS innehåller fem stycken påståenden gällande individens subjektiva uppskattning 
av sin tillfredsställelse med livet. Svarsalternativen utgörs av en Likert-skala från 1 
(Instämmer inte alls) till 7 (Instämmer helt). De gränser som använts utifrån poängen på 
alla fem frågor var följande; 35-31 = Mycket nöjd, 26-30 = Nöjd, 21-25 = Delvis nöjd, 20 
= Neutral, 15-19 = Något missnöjd, 10-14 = Missnöjd och 5-9 = Extremt missnöjd. 
Normalvärden anses av Pavot och Diener (1993) ligga mellan 23 och 28.  

Egenkonstruerade frågor 
För att besvara den sista frågeställningen, ”Hur kan organisationen påverka de anställda 
till att vilja delta?” konstruerades nya frågor av författaren tillsammans med företagets 
friskvårdsgrupp. Dessa handlade bland annat om hur frekvent de anställda utnyttjade de 
friskvårdsaktiviteter som erbjuds genom företaget samt vilka motiv det fanns till att 
utnyttja dem respektive till att inte utnyttja dem. Deltagandet under de senaste fyra åren 
undersöktes, vilket är den period de gemensamma friskvårdsaktiviteterna har pågått. 
Kön, ålder och anställningstid inkluderades som bakgrundsfrågor då det är vedertaget 
känt att bland annat psykisk hälsa och fysisk aktivitet påverkas av kön och ålder, samt 
att anställningstid möjligen ger skillnad i hur mycket de hunnit deltagit i 
friskvårdsaktiviteterna och påverkats av företagets arbetsmiljö. För att värna om 
deltagarnas anonymitet på mindre avdelningar uteslöts frågor kring vilket 
arbetsområde deltagarna hade, vilket annars har varit intressant att tagit hänsyn till.  
Enkäten testades efter konstruktion på alla i friskvårdsgruppen, varpå några justeringar 
gjordes. Sammanlagt bestod enkäten av 59 frågor där den sista frågan gav möjlighet till 
egna reflektioner. Tid för att besvara enkäten beräknades till 10-15 minuter (se Bilaga 
1). 

Procedur 
Information mejlades ut till alla berörda på företaget om studiens syfte samt som visade 
på företagets intresse för att alla anställda besvarade enkäten. Enkäter lämnades ut till 
varje avdelningschef som ansvarade för att deras medarbetare fick en enkät som skulle 
besvaras inom två veckor. De anställda kunde välja att lämna in enkäten till avdelnings-
chef, skyddsombud eller HR-avdelningen. Eftersom att det för de flesta anställda inte 
fanns någon möjlighet att besvara enkäten under arbetstid var det svårt att påverka 
deras deltagande i studien (Howitt & Cramer, 2010). Under de dagar enkäten skickades 
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ut inträffade tre extra helgdagar då ingen arbetade, varför det tog tid innan respektive 
avdelningschef hunnit dela ut sina enkäter. Valet gjordes därför att förlänga inlämnings-
tiden en vecka, vilket resulterade i ett ökat underlag.   
 
Databearbetning 
Analys av data som samlades in gjordes i IBM SPSS Statistics 22 (SPSS). Varje enkät gavs 
en unik id-kod innan den fördes in i SPSS. Medelvärden har beräknats utefter 
respondenternas svar på varje skala och skalorna i COPSOQ II visade på alfa värden 
mellan .68 till .88 och SWLS gav värdet .88. Alfavärden som ligger över .70 anses 
beskriva god reliabilitet (Pallant, 2010). Rekommenderade gränsvärden för 
normalfördelning är för skevhet ett värde under 3 och för kurtosis ett värde under 5. 
Normalfördelningen granskades och skevhet samt kurtosis ligger inom 
rekommenderade gränsvärden för studiens genomförda tester (Pallant, 2010).  
 
SPSS användes för att se vilka skalor i COPSOQ II som korrelerade med om de svarande 
deltagit i friskvårdsaktiviteter eller inte, om de var fysiskt aktiv mer än någon gång 
ibland, samt hur de skattade välbefinnande på SWLS. Vid uträkningar av korrelationer, t-
test för oberoende medelvärden och regressionsanalyser användes signifikansnivån .05 
eller lägre. Cohens d beräknades för att få en uppfattning av storleken på skillnader i 
medelvärden utifrån de t-test som gjordes. Effektstorlekar kring .20 betraktades som 
små, kring .50 som medelstora och värden över .80 betraktades som stora (Cohen, 
1992). Två linjära regressioner genomfördes, den ena med välbefinnande som beroende 
variabel och den andra med stress som beroende variabel vilket resulterade i två 
modeller (se Resultat).  

Etiska överväganden 
För att försäkra sig om att studien genomfördes med god etik har Vetenskapsrådets 
grundläggande huvudkrav för att skydda individer använts som riktlinjer 
(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa utgörs av informationskravet, nyttjandekravet, 
samtyckeskravet och konfidentialitetskravet.  
 
Informationskravet tillgodosågs genom att alla undersökningsdeltagare tog del av 
information genom ett följebrev sammansatt med enkäten. Där upplystes de om 
studiens syfte, ett frivilligt deltagande och att deras svar kommer behandlas 
konfidentiellt. Samtycke till att delta i studien anses ha lämnats genom att de fyllt i och 
lämnat in enkäten. I följebrevets information gavs individen möjlighet att själv välja att 
delta eller inte delta. All data som samlades in har behandlats på sådant vis så att ingen 
enskild person ska kunna identifieras, vilket har uppfyllt konfidentialitetskravet. 
 
Ett ställningstagande och en medvetenhet har funnits gällande studiens möjligen 
känsliga delar kring den psykosociala arbetsmiljön och välbefinnande. Dessa delar kan 
upplevas som intrång i individers privata liv. Extra respekt gavs i studien för dessa 
privata och personliga uppgifter. Ämnet psykosocial arbetsmiljö berör individers hälsa 
och går in under etikprövningslagen. Lika så kan det väcka känslor bland de anställda att 
studien frågar efter deltagande i friskvårdsaktiviteter och medföra att det känner sig 
ifrågasatta. Genom att de frivilligt deltog anses detta ha tillgodosetts.  
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Resultat 
 
Av de 609 enkäter som lämnades ut till alla anställda på företaget kom det in 303 ifyllda 
enkäter, en svarsfrekvens på 50 %. I denna studie var det interna bortfallet lågt, 1.7 % 
som högst, och inte systematiskt. I Tabell 1 presenteras de bakgrundsvariabler som 
ingick i studien: kön, ålder och antal år anställda på företaget. Till dessa har även frågan 
om självskattad generell hälsa räknats in, som annars ingår som en egen fråga i COPSOQ 
II. Övervägande delen av de anställda skattade sig ha Bra eller Mycket bra hälsa (64 %) 
och en liten del (8 %) skattade sig ha en Dålig eller Mycket dålig hälsa (se Tabell 1). 
Deltagande i friskvårdsaktiviteterna någon gång de senaste fyra åren uppgick till 37 % 
bland undersökningsdeltagarna (n = 112). Av dessa är det 49 % som varit med på 
friskvårdsaktiviteter en gång per kvartal eller oftare. Det betyder att bland de som 
svarande finns totalt 83 % som är med en gång per år, mer sällan eller aldrig.  

