
Succes med motion på arbejdspladsen 

- overvejelser inden igangsættelse af motionstilbud  

 
Der er en række betingelser for at opnå af succes med motion på arbejdspladsen. Følgende 
punkter kan anvendes som tjekliste i planlægningen af et motionstilbud.  

 En klar beskrivelse af hensigt og mål med motion på arbejdspladsen.  

 En afklaring af interesse, behov og ønsker for motion hos de ansatte.  

 En kobling til den øvrige arbejdsmiljøindsats, så den samlede indsats for et sundt arbejde 
koordineres. 

 Engagement og ressourcer fra ledelsesside, såvel økonomiske som personale- og 
lokalemæssige. 

 Effektiv markedsføring af hensigt og mål med motion på arbejdspladsen. Dels i forbindelse 
med igangsættelse af projektet og dels for at fastholde en høj grad af deltagelse.  

 Effektiv organisering og administration af motionstilbud og –faciliteter.  

 Kvalificerede instruktører der medvirker i udformningen af programmer og er inspirerende i 
deres undervisning.  

 Et bredt udbud af motionsaktiviteter, der er lystbetonede og indholdsrige, og som motiverer 
til fortsat deltagelse.  

 Synlig deltagelse og inddragelse af ledelse og ansatte på alle niveauer.  

 Procedurer for evaluering af de enkelte tilbud og af det generelle udbytte dels for den 
ansatte og dels for arbejdspladsen.  

 Fortløbende information af ledelse og ansatte om omfang og effekt af motion på 
arbejdspladsen. Foregår tilbuddet på det rigtige tidspunkt (i arbejdstiden eller i umiddelbar 
forlængelse af den). 

 Er der et socialt incitament forbundet med aktiviteten  

Der findes mange gode grunde til at lave motionstilbud på arbejdspladsen. Motivation kan være 
forventning om at opnå større sundhed og trivsel, mindre fravær eller bedre evne til at fastfolde 
medarbejdere.  

Det kan også være ønsket om at styrke de sociale relationer og fremme sundhed og livsduelighed 
generelt. Motion kan desuden ses som et forebyggende og helbredende tiltag og et bidrag til en 
bedre håndtering af stress og konflikter.  
 
Står I overfor beslutningen om hvorvidt eller hvordan I vil have et motionstilbud til medarbejderne 
på jeres arbejdsplads er det nødvendigt for at overveje hvilke forventninger, der er til udbyttet af 
motionen.  
 
Lad motionstilbuddet tage udgangspunkt i medarbejdernes interesser, ønsker og behov. Indholdet 
kan spænde fra tilbud som motionsrum med træningsredskaber til yoga eller dans. 
Motionstilbuddet kan opleves mest meningsfuldt, når det kobles til arbejdsmiljøindsats f.eks. rettet 
mod at nedsætte bevægeapparatlidelser.  

 


