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Abstrakt - Svenska 
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Universitet: Linnéuniversitetet  
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Författare: Emma Andersson 

 

Handledare: Anders Hytter 

 

Examinator: Leif Marcusson 
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Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om hälsosatsningarna som det utvalda 

företaget genomför visar på några effekter på personalen vilket gör att det i slutändan är 

ekonomiskt försvarbart för företaget att satsa på hälsa.   

 

Metod: Studien är en fallstudie som har använt sig av både kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Kvalitativ metod i form av en djupintervju. Detta för att få en djupare 

förståelse för bakgrunden och olika val och beslut för hälsosatsningen på det utvalda 

företaget. Samtidigt som studien använt sig av en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning bland medarbetarna på företaget för att undersöka de eventuella 

effekter som hälsosatsningen har lett till. 

 

Slutsatser: Undersökningen har visat på överlag mycket goda och positiva effekter på 

medarbetarna. Detta i form av att de blivit piggare, gladare och fått en ökad 

medvetenhet om hälsa och kost. Gällande den ekonomiska aspekten så går det aldrig att 

visa exakt på ett direkt samband mellan hälsa och lönsamhet eftersom det är så många 

faktorer som är med och påverkar. Slutsatsen är dock att man kan se klara tendenser på 

att det är ekonomiskt lönsamt om företaget låter hälsoarbetet ske under en längre 

tidsperiod.  
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Abstract - English 
 

Title: How is it profitable to invest in health? 

 

University: Linnéuniversitetet 

 

Course: Business Organization. Bachelor thesis  

 

Author: Emma Andersson  

 

Supervisor: Anders Hytter 

 

Examiner: Leif Marcusson 

 

Keywords: Health, physical activity, health effects, profitability. 

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate whether the health initiatives 

implemented by the selected company show any effects on the employees, which 

ultimately makes it financially defensible for the company to invest in health. 

 

Methodology:  

The study is a case study that has used both qualitative and quantitative methods. 

Qualitative method to go through with  interviews with the healt operator of the 

company. This in order to gain a deeper understanding of the background and different 

choices and decisions of the health promotion. The study has also used a quantitative 

method to go through with a survey with the employees at the comapany. A survey to 

investigate the possible effects that health promotion has resulted in. 

  

Conclusions:  

Overall, the survey has shown very good and positive effects on the employees. The 

employees has becoming more alert, happier and has developed a increased awareness 

of health and nutrition. Unfortunately it is never possible to show a direct link between 

health and profitability. This because of the many factors that can affect and has a 
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influence over our health. The conclusion, however, is that it is economically profitable 

if the company allows health promotion to take place over a long period of time. 
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1 Inledning 
 

Första kapitlet i uppsatsen inleds med en presentation av den problembakgrund som lett 

fram till studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med en presentation av de 

avgränsningar som gjorts samt en disposition över uppsatsens struktur.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Människor idag är allt mer stressade och mår dåligt både fysiskt och psykiskt. Det ställs 

höga krav på oss från olika håll, inte minst från arbetsplatserna. Vi försöker ständigt att 

finna en balans i vår vardag med både arbetsliv och privatliv. För att vi ska må bra så 

bör vi enligt Colting (2010) ägna oss åt tillvarons tre hörnpelare dagligen. Dessa 

hörnpelare är självklarheter som sömn, mat och fysisk aktivitet. Dessa är fundament 

som vi grundar hela vår existens på och som har funnits med oss människor genom alla 

tider, men som verkar ha blivit en del av ett samhällsproblem för oss idag menar 

Colting (2010). Idag väljer tyvärr många av oss att ta genvägar. Genvägar som till slut 

blir till vår egen nackdel beskriver Colting (2010). Vi sover allt mindre, slänger i oss 

snabbmat och fysisk aktivitet bortprioriteras i vårt moderna liv som är fysiskt kravlöst. 