Tabell 1. Deltagarnas bakgrundsvariabler och självskattad hälsa.  

 Variabler     n* % 
   Kön 

          Män 
  

223 73.6 
      Kvinnor 

  
75 24.8 

      Ej svar   5 1.7 
   Ålder     
      <29 år   35 11.6 
      30-39 år   82 27.1 
      40-49 år   81 26.7 
      >50 år   101 33.3 
      Ej svar   4 1.3 
   År anställda     
      <1 år   5 1.7 
      1-5 år   35 11.6 
      6-10 år   91 30.0 
      11-20 år   97 32.0 
      >20 år   68 22.4 
      Ej svar   7 2.3 
Generell självskattad hälsa     
     Mycket dålig   1 .3 
     Dålig   22 7.3 
     Varken bra eller dålig   83 27.4 
     Bra   147 48.5 
     Mycket bra   46 15.2 
     Ej svar   4 1.3 

* n totalt = 303, bortfallet för respektive variabel redovisas som ”Ej svar”. 

Psykosocial arbetsmiljö 
Den skattade psykosociala arbetsmiljön utifrån deltagarnas uppfattning redovisas i 
Tabell 2, där medelvärden och Cronbachs alfa presenteras för varje skala i COPSOQ II. 
Där presenteras även hur de skattade välbefinnande utifrån SWLS. De två skalorna för 
stress hade α = .78 (fysiologisk stress) och α = .86 (kognitiv stress). Av 
beräkningstekniska skäl slogs de två skalorna ihop till en (8 påståenden), hädanefter 
kallad Stress. Fysiologisk stress och kognitiv stress samvarierade signifikant positivt 
med varandra i korrelationsanalysen (r = .56; p < .01).   
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Höga värden på kvalitativa krav och kognitiva krav betyder höga krav i arbetsmiljön, och 
höga värden på stress tyder på en hög stress. Höga värden på resterande sex skalor i 
COPSOQ II tyder på en god arbetsmiljö (Pejtersen et al., 2010). Stress visade ett 
medelvärde på 36.8 vilket var det lägsta medelvärdet och Rollklarhet visade det högsta 
värdet på 79.8. Stress och välbefinnande behandlades i denna studie som beroende 
variabler. Medelvärdet på välbefinnande är 24.0 vilket enligt indelningen klassas som 
Delvis nöjd (Pavot & Diener, 1993). 
 

Tabell 2. Beskrivande statistik för COPSOQ II (psykosocial arbetsmiljö) och 
SWLS(välbefinnande). 

Variabel N M SD Min Max α Skevhet Kurtosis 
Kvalitativa krav 301 41.59 16.00 .00 87.50 .79 .04 .02 
Kognitiva krav 303 58.78 19.73 6.25 100.00 .83 -.17 -.41 
Inflytande 300 39.19 18.62 .00 87.50 .73 .13 -.41 
Rollklarhet 302 79.77 18.50 .00 100.00 .81 -1.27 2.00 
Socialt stöd 
arbetskamrater 

301 55.87 17.38 .00 91.67 .69 -.34 .10 

Socialt stöd chef 300 56.89 21.16 .00 100.00 .81 -.23 -.28 
Social gemenskap 302 79.50 13.95 33.33 100.00 .77 -.35 -.03 
Arbetstillfredsställelse 300 65.92 18.67 .00 100.00 .84 -1.19 1.11 
Stress 303 36.78 15.44 .00 90.63 .87 .44 .23 
Välbefinnande 298 24.00 5.79 5.00 35.00 .88 -.52 .17 

 
Utifrån studiens syfte undersöktes om den psykosociala arbetsmiljön, stress och 
välbefinnande påverkades av att de anställda tillhörde dem som deltagit i företagets 
friskvårdsaktiveter, DFF, eller var fysiskt aktiva på sin fritid. Gruppen DFF skattade sitt 
välbefinnande med ett medelvärde på 25.2  (SD = 5.4) medan de som inte deltagit, 
gruppen EjDFF, skattade ett medelvärde på 23.3 (SD = 5.8) Genom ett t-test för 
oberoende mätningar förklarades en signifikant men liten (d = .36) skillnad i skattat 
välbefinnande mellan gruppen DFF (n = 112) och EjDFF (n = 190; t = 2.82, p < .05). 
Grupperna skiljde sig inte åt på några andra undersökta variabler. Tre procent av 
variansen i skattat välbefinnande mellan grupperna förklarades, där gruppen DFF 
skattade sitt välbefinnande mer positivt (r2 = .03).  

Skillnader i skattad psykosocial arbetsmiljö, stress och välbefinnande 
För att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet under fritiden, övriga oberoende 
variabler och beroendevariablerna delades deltagarna upp i två grupper; de som var 
aktiva en gång i veckan eller mer (n = 208), och de som var fysiskt aktiv mindre än en 
gång i veckan (n = 88).  Ett t-test mellan dessa två grupper visade inga signifikanta 
skillnader gällande skattningen av psykosocial arbetsmiljö, stress och välbefinnande. 
 
En analys med Pearsons korrelationskoefficient (se Tabell 3) visar att de psykosociala 
arbetsmiljövariablerna korrelerade med stress och välbefinnande. Stress korrelerade 
signifikant negativt och med rollklarhet, social gemenskap, generell självskattad hälsa och 
arbetstillfredsställelse. En signifikant positiv korrelation fanns med kvalitativa krav och 
kognitiva krav, det vill säga ju högre krav de skattade i sitt arbete, desto högre stress 
hade de skattat. Den starkaste korrelationen som fanns mellan stress eller 
välbefinnande och någon psykosocial arbetsmiljövariabel var mellan stress och generell 
hälsa (r= -.44; p < .01). De som skattade högre stress skattade lägre på hur de upplevde 
sin hälsa som helhet och tvärt om.   
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Välbefinnande samvarierade signifikant med alla de psykosociala faktorerna i COPSOQ II 
förutom kvalitativa krav och rollklarhet med ett r från ± .13 (p < .05) till r = ± .42 (p < 
.01). De skalor som visade på en negativ korrelation med välbefinnande var inflytande 
och socialt stöd från chef. Generellt självskattad hälsa, som räknas in som en bakgrunds-
variabel, korrelerade signifikant och svagt positivt med inflytande, rollklarhet, socialt 
stöd från chef och social gemenskap. En medelstark signifikant samvariation fanns 
mellan generell hälsa och arbetstillfredsställelse (r = .35; p < .01). Mellan de två 
variablerna stress och välbefinnande sågs ett negativt samband (r = .34; p < .01), vilket 
betyder att de som har skattat hög stress i större utsträckning har skattat ett lägre 
välbefinnande (se även Tabell 3). 
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Tabell 3. Bivariata korrelationer mellan dimensioner i COPSOQ II och välbefinnande.  
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Kvalitativa krav 1 .37** .07 .32** -.11 -.10 -.18** -.06 -.11 .36** -.08 

Kognitiva krav 
 

1 .41** -.20** .12* .14* .04 .23** .07 .17** .21** 

Inflytande 
  

1 -.07 .18** .37** .13* .41** .14* .04 -.25** 

Rollklarhet 
   

1 .01 .11 .28** .21** .21** -.35** .09 

Socialt stöd 
    

1 .45** .42** .20** .07 .01 .13* 

Socialt stöd från chef 
     

1 .34** .50** .14* .08 -.26** 

Social gemenskap 
      1 .36** .24** -.30** .27** 

Arbetstillfredsställelse 
       

1 .35** -.26** .42** 

Generell hälsa 
        1 -.44** .34** 

Stress 
         

1 -.34** 

Välbefinnande  
 

                  1 

                         Notera. **p < .01, * p < .05. 
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Regressionsanalyser visar hur andra variabler associeras med Stress och Välbefinnande. 
Modell 1 för respektive utfallsvariabler innehåller enbart bakgrundsvariabler, vilka 
därmed kontrolleras för i den fortsatta beräkningen, medan Modell 2 inkluderar 
psykosocial arbetsmiljö och resurser i arbetet. De båda analyserna visar att det fanns 
gemensamma variabler i Modell 1 och Modell 2 vilka associerades med både stress och 
välbefinnande (Tabell 4). 

Tabell 4 visar hur de oberoende variablerna associerades med välbefinnande. Modell 1 
visar att kön, generell självskattad hälsa och grupptillhörighet DFF/EjDFF associerades 
med välbefinnande (p < .01), där att vara kvinna, ha skatta högt på hälsa och/eller 
tillhöra gruppen DFF associerar med välbefinnande positivt. I Modell 2 bidrar skalorna 
kognitiva krav och arbetstillfredsställelse till att sammantaget 26 % av variansen i 
välbefinnande förklaras (se Tabell 4).  

Tabell 4. Regression med Välbefinnande som beroende variabel. Modell 1 innehåller 
bakgrundsvariabler och Modell 2 även variabler för psykosocial arbetsmiljö. (n = 303). 

 B SE(B) β R2  
Modell 1    .16**  
   Kön .24 .08 .17**   
   Ålder -.04 .08 -.03   
   Fysiskt aktiv fritiden -.95 .72 -.08   
   Generell hälsa .10 .02 .34**   
   Grupptillhör.(DFF/EjDFF) 2.13 .68 .18**   
Modell 2    .26**  
   Kön .18 .08 .13*   
   Ålder -.06 .08 -.04   
   Fysiskt aktiv fritiden -.94 .69 -.06   
   Generell hälsa .06 .02 .18**   
   Grupptillhör. (DFF/EjDFF) 1.90 .65 .15**   
   Kvalitativa krav -.03 .02 -.05   
   Kognitiva krav .05 .02 .16*   
   Inflytande .01 .02 .02   
   Rollklarhet -.01 .02 -.06   
   Socialt stöd arbetskam. -.03 .02 -.06   
   Socialt stöd chef .01 .02 .06   
   Social gemenskap .05 .03 .10   
   Arbetstillfredsställelse .06 .02 .20**   

 Notera. *p <.05, **p < .01 (dubbelsidig).  

I Tabell 5 visar Modell 1 hur generell självskattad hälsa associerar med hur de anställda 
skattade sin upplevda stress i arbetet och förklarade 18 % av variansen. I Modell 2 
associerade även med skalorna kvalitativa krav, kognitiva krav, rollklarhet, socialt stöd 
från arbetskamrater samt social gemenskap utfallsvariabeln. Därmed kan 35 % av 
variansen förklaras i självvärderad stress (se Tabell 5). 

Faktorer som påverkar deltagande i friskvårdsaktiviteter 
Av gruppen DFF uppskattade sig 70 % vara fysiskt aktiv en gång i veckan eller mer. 
Detta jämförs mot att 45 % av gruppen EjDFF anger sig vara fysiskt aktiv en gång i 
veckan eller mer. Mellan grupptillhörighet, DFF/EjDFF, och fysisk aktivitet på egen hand 
fanns en svag men signifikant positiv korrelation (r = .25; p < .01).  
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Tabell 5. Regression med Stress som beroende variabel. Modell 1 innehåller 
bakgrundsvariabler och Modell 2 även variabler för psykosocial arbetsmiljö. (N = 303) 

 B SE(B) β R2  
Modell 1    .18**  
   Kön -.17 .21 -.04   
   Ålder -.15 .22 -.04   
   Fysiskt aktiv fritiden 3.51 1.87 .11   
   Generell hälsa -.33 .04 -.44**   
   Grupptillhör. (DFF/EjDFF) -1.27 1.76 -.04   
Modell 2    .35**  
   Kön .07 .19 .02   
   Ålder -.07 .20 -.02   
   Fysiskt aktiv fritiden 2.97 1.70 .09   
   Generell hälsa -.25 .04 -.33**   
   Grupptillhör. (DFF/EjDFF) -2.83 1.59 -.09   
   Kvalitativa krav .22 .05 .23**   
   Kognitiva krav .09 .05 .12*   
   Inflytande -.05 .05 -.06   
   Rollklarhet -.12 .05 -.15**   
   Socialt stöd arbetskam. .12 .05 .13*   
   Socialt stöd chef .04 .04 .05   
   Social gemenskap -.21 .06 -.19**   
   Arbetstillfredsställelse -.06 .05 -.08   

Notera. *p < .05, **p < .01 (dubbelsidig).  