Dessa hörnpelare beskriver vad vi behöver fysiskt i våra liv. Därtill behöver vi lägga 

minst lika mycket tid till våra själsliga och känslomässiga behov. Den som inte väljer att 

prioritera dessa behov kommer istället att få prioritera att ta sig tid till sjukdom och 

ohälsa menar Colting (2010).  

 

Att hälsan har en viktig betydelse för oss är det inte svårt att förstå eftersom ämnet 

ständigt är aktuellt i media. Tyvärr uppmärksammas ofta hälsobegreppet i samband med 

ohälsa av något slag (Hanson, 2004). Vi frontas kontinuerligt med studier om att vårt 

stillasittande inte är bra för oss. Stillasittande förkortar våra liv visar professor Mai-Lis 

Hellenius (u.å) på i sin artikel. Enligt en studie som genomfördes och publicerades år 

2012 så är stillasittande lika farligt som att röka (Hellenius, u.å). Vi människor är 

individer som är skapta för att röra på oss. Ändå är det många människor som inte gör 

det. I vårt moderna samhälle där vi har stora möjligheter att ta hand om oss på ett bra 

sätt så har vi ändå så svårt att hantera och ta hand om vår hälsa. Tyvärr motverkar delvis 
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vårt högteknologiska samhälle fysisk aktivitet trots att många av oss har ett stort intresse 

för motion, hälsa och kost. Vår energiförbrukning blir därmed allt lägre idag än förr i 

tiden menar Faskunger och Hemmingsson (2005).  De svenska rekommendationerna för 

alla individer i form av fysisk aktivitet enligt Statens Folkhälsomyndighets rapport 

(2011) bör vara minst 30 minuter varje dag. Intensiteten bör vara måttlig, till exempel 

en snabb promenad. Detta är rekommendationer på vad man minst bör göra. Om man 

vill frambringa ytterligare hälsoeffekter bör man öka den dagliga mängden eller 

intensiteten på aktiviteterna.  

 

”Fysisk aktivitet är den livsstilsvana, förutom rökning och kosthållning, som påverkar 

vår hälsa mest och som de flesta människor kan styra” (Faskunger & Hemmingsson, 

2005,15). 

 

Författarna (Faskunger & Hemmingsson, 2005) menar på att man inte behöver gå på 

gym och träna utan att enklare vardagsmotion såsom raska promenader och att till 

exempel cykla till jobbet kan påvisa mycket goda hälsoeffekter både fysiska och 

psykiska. Denna vardagsmotion som är så viktig behövs för att vi ska må bra. 

Skrämmande fakta från Världshälsoorganisationen, WHO (Statens Folkhälsomyndighet, 

2011) visar nämligen på att fysisk inaktivitet numera är den fjärde största orsaken till 

förtida död i världen. Samtidigt som Europaparlamentet år 2014 publicerade en studie 

som visade på att vi svenskar är det land i Europa som motionerar mest samtidigt som 

vi är den befolkning som är mest stillasittande (Hellenius, u.å). Därför är det viktigt att 

vi snarast tar ett aktivt val till en hälsosammare livsstil.  

 

Eftersom vi spenderar mycket tid på våra arbetsplatser så har de en stor roll i det aktiva 

arbetet för att medarbetare ska må bra. Det handlar om ett gemensamt samarbete mellan 

medarbetarna och ledningen anser Hansson (2004). Personalen är de som ska se till att 

produktionen på arbetsplatsen går framåt medan ledningen ska arbeta för att deras jobb 

blir produktivt och lönsamt. För det är just lönsamhet som det hela handlar om inom 

företagsvärlden. Men ett lönsamt företag är beroende av att medarbetarna mår bra 

menar Hanson (2004). På arbetsplatserna samlas många människor för att tillsammans 

genomföra ett bra jobb. Arbetsplatserna ska helst också vara en plats där vi finner 