 
Av de 112 i gruppen DFF har 110 svarat på vad som gör att de främst deltagit. De två 
främsta alternativen till att delta i företagets friskvårdsaktiviteter var För att det är 
roligt (n = 32) och För att jag förbättrar min kondition (n = 30), därefter kommer 
Samhörighet med mina arbetskamrater (n = 16) och Jag blir piggare (n = 13).  
 
Den största anledningen till att de anställda inte deltar i friskvårdsaktiviteterna berodde 
enligt resultatet på tidsbrist. Av de som besvarade frågan (n = 283) angav 124 anställda 
Tidsbrist som är en av de främsta orsakerna. Andra anledningar var Det finns ingen 
aktivitet som passar mig (n = 66) och Arbetstiden (n = 43). Det var även 27 respondenter 
som angav att de Är inte intresserad av fysisk aktivitet.  
 
Vad som utöver detta främst skulle få de anställda att delta någon gång eller delta oftare 
angavs vara Att det finns aktiviteter som passar mig (n = 81), Fler aktiviteter/alternativ 
att välja bland (n = 50), Att aktiviteterna ligger i anslutning till arbetstiden (n = 46), samt 
Annat som alternativ (n = 44). Det var 267 som besvarade den frågan.  

 
 

Diskussion 
 
Syftet i denna studie var att undersöka det hälsopromotiva arbetets inverkan på stress 
och välbefinnande i ett tillverkningsföretag. Fokus låg på de anställdas upplevelse av och 
deltagande i företagets friskvårdsaktiviteter. De specifika frågeställningarna var: Hur 
skiljer sig gruppen som deltagit i organisationens friskvårdsaktiviteter åt från dem som 
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inte deltagit vad gäller skattad psykosocial arbetsmiljö och socialt stöd? Skattar de som 
deltagit i friskvårdsaktiviteter sin stress lägre och sitt välbefinnande högre än de som 
inte deltagit? Hur kan organisationen påverka de anställda till att vilja delta? 

För att besvara de två första frågeställningarna undersöktes om de som deltar i hälso-
promotiva aktiviteter skattar sin stress lägre och sitt välbefinnande högre än de som inte 
deltar. Eftersom de två frågeställningarna går in i varandra har de diskuterats 
tillsammans. Det som går att utläsa från resultatet är att hur de anställda skattade sitt 
välbefinnande endast till liten del gick att förklara genom om det någon gång har deltagit 
i företagets friskvårdsaktiviteter. Regressionsanalysen visade att deltagande i 
friskvårdsaktivitet associerades med välbefinnande och bidrog tillsammans med 
bakgrundsvariabler och arbetsmiljövariabler till att totalt 26 % av variansen 
förklarades. Ett t-test visade att de som har deltagit skattade sitt välbefinnande högre, 
vilket möjligen kan förklaras med att regelbunden fysisk aktivitet har visats vara positivt 
för välbefinnande (Socialstyrelsen, 2009; Walter & Nan, 2004) eller att välbefinnande 
ökade genom den sociala gemenskapen i aktiviteterna (Haworth, 1992; Hansson, 2004). 
Övriga faktorer som bidrog till att förklara variansen i välbefinnandet var kön, generell 
hälsa, kognitiva krav och arbetstillfredsställelse. I denna studie liksom i tidigare 
forskning har en högre nivå arbetstillfredsställelse positiv inverkan på välbefinnande 
(Judge & Watanabe, 1993). Inga andra signifikanta skillnader i medelvärden kunde 
identifieras bland de undersökta variablerna mellan de som deltagit i aktiviteterna eller 
inte. Detta betyder bland annat att de anställdas upplevelse av stress inte går att 
förklaras av deltagande i företagets friskvårdsaktiviteter. Det gick inte heller förklara 
hur respondenterna skattade den psykosociala arbetsmiljön, stress eller välbefinnande 
genom att jämföra grupper med låg eller hög skattad grad av fysisk aktivitet på fritiden, 
vilket indikerar att andra faktorer, så som arbetsplatsens arbetsmiljöfaktorer och andra 
omständigheter i individens livsmiljö, tillsammans med fysisk aktivitet kan spela större 
roll.  

Denna studie visade att kognitiva krav och arbetstillfredsställelse influerade 
välbefinnande. Hur de anställda skattade sin stress influerades av kvalitativa krav, 
kognitiva krav, rollklarhet, socialt stöd från arbetskamrater samt social gemenskap. 
Upplevd social gemenskap visade sig även influera stress. Resultatet tyder på ett 
negativt samband mellan stress och social gemenskap, där de som skattade högre social 
gemenskap skattade lägre stress och det omvända. Det kan delvis förklaras av den 
tidigare forskningen som säger att socialt stöd kan hjälpa individen att hantera krav i 
arbetet och fungera som en buffer mot stress (Karasek & Theorell, 1990), alternativt ses 
som en extra resurs mot stress (Bakker & Demerouti, 2007). Social samhörighet har i 
tidigare forskning även visats bidra till en minskad risk för negativa fysiologiska 
förändringar i kroppen (Uchino, Cacioppo, & Kiecolt-Glaser, 1996; Hultber 2007). I 
föreliggande studie stöds det däremot inte att friskvårdsaktiviteterna skulle kunna 
fungera som en resurs mot stress.  

Tidigare studier, både tvärsnitts- och longitudinella (Judge & Watanabe, 1993), har visat 
att arbetstillfredsställelse och välbefinnande påverkar varandra positivt ömsesidigt – de 
anställda som ser sitt arbete som mer tillfredsställande upplever högre välbefinnande 
och det omvända. I föreliggande studie influerade arbetstillfredsställelse välbefinnande 
positivt, vilket är i linje med tidigare resultat. Likaså korrelerade arbetstillfredsställelse 
positivt med välbefinnande och självvärderad hälsa. Mellan stress och arbetstillfreds-
ställelse fanns det en negativ korrelation, medan stress i regressionsanalysen inte visade 
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sig associeras med arbetstillfredsställelse. En förklaring kan vara att minskad 
arbetstillfredsställelse upplevs när det finns en obalans mellan krav och resurser hos 
den anställde. Detta resulterar i sin tur till stress samt försämrad psykosocial 
arbetsmiljö (Frankenhaeuser & Ödman, 1983; Karasek & Theorell, 1990), vilket inte gör 
arbetstillfredsställelse i sig till en faktor till ökad stress, utan mer en indirekt faktor. 
Positiva samband fanns mellan stress och både kvalitativa och kvantitativa krav, vilket 
enligt Karasek och Theorell (1990) tillsammans med små möjligheter att påverka sitt 
arbete kan leda till stressrelaterade sjukdomar.  
 
Resultaten tyder på att de anställdas skattning på välbefinnande, stress och självskattad 
hälsa till stor del kan påverkas av psykosociala arbetsmiljöfaktorer, där deltagande i 
friskvårdsaktiviteter delvis kan påverka. I syfte att förbättra den psykiska ohälsan, 
vilken enligt Socialstyrelsen (2009) är en av dagens främsta anledningar till upplevd 
dålig hälsa, blir det därmed betydelsefullt att veta hur arbetsmiljöarbetet ska fördelas 
och bedrivas. Tidigare har fler studier redovisat att hälsopromotiva aktiviteter endast i 
form av fysisk aktivitet påverkar hälsa i liten skala, genom små förbättringar. Större 
vinst i hälsa sågs exempelvis där interventionerna innehöll andra beteendemässiga 
inslag i form av bland annat motiverande samtal (Hutchinson & Wilson, 2012). Det 
stödjer de teorier som säger att hälsopromotion ska ske på flera nivåer samtidigt 
(Hansson, 2004) och visar på att det egentligen är mindre lämpligt att studera 
hälsopromotion utifrån endast friskvårdsaktiviteter som föreliggande studie har gjort. 
Hur företagets övriga hälsopromotiva arbete genomförs behandlades inte varför det är 
svårt att ge rekommendationer utifrån hälsopromotion i dess helhet. Som Hansson 
(2004) och Institutet för stressmedicin (2010) framhäver är meningen att 
hälsopromotion på arbetsplatsen ska sättas in i ett större sammanhang och bidra till en 
utvecklingsprocess på arbetsplatsen, så att det så småningom blir invävt i hela 
företagsorganisationen. 

Den psykosociala arbetsmiljön och dess olika faktorer har i föreliggande studie kunnat 
förklara mer än deltagande i friskvårdsaktiviteter och övrig fysisk aktivitet hur de 
anställda skattar på välbefinnande och stress. Arbetet tar upp stor del av vår vakna tid 
(Hansson, 2004), mer än vad den fysiska aktiviteten gör vilket kan innebära att det blir 
svårt att kompensera en suboptimal psykosocial arbetsmiljö med fysisk aktivitet. Ändå 
handlar den sista frågeställningen om hur företaget kan påverka de anställda till att vilja 
delta. En relativt liten del av företagets anställda har deltagit i någon friskvårdsaktivitet 
regelbundet, vilket kan ha medfört svårigheter att se skillnader bland grupperna i 
exempelvis skattat välbefinnande, stress och socialt stöd. Weman-Josefsson och 
Berggren (2013) belyser att det mycket väl kan vara så att aktiviteterna har utnyttjas av 
de som redan innan har varit regelbundet fysiskt aktiva och inte lockat en målgrupp som 
kan anses behöva delta. Resultatet visade ett positivt, om än svagt samband mellan 
fysisk aktivitet på fritiden och deltagande i friskvårdsaktivitet. Det var 70 % av de som 
deltagit i någon friskvårdsaktivitet som även angav sig vara fysiskt aktiva på fritiden.  

Sociala förhållanden på arbetsplatsen påverkar både attityder och beteenden rörande 
anställdas hälsa (Weman-Josefsson & Berggren, 2013), varpå företaget har möjlighet att 
där stödja hälsofrämjande beteenden. Den sociala gemenskapen har av de anställda i 
studien skattats högre än det sociala stödet från arbetskamrater (M = 79.50 respektive 
M = 55.87) och från närmaste chef (M = 56.89). Vilket sorts stöd den enskilde anställde 
har utgått ifrån går inte att avgöra, troligen finns där möjligheter att förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön. Förhoppningsvis har aktiviteterna även tidigare medfört 
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effekter på den psykosociala arbetsmiljön genom att stärka den sociala gemenskapen, 
likaså upplevelsen av stöd från arbetskamrater och chefer (Haworth, 1992; Hansson, 
2004). Detta är svårt att dra slutsatser om i föreliggande studie. Nämnvärt var att 
samhörigheten angavs som tredje vanligaste motiv till varför de deltog i 
friskvårdsaktiviteterna. 

Det kan ses som positivt att totalt 69 % av de anställda angav sig vara fysiskt aktiva på 
fritiden varje vecka, om det är den faktiska graden av fysisk aktivitet som verkligen 
genomförs eller om det bara är hur de själva uppfattar sig vara fysiskt aktiv. Fortfarande 
är det 30 % som inte anger sig vara regelbundet fysiskt aktiv vilket kan medföra 
negativa konsekvenser för individens hälsa, likaså påverka företaget negativt. Att den 
främsta anledningen till att inte delta i friskvårdsaktiviteterna var tidsbrist är svårare 
för företaget att påverka om så är fallet. Det finns andra empirier som stödjer tidsbrist 
som hinder till fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2006). 

Rekommendationer 
Rekommendationerna som presenteras bygger på resultat och slutsatser från 
föreliggande studie tillsammans med tidigare forskning och teorier. Utifrån en 
tvärsnittsstudie är det omöjligt att dra slutsatser om orsakssammanhang, därför är det 
endast möjligt att spekulera kring vilka förändringar i företagets arbetsmiljöarbete som 
bäst leder till önskat resultat.  

Företagets friskvårdsaktiviteter når färre anställda som inte regelbundet är fysiskt aktiv 
på fritiden, varför fokus på aktiviteterna rekommenderas vända sig till dessa. Företagets 
frisvårdsaktiviteter är bra och deltagande ger troligen positiv effekt på hälsa och 
välbefinnande. Ett förslag till företaget är att föra in psykosociala faktorer i 
friskvårdsaktiviteterna, så att deltagande i aktiviteterna möjligen påverkar arbetsmiljön 
i övrigt. Morassaei och Smith (2011) rekommenderar förändringar i arbetsmiljön i form 
av bland annat socialt stöd, vilket även resultatet i föreliggande studie tyder på. 
Exempelvis skulle social gemenskap eller socialt stöd som huvudsakligt mål i 
friskvårdsaktiviteterna, kunna medföra en resurs som minskar arbetsrelaterad stress 
(Bakker & Demerouti, 2007) och förhoppningsvis förbättra det upplevda sociala stödet 
på arbetsplatsen. Samtidigt kan det ge ökad regelbunden fysisk aktivitet hos de anställda 
eftersom socialt stöd i det fallet har visats vara betydelsefullt (Ståhl et al., 2001).  