arbetsglädje, stolthet och välbefinnande (Hanson, 2004). Arbetsmiljön på våra 

arbetsplatser har därför en stor inverkan på vårt välbefinnande idag. Hanson (2004) 
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anser att en god arbetsmiljö leder till ökat välbefinnande som i sin tur även påverkar 

individens arbetsprestation, närvaro och kvalité på arbetet. Det är allmänt erkänt att 

arbetsplatsprogram är viktigt för personalens hälsa. Även forskning visar på att 

arbetsplatsprogram bland annat leder till lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning, 

högre produktivitet samt stärkt arbetsmoral (Scriven, 2013). Varje sjukskrivning är en 

oerhört stor kostnad för både individen och arbetsgivaren så även för samhället. På 

arbetsplatsen kan en sjukskrivning innebära produktionsbortfall, rehabiliteringsåtgärder, 

ökad administration, utökade arbetsuppgifter för kollegor samt en eventuell 

vikarierekrytering. Detta är faktorer som kostar företagen mycket pengar och som man 

helst vill undvika (Scriven, 2013). Enligt Försäkringskassans statistik (2015) så ökar 

sjukskrivningarna varje år. Den psykiska ohälsan, framförallt den stressrelaterade, är 

den största anledningen till sjukskrivningarna (Försäkringskassan, 2015). Forskning 

visar dock på att fysisk aktivitet kan motverka psykisk ohälsa (Statens 

Folkhälsomyndighet, 2006). Bland dagens företagare har medvetenheten de senaste åren 

ökat gällande vår hälsa. Medvetenheten att man måste arbeta långsiktigt för att kunna 

uppnå önskade hälsoeffekter. Winroth och Rydqvist (2008) tror att detta beror på en 

ökad kunskap om friskvård i kombination med ökade krav på företagets medarbetare. 

Om inte friskvårdsarbete fokuseras på kommer antagligen personalens hälsa att 

försämras och detta kommer i sin tur påverka kvalitén på deras arbete och öka 

sjukskrivningsantalet (Winroth & Rydqvist, 2008). Det borde därför vara lika självklart 

för företag att vårda sin personal som det är att underhålla maskiner. Därför kommer 

denna studie att fokusera på ett företags aktiva hälsoarbete för att ta reda på dess 

upplevda effekter hos medarbetarna samt hur det för företaget blir ekonomiskt 

försvarbart att satsa på hälsa. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Hälsa är ett ständigt aktuellt ämne i massmedia och inte minst idag när vi kontinuerligt 

matas med ny information gällande hur vi ska må bra på bästa sätt och hur vi ska 

undvika att bli utbrända. Sjukskrivningsantalet ökar varje år visar statistik från 

Försäkringskassan (Försäkringskassan, 2015) och det verkar utåt sätt som om vi 

svenskar mår allt sämre överlag enligt statistiken. Hur kommer detta sig? I ett 

välfärdsland som Sverige borde vi ha alla förutsättningar för att må bra, så varför mår så 
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många dåligt?  

 

Att satsa på friskvård är en stor investering för företag. Det är därför viktigt att 

företagen i slutändan kan se resultat av deras satsningar. Resultaten av denna form kan 

dock vara svåra att särskilja. En del företag har tyvärr inte råd att satsa på friskvård för 

sina anställda utan får istället lita på att de sköter om sin hälsa så pass bra själva att de 

kan prestera bra på arbetsplatsen. År 2001 lanserade regeringen begreppet hälsobokslut i 

ett försök i att uppmärksamma sjukfrånvarons negativa utveckling (Prop. 2002/03:6). 

Detta samlingsnamn innefattar metoder för att ekonomiskt kunna mäta och redovisa 

hälsotillståndet bland individerna på en arbetsplats. Det utgör olika sätt att integrera 

arbetsmiljöfrågor med styrnings- och uppföljningsrutiner. Mellan år 2003 till 2011 var 

arbetsgivare med fler än tio anställda enligt lag tvungna att redovisa sin sjukfrånvaro. 