Samhörighet ses som ett motiv till varför fysisk aktivitet och social gemenskap skulle 
kunna locka fler att vara med. Exempelvis kan avdelningschefers uppmuntran till 
deltagande i friskvårdsaktiviteterna, i form av socialt stöd, öka deltagande och medföra 
en positiv spiral för upplevt socialt stöd. Deltagande medför förhoppningsvis ökad 
gemenskap och därmed bättre socialt stöd bland alla anställda på arbetsplatsen. Detta 
förutsatt att fysisk aktivitet och friskvårdsaktiviteter sätts in i ett socialt sammanhang, 
exempelvis att det görs tillsammans och att det finns en ledare som ansvarar för att den 
sociala faktorn tillförs i aktiviteterna.  

En fråga är om det verkligen föreligger tidsbrist eller om det handlar om prioriteringar. 
Faktisk tidsbrist kan exempelvis lösas av en friskvårdstimme under arbetstid. Eftersom 
det troligen inte är praktiskt möjligt att alla utnyttjar denna timme samtidigt försvinner i 
så fall den sociala gemenskapen och dess betydelse. Vidare trycker Hansson (2004) samt 
Morassaei och Smith (2011) på vikten av att anpassa aktiviteterna efter de anställdas 
behov och förutsättningar. I föreliggande studie visade sig det näst vanligaste svaret till 
varför de anställda inte deltagit på grund av att aktiviteterna inte tilltalade dem, samt att 
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de skulle ha varit med oftare om det fanns aktiviteter som passade dem. Ett ökat utbud 
av aktiviteter som passar fler anställda kan eventuellt ge ökat deltagarantal. Det blir 
alltså intressant att veta vilka aktiviteter som föredras av de anställda. Om målet är att 
öka antalet deltagande och få de som inte är fysiskt aktiva att delta är det efter denna 
grupp friskvårdsaktiviteterna rekommenderas planeras, efter dess intresse och nivå. 
Samtidigt får inte de som tidigare deltagit glömmas bort, alla anställda kan 
förhoppningsvis vara med i gemensamma friskvårdsaktiviteter. Ökade resurser från 
företaget ses i detta fall som oundvikligt, varför ett beslut bör tas hur viktigt det är att få 
alla medarbetarna att delta i fysiska aktiviteter i hälsopromotionssyfte. Det finns andra 
hälsopromotiva insatser än friskvård som enligt denna studie till större del torde 
påverka arbetsmiljön till det bättre och därmed leda till ökat välbefinnande och minskad 
stress.  

Det finns slutligen aspekter som kan vara betydelsefulla att medvetandegöra inom detta 
område vilka handlar om att den utveckling som sker inom området kring arbetsliv och 
hälsa inte bara medför positiva effekter på arbetsplatser. Till exempel finns det en risk 
att forskningen stärker bilden av att hälsan uteslutande är den enskildes ansvar och att 
ohälsa är en självförvållad följd av en felaktig livsstil (Hansson, 2004; WHO, u.å). Det är 
lätt att samtidigt förbise ekonomiska, politiska och sociala aspekter som har betydelse. 
Även om företagen tar hänsyn till omgivningsfaktorer, samt att individer har ett fritt val 
till deltagande i olika hälsosatsningar, kan det uppfattas som en ovälkommen styrning i 
en specifik och önskvärd riktning. Anställda förväntas anpassa sin livsföring och hälsa 
till de förväntningar och normer som råder (Holmqvist & Maravelias, 2006). Denna form 
av styrning kan också skildras som en av grundpelarna i hälsopromotion (Korp, 2004) 
varför en fundering kommer om hälsopromotion alltid medför positiva värden för 
personalens hälsa och välbefinnande. 
 
Metoddiskussion och svagheter i studien 
I denna tvärsnittsstudie går det inte dra slutsatser om några nya samband som inte 
stöds av teorier och tidigare forskning, däremot ligger resultatet till stor del i linje med 
såväl teorier som tidigare forskning.  Att bestämma riktning kring vad som är oberoende 
och beroendevariabel medför en risk. Utifrån föreliggande studies resultat blir det inte 
möjligt att avgöra om det är välbefinnande som influerar deltagande i friskvårdsaktivitet 
eller tvärt om. Det kan vara så att de med ett från början bättre välbefinnande är de som 
till större del deltagit. Intressant hade varit att undersökt skattad psykosocial 
arbetsmiljö, välbefinnande och stress innan och efter en friskvårdsintervention. Det bör 
även tilläggas att studien fokuserade på förhållanden i arbetsmiljön och har inte tagit 
hänsyn till den totala livssituationens inverkan, vilken troligen också påverkar hur de 
anställda skattar välbefinnande och stress.  

En möjlig brist uppdagades i den andra delen av enkäten som avsåg frågor kring 
företagets friskvårdsaktiviteter, vilket resulterade att respondenterna i några av 
frågorna kryssade i flera svarsalternativ. Det medförde att antalet ikryssade svar var fler 
än det totala antalet som besvarat frågan. Tanken var att de endast skulle sätta ett kryss 
på det främsta alternativet. För att undvika detta borde frågorna formulerats på 
tydligare sätt.  I övrigt har användandet av validerade mätinstrument ansetts förstärkt 
möjligheten till att generalisera studiens resultat och minska antalet felkällor. Den höga 
reliabiliteten på skalorna bidrar likaså till detta. Att frågorna utgår från en subjektiv 
bedömning medför att deltagarna bedömer sitt välbefinnande och sin stress i relation till 
något, sig själv eller någon annan. Ofta sätts det i relation till om individen upplever 
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bättre eller sämre välbefinnande för en tid sedan. Detta bör beaktas när resultaten 
tolkas.  

Det interna bortfallet på samtliga enkätfrågor var låga och bortfallet anses inte ha 
påverkat resultatet nämnvärt. Svarsfrekvensen på 50 % upplevs utifrån 
förutsättningarna vara god där ett frivilligt deltagande i kan ha påverkat det externa 
bortfallet. Det som däremot inte går att säga säkert att de som svarade är representativa 
för övriga anställda, även om könsfördelningen bland respondenterna motsvarar den på 
företaget i stort. Möjligen kan det vara så att de som inte svarade representerar en 
grupp som skiljer sig i skattad psykosocial arbetsmiljö, välbefinnande och hälsa från de 
svarande, exempelvis att de som är missnöjda valde att inte besvara enkäten.  
 
Slutsats 
Resultatet ligger i linje med tidigare forskning som säger att psykosocial arbetsmiljö 
spelar roll för välbefinnande och stress. En god psykosocial arbetsmiljö influeras av flera 
olika faktorer såsom krav, inflytande, socialt stöd och gemenskap där det ena inte 
utesluter det andra. Denna studie visar inga stora skillnader i skattad psykosocial 
arbetsmiljö, stress, välbefinnande och socialt stöd bland de som deltagit i företagets 
hälsopromotiva aktiviteter i form av fysisk aktivitet och de som inte deltagit. Den lilla 
skillnad i skattning som var signifikant sågs i välbefinnande där de som deltagit hade 
skattat högre. Det visar att friskvård bidrar till självskattat välbefinnande, men att 
välbefinnande till en större del associeras med faktorer relaterade till den psykosociala 
arbetsmiljön. Omvänt kan det innebära att negativa effekterna av en suboptimal 
arbetsmiljö bara till en viss gräns kan kompenseras genom friskvård. Det behöver 
däremot inte vara så att företag förlorar på att ge stöd till fysisk aktivitet för sina 
anställda. Rekommendationen är att föra in social samhörighet och gemenskap i 
friskvårdsaktiviteterna, anpassa aktiviteterna efter de som tidigare inte varit lika fysiskt 
aktiv och på så vis kunna öka deltagarantalet samt de positiva effekterna av det 
hälsopromotiva arbetet. 
 
Fortsatt forskning 
Förslag till ytterligare forskning som är till nytta för företaget kan vara att undersöka 
den faktiska graden av fysisk aktivitet hos de anställda och ytterligare mönster i 
relationen mellan den psykosociala arbetsmiljön, upplevt socialt stöd och deltagande i 
hälsopromotion. Vad kan organisationen göra för att öka välbefinnande och hälsa, samt 
minska upplevelsen av stress bland de anställda? Företaget rekommenderas undersöka 
om det är tidsbrist som är den främsta faktorn till att de anställda inte deltar. 
Exempelvis genom att lägga in en friskvårdstimme och studera om det blir skillnad, samt 
undersöka var gränsen går för att fysisk aktivitet ska göra skillnad. En dagboksstudie 
kan ge en bild av hur mycket folk faktiskt rör sig totalt. I föreliggande studie har inga 
jämförelser gjort mellan könen, men kön bidrog till att förklara variansen i 
välbefinnande. Vilken betydelse kön har i föreliggande studies syfte är ytterligare ett 
uppslag till kommande studier.  
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Bilaga 1 
 

Enkät till anställda på xxx 

Frågorna i denna enkät handlar främst om din hälsa och dina arbetsförhållanden, samt om 

deltagande i arbetsplatsens aktiviteter ordnad av friskvårdsgruppen. Jag är intresserad av just 

Dina svar och Din mening varför du ensam ska besvara enkäten. Det finns inget svar som är 

rätt eller fel.  

1. Är du:  

    Man   □  Kvinna  □ 

2. Ålder: 

≤ 29 år    □  30-39 år □ 

40-49 år  □  ≥ 50 år   □ 
 

3. Antal år anställd på xxx: 

< 1 år □ 1-5 år □  6-10 år □      11-20 år □        > 20 år □ 
 

Frågor om ditt arbete 
Följande frågor avser dina upplevelser på arbetsplatsen under de senaste 4 veckorna. 

(Var god och markera med ett kryss vid alla frågorna) 

Alltid    Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 

4. Är din arbetsbörda ojämnt fördelad så att           □    □     □     □       □ 

arbetet samlas på hög? 

5. Hur ofta händer det att du inte hinner    □    □     □     □       □ 

slutföra alla dina arbetsuppgifter? 

6. Kommer du efter i ditt arbete?   □    □     □     □       □ 

7. Har du tillräckligt med tid för att utföra         □    □     □     □       □ 
dina arbetsuppgifter? 

 

Alltid    Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 

8. Måste du överblicka många saker    □    □     □     □       □ 

samtidigt i ditt arbete? 

9. Kräver ditt arbete att du ska komma    □    □     □     □       □ 

ihåg mycket? 

10. Kräver ditt arbete att du är idérik?    □    □     □     □       □ 

11. Kräver ditt arbete att du fattar svåra    □    □     □     □       □ 
beslut? 
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Alltid    Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 

12. Har du stort inflytande över beslut    □     □     □     □      □ 

som gäller ditt arbete? 

13. Kan du påverka vem du arbetar    □     □     □     □      □ 

tillsammans med? 

14. Kan du påverka din arbetsmängd?   □     □     □     □      □ 

15. Kan du påverka vad du gör i ditt arbete?    □     □     □     □      □ 
 

Alltid    Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 

16. Finns det klara mål för ditt arbete?   □     □     □     □       □ 

17. Vet du helt klart vilka som är dina ansvarsområden? □     □     □     □       □ 

18. Vet du precis vad som förväntas av dig i ditt arbete? □     □     □     □       □ 
 

Alltid    Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 

19. Hur ofta får du hjälp och stöd från dina     □    □     □     □       □ 

arbetskamrater? 

20. Hur ofta är dina arbetskamrater beredda     □    □     □     □       □ 

att lyssna till dina problem med arbetsuppgifterna? 

21. Hur ofta säger dina arbetskamrater till dig   □    □     □     □       □ 
hur väl du utför ditt arbete? 

 

Alltid    Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 

22. Hur ofta är din närmaste chef beredd att lyssna     □     □     □     □       □ 

på dina problem med arbetsuppgifterna? 

23. Hur ofta får du hjälp och stöd från din närmaste      □     □     □     □       □ 

chef? 

24. Hur ofta säger din närmaste chef till       □     □     □     □       □ 

dig hur väl du utför ditt arbete?  

 

Alltid    Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 

25. Är stämningen bra mellan dig och dina    □     □     □     □       □ 

arbetskamrater? 

26. Är samarbetet bra mellan arbetskamraterna  □     □     □     □       □ 

på din arbetsplats? 

27. Känner du dig delaktig i gemenskapen på  □     □     □     □       □ 

din arbetsplats? 
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 Väldigt nöjd    Nöjd    Varken eller   Missnöjd      Väldigt 

missnöjd             

Angående ditt arbete i allmänhet.  