Detta gäller dock inte idag utan är frivilligt för varje företag. Hälsobokslutets syfte var 

att belysa humankapitalet som enligt Hanson (2004) är företags viktigaste tillgång.  

 

En annan vinkling av ämnet tar författarna (Cederström & Spicer) upp i sin bok 

”Wellnessyndromet” (2015). De beskriver bland annat olika satsningar som har 

genomförts, först och främst utomlands men även i Sverige, där man gått helhjärtat in 

för att få en hälsosammare personal. Man talar om promenadmöten för att aktivera 

medarbetarna samtidigt som man konverserar. Man tar upp företag som har köpt in 

speciella gåband som de kan gå på samtidigt som de har sitt skrivbord framför dem. 

Boken tar även upp cykelskrivbordet som testats på de anställda i syfte att få mer fysiskt 

aktiva medarbetare som är mer effektiva och produktiva i arbetet. Cederström och 

Spicer (2015) konstaterar dock att denna typ av hälsosatsningar/wellnessprogram ofta 

överdrivs. Studier visade även på att de hälsoeffekter som programmen medförde var 

relativt små i sammanhanget och att deltagandet av de anställda var lågt. Författarna 

(Cederström & Spicer) menar att dessa satsningar kanske inte når den effekt i form av 

fysisk hälsa för medarbetarna som företagen strävar efter men de kan ändå vara 

gynnsamma. Detta i form av till exempel bättre sammanhållning och gemenskap inom 

gruppen vilket i sig leder till ett mer produktivt arbete. Detta är ett perspektiv som 

studien kommer att undersöka. Känner sig medarbetarna hetsade av företagets 

hälsosatsningar? Vad anser de själva att dessa aktiviteter ger för effekter, fysiska eller 

mer psykiska i form av t.ex. bättre självkänsla och samhörighet med sina 

arbetskompisar?  
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Hälsosatsningar och en välmående personal kan även ha andra positiva aspekter. När 

konkurrensen på arbetsmarknaden ökar så är det bra för arbetsplatsen att vara en 

attraktiv och välmående plats att arbeta på för att locka nya medarbetare till sig. Är detta 

något som företaget har i bakhuvudet?  

 

Hälsa är idag är ett mycket aktuellt ämne och en hel del forskning har genomförts inom 

området. Hanson (2004) skriver att så länge som vi har hälsan i behåll så tänker vi inte 

på den, men när hälsan sviktar så blir vi påminda om hur viktig den är och vilket enormt 

värde den har för oss. Som beskrivits ovan så visar stor del av forskningen på att 

friskvårdssatsningar är bra för företag och dess personal. Dock finns det situationer, 

upplägg och företag där det inte alls tas emot på samma positiva sätt. Träningshets och 

grupptryck blir resultatet av hälsosatsningarna för en del personer istället för de positiva 

effekter som är grundtanken med satsningarna. Inom forskningen finns det därför ett 

glapp på vad hälsosatsningar kan medföra för negativa effekter eftersom det oftast 

glorifieras. 

 

 

1.3 Problemformulering 

 

Problemdiskussionens ovanstående aspekter kring hälsosatsningar på det utvalda 

företaget och hälsosatsningar generellt har lett fram till nedanstående 

problemformuleringar: 

 

• Vilka effekter har företagets hälsosatsningar på hälsan hos personalen? 

• Hur blir det ekonomiskt lönsamt för företaget att lägga pengar på hälsa? 

 

 

1.4 Syfte 

 

Mitt syfte är att ta reda på hur hälsosatsningarna på ett utvalt svenskt större företag som 

arbetar inom programvarorbranschen i slutändan blir ekonomiskt försvarbara.  
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Studien syftar till att ge en praktisk relevans först och främst till företaget som studeras 

men även till andra företag som kan ta del av denna studie och se vad företaget i studien 

har genomfört för hälsosatsningar och vad det har lett till för resultat. De kan därefter ta 

lärdom av de positiva effekter som förhoppningsvis företagets satsningar har lett till 

samt lärdomar av aktiviteter och åtgärder som kanske inte har mottagits med samma 

positiva resultat. Andra företag kan läsa denna studie och applicera de delar som de 

anser passa för just deras företag inom området hälsa. Beteendeförändringar sker inte 

över en natt enligt Cronsell, Engvall och Karlsson (2005). Detta är en långtgående 

process som behöver arbetas med för att stegvis se förbättringar på olika plan. Därför är 

denna typ av studier som uppsatsen bygger på något som behöver studeras och 

reflekteras över under en längre tidsperiod för att få ett mer trovärdigt resultat.  

 

 

1.5 Avgränsning 

 

Denna uppsats avgränsar sin information till Sverige eftersom kulturella skillnader kan 

finnas mellan länder som gör att informationen kan bli splittrad och svår att generalisera 

om man blandar in andra länder. Undersökningen har avgränsats till ett utvalt företag 

med fokus på deras huvudkontor. Detta eftersom studiens forskare vill gå på djupet 

istället för på bredden inom området vilket på så sätt underlättas betydligt om man 

endast fokuserar på ett företag. Studiens syfte är att undersöka olika aspekter och 

effekter som hälsosatsningarna på företaget medför för personalen, alla andra 

påverkbara faktorer som till exempel kost, sömn, stress och arbetsmiljö kommer studien 

därför bara att nämna men inte att gå in på djupet på. Dessa har dock en stor påverkan 

på individers fysiska och psykiska hälsa men kommer inte att undersökas i denna studie 

för att avgränsa området efter projektets storlek. Alla avgränsningar i denna studie är 

gjorda med hänsyn till studiens omfång och tidsram. 

 

 

1.6 Disposition 

 

För att på ett tydligt sätt åskådliggöra uppsatsens delar följer här en kort beskrivning av 

de kommande olika kapitlen. 
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Kapitel 1: Här presenteras en kortfattad bakgrund till problematiken och det valda 

företaget. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte, frågeställningar samt avgränsningar.  

Kapitel 2: I detta kapitel redogörs för den metod som uppsatsen bygger på. Hur 

forskaren har gått tillväga med djupintervju samt enkätundersökning och bakgrunden 

till metodvalen som gjorts. 

Kapitel 3: Kapitlet fokuserar på de teorier som uppsatsen bygger på.  

Kapitel 4: Här presenteras empirin som framkommit efter studiens undersökningar. 

Kapitel 5: Kapitlet fokuserar på att analysera empirin med hjälp av det teoretiska 

ramverket som beskrivits i kapitel 3. Här besvaras även studiens frågeställningar. 

Kapitel 6: I detta kapitel knyts allt ihop och presenteras i en slutsats baserat på 

forskarens undersökningar och valda ramverk. Förslag på framtida 

utvecklingsmöjligheter inom området ges.  

Kapitel 7: I detta kapitel reflekterar forskaren över de metoder som använts i studien. 

Kapitel 8: Här presenteras de referenser som studien tagit del av.  

Kapitel 9: Bilagor. 
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2 Metod  
 

Detta kapitel ska ge läsaren en förståelse för undersökningens tillvägagångssätt. 

Inledningsvis beskrivs valet av metod och dess förfarande. Därefter följer en 

presentation gällande insamling av data och bearbetning av denna. Avslutningsvis 

diskuteras kritik kring valda metoder och källor.  

 

 

2.1 Metodval 

 

Vid datainsamling kan man använda sig av kvalitativa och/eller kvantitativa metoder. 