Hur nöjd är du med: 

28. dina framtidsutsikter i arbetet?  □     □     □      □       □   

29. den fysiska arbetsmiljön?   □     □     □      □       □        

30. det sätt dina kunskaper används på?   □     □     □      □       □        

31. ditt arbete som helhet, allt inräknat?  □     □     □      □       □        
Hälsa och välmående  
Kom ihåg att dessa frågor handlar om hur du haft det de senaste fyra veckorna.  
 
32. Hur tycker du att din hälsa är i allmänhet?  

   □ Mycket bra       □ Bra       □ Varken bra eller dålig        □ Dålig        □ Mycket dålig 

Alltid    Ofta    Ibland    Sällan    Aldrig 

33. Hur ofta har du haft problem att slappna av? □     □     □     □       □ 

34. Hur ofta har du varit spänd?   □     □     □     □       □ 

35. Hur ofta har du varit irriterad?  □     □     □     □       □ 

36. Hur ofta har du varit stressad?  □     □     □     □       □ 
 

 
Hur stor del av tiden de senaste fyra veckorna har du: 

             Hela tiden   Stor del   Delvis   Liten del   Inte alls 

37. haft problem med koncentrationen?  □     □     □     □       □ 

38. haft svårt att fatta beslut?   □     □     □     □       □ 

39. haft minnessvårigheter?   □     □     □     □       □ 

40. haft svårt att tänka klart?   □     □     □     □       □ 

 

Nedan kommer fem påståenden om ditt välbefinnande i allmänhet. 1 är ”instämmer inte alls”, 2 

”instämmer inte”, 3 ”instämmer inte helt”, 4 ”varken instämmer eller inte”, 5 ”instämmer till viss del”, 

6 ”instämmer” och 7 ”instämmer helt”.  

 

41. Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal. 

Instämmer inte alls  1 □    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □    7 □   Instämmer helt 

42. Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta. 

Instämmer inte alls  1 □    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □    7 □   Instämmer helt 

43. Jag är nöjd med mitt liv. 
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Instämmer inte alls  1 □    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □    7 □   Instämmer helt 

 

44. Så här långt har jag fått de saker jag anser är viktiga i livet 

Instämmer inte alls  1 □    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □    7 □   Instämmer helt 

45. Om jag skulle leva om mitt liv, skulle jag inte ändra nästan någonting 

Instämmer inte alls  1 □    2 □    3 □    4 □    5 □    6 □    7 □   Instämmer helt 

 

Friskvård och fysisk aktivitet 
Följande frågor handlar om friskvård avseende den som erbjuds av friskvårdsgruppen (ex. 

veckoträning, fjällhelg, vårruset, stafettvasan m,m) samt om fysisk aktivitet. Var god markera med ett 

kryss. 

 

1. Hur får du främst information om friskvårdsgruppen aktiviteter? 

□ Genom din chef     

□ Mejl/Anslagstavla     

□ Arbetskamrater     

□ Någon från friskvårdsgruppen   

□ Annat 

 

2. Har du någon gång deltagit i en friskvårdsaktivitet som friskvårdsgruppen ordnat? Om nej, hoppa 

sedan till fråga 5. 

Ja □  Nej □ 

3. Om ja, hur mycket/ många gånger har du varit med under de 5 senaste åren?  

□ < 1 ggr/år    □ 1ggr/kvartal      □ 2 ggr/ mån         □ 1 ggr/v                 

4. Vilket är det främsta skälet till att Du har deltagit i företagets friskvårdsgruppen? (sätt ett kryss) 

□ Många aktiviteter att välja bland 

□ Jag blir piggare 

□ Jag bibehåller vikten/ går ner i vikt 

□ Samhörighet med arbetskamrater 

□ Jag orkar med mitt arbete 

□ Jag stressar ner 

□ Stärker mitt självförtroende 

□ För att jag förbättrar min kondition 

□ För att jag bygger upp styrkan i kroppen 
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□ För att företaget bekostar friskvården 

□ För att det är roligt 

 
5. Hur ofta använder du företagets gym? 

□ Aldrig    □ < 1ggr/månad      □ Varannan vecka         □ 1 ggr/v    □ >1 ggr/v             

6a. I vilken grad tycker du xxx ska satsa på friskvård till de anställda?  

I liten grad  □   □   □   □   □  I hög grad 

 

6. Hur mycket påverkar valmöjligheterna bland friskvårdsgruppen aktiviteter din motivation till att 

utnyttja friskvården?  

I liten grad  □   □   □   □   □  I hög grad    

 

7. Vad gör att du inte deltar i friskvårdsgruppen? 

□ Känner ingen som deltar i friskvården 

□ Är inte intresserad av fysisk aktivitet 

□ Skadad 

□ Tidsbrist 

□ För trött 

□ Jag passar inte in 

□ Det finns ingen aktivitet som passar mig 

□ Arbetstiden 

 

8. Vad skulle främst få dig att delta i friskvårdsgruppen aktiviteter? (kom ihåg att markera med ett 

kryss) 

□ Fler aktiviteter/ alternativ att välja bland 

□ Att jag hade/fick mer kunskap om aktiviteterna 

□ Att aktiviteterna utförs nära arbetsplatsen 

□ Kortare sträcka att färdas till aktiviteterna 

□  Att aktiviteten utförs närmare boendeort 

□ Att jag fick mer information om friskvårdsgruppen aktiviteter 

□ Att det finns aktiviteter som passar mig 

□ Att aktiviteterna ligger i anslutning till arbetstider 
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□ Annat:_________________________________________________________ 

9. Vilken typ av aktivitet skulle främst få dig att delta utöver de befintliga friskvårdsgruppen? 

□ Dans 

□ Träning med familjen 

□ Bollsport. Vilken:______________________________ 

□ Hälsoföreläsningar (ex. kost, motivation mm) 

□ Undervisningskurser (ex. vallning, löpteknik, serva cykeln mm) 

□ Instruktörsledd cirkelträning gruppträning. Vilken:____________________________ 

□ Promenader/ stvagång 

□ Gå ner i vikt-grupp 

□ Komma igång-grupp. Inom vad:__________________________________________ 

□ Ingen aktivitet motiverar mig att delta 

□ Annat, vad?___________________________________________________________ 

 

10. Hur ofta är du fysiskt aktiv utanför arbetsplatsens friskvårdsaktiviteter? 

 

□ Aldrig  □ 2 ggr/ mån         □ Någon gång ibland          □ 1 ggr/v                 □ > 1ggr/v 

 

11. Om du är fysiskt aktiv, nämn de tre vanligaste aktiviteterna du utövar.    

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

12. Egna reflektioner: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 
 