Det som är avgörande för studiens metodval är hur vi har valt att formulera vår 

forskningsfråga/problemformulering. Vad vill vi uppnå med vår undersökning? Vad är 

det för kunskap som vi söker? (Patel & Davidson, 2011). Jacobsen (2007) anser att 

kvantitativ metod passar bäst när man har en god förhandskunskap om ämnet som ska 

studeras. Medan kvalitativ metod passar bättre när man vill förklara ett oklart tema och 

förstå hur människor fungerar och uppfattar någonting. Kvalitativ forskning kan 

innebära plötsliga förändringar som kan ställa forskaren inför speciella utmaningar 

menar Tjora (2012). Han menar på att man som forskare kan bli tvungen att justera och 

ändra om i sina projektplaner och idéer efter att ha mött fältet (t.ex. sina intervjuobjekt) 

för första gången. Detta då man upptäcker att verkligheten och dess förhållanden inte 

ser ut som man hade tänkt sig på förhand. Därför är det en viktig aspekt att ha i åtanken 

att planera in sin datainsamling relativt tidigt i forskningsprojektet för att på så sätt ha 

tid och möjlighet att anpassa studien efter de förutsättningar som råder (Tjora, 2012). 

Det mest utmärkande inom kvalitativ forskning enligt Bryman (1997) är viljan att se 

eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån studieobjektets 

perspektiv. Den största fördelen med kvalitativa metoder enligt Eliasson (2013) är att de 

är flexibla. Flexibla i det avseende att de går att anpassa efter situationen och hur 

undersökningen utvecklar sig. De är också flexibla på så sätt att de går bra att 

kombinera med andra metoder både kvalitativa och kvantitativa. En kvalitativ metod är 

bra att använda sig av när man vill undersöka händelser som är svåra att kvantifiera, 

fastställa mängden av. Dock fungerar kvantitativa metoder bättre när man vill mäta med 

siffror och generalisera till större sammanhang (Eliasson, 2013). En kvantitativ metod 
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innebär bland annat insamling av data för att i slutändan kunna analysera siffror eller 

uppgifter som kan betecknas med siffror. När man använder sig av denna metod är det 

av största vikt att få in så många svar som möjligt så att man kan ge studien ett rättvist 

resultat (Eliasson, 2013). Bryman och Bell (2013) menar att skillnaderna mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskning är deras olika forskningsstrategier samt vilken roll 

teorin har och deras respektive kunskapssyn. Kvalitativ forskning lägger fokus på ord 

och på en förståelse av den sociala verkligheten medan kvantitativ forskning kortfattat 

handlar om insamling av numeriska data (Bryman & Bell, 2013). Två typer av 

kvantitativa metoder är intervjuundersökningar och enkätundersökningar. En stor fördel 

med kvantitativa metoder till skillnad från kvalitativa metoder är att de ofta kräver 

mindre tid och resurser. Vilket är en vara som det ofta är brist på i dagens samhälle. I 

många projekt kan det vara till sin fördel att kombinera dessa två metoder för att på så 

sätt få en bredare bild av ämnet. Vilken metod som man använder sig av först kan 

variera beroende på undersökningens syfte. Denna studie kommer att använda sig av 

både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativ metod i form av en djupintervju. 

Detta för att få en djupare förståelse för bakgrunden och olika val och beslut för 

hälsosatsningen på det utvalda företaget. Samtidigt som studien kommer att använda sig 

av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning bland medarbetarna på 

företaget. Detta för att få deras bild av företagets hälsosatsning i form av en större 

datamängd och på så sätt kunna sammanställa och generalisera deras upplevelser och de 

effekter som hälsosatsningarna gett dem. Sammanfattningsvis kommer studien att först 

genomföra en djupintervju för att på så sätt få en preliminär uppfattning av 

förhållandena på företaget och därefter en enkätundersökning för att undersöka närmare 

vad medarbetarna anser. Denna kombination av metoder som tillsammans täcker in 

olika infallsvinklar kallas för triangulering och ger ofta en mer komplett bild än vad 

endast en metod skulle ha gjort (Eliasson, 2013). I och med triangulering kan man som 

forskare känna sig säkrare på att slutsatserna av studien är riktiga eftersom att de 

bekräftas på två olika sätt menar Bryman (1997). När man använder sig av triangulering 

kan det dock komma sig att man får två motsägande resultat. Dessa kan tvinga forskaren 

att fortsätta sin undersökning mer djupgående vilket i sin tur kan vara mycket positivt 

då detta kan ge upphov till nya intressanta frågeställningar och vidare forskning 

(Bryman, 1997).  
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2.2 Fallstudie 

 

Uppsatsens undersökning kommer att bygga på en fallstudie eftersom undersökningen 

kommer att fokusera på en mindre avgränsad grupp, ett så kallat ”fall”. Ett fall kan vara 

en individ, en grupp en situation eller som i denna studie en organisation (Patel & 

Davidson, 2011). Utmärkande för en fallstudie är att studieobjektet är avgränsat i tid 

och rum. En fallstudie anses vara passande att genomföra när man vill få en djupare 

förståelse för en viss händelse, när vi vill beskriva vad som är unikt för en speciell plats 

samt när vi vill arbeta med teoriutveckling (Jacobsen, 2002). Patel och Davidsson 

(2011) menar på att en fallstudie utgår från ett helhetsperspektiv och försöker täcka in så 

mycket information därifrån som möjligt. Denna fallstudie kommer att bygga på både 

kvalitativa och kvantitativa metoder vilket är ett tillvägagångssätt som man ofta 

tillämpar i samband med fallstudier enligt Bryman och Bell (2013). 

 

 

2.3 Ansats 

 

En forskares uppgift är att relatera teori och verklighet till varandra. Det finns därför 

inom forskningen tre centrala begrepp som beskriver olika sätt att gå tillväga för att 

uppnå detta menar Patel och Davidsson (2011). De tre begreppen är deduktion, 

induktion och abduktion.  

 

2.3.1 Deduktion 

Deduktion innebär att man utgår ifrån allmänna principer och redan befintliga teorier. 

Med utgångspunkt från dessa kan man därefter dra slutsatser om enskilda företeelser. 

Den befintliga teorin bestämmer således vilken information som ska samlas in samt hur 

den ska tolkas och slutligen hur man ska relatera resultatet till teorin. En fördel med en 

deduktivt ansats är att man anser att objektiviteten i forskningen höjs eftersom att 

utgångspunkten tas i en redan befintlig teori. Patel och Davidson (2011) menar att 

forskningen på så sätt blir mindre påverkad av forskarens personliga uppfattningar. 

Dock ser de en nackdel med denna ansats i form av att studien delvis kommer att 

påverkas av den redan befintliga teorin vilket i sin tur kan leda till att ny information 

inte upptäcks.  
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2.3.2 Induktion 

När man använder sig av en induktiv ansats gör man raka motsatsen från när man 

arbetar deduktivt. Det vill säga att man först studerar sitt forskningsobjekt och utifrån 

det så skapar man en teori. Nackdelen med denna typ av ansats enligt Patel och 

Davidson (2011) är att man i förväg inte har någon uppfattning om teorins räckvidd och 

generalitet eftersom teorin som man skapat är baserad på det empiriska underlag som 

man samlat in i just detta sammanhang. Även i denna typ av arbetssätt kan forskarens 

egna förutfattade meningar och tankar påverka forskningens resultat.  

 

2.3.3 Abduktion 

Abduktion är en kombination av både deduktion och induktion. När man använder sig 

av denna ansats så inleder man med att skapa en egen preliminär teori utefter det 

forskningsobjekt och händelse som man studerar, på liknande sätt som när man arbetar 

induktivt. Därefter så prövar man denna preliminära teori på sitt forskningsobjekt/den 

enskilda händelse, liknande när man arbetar deduktivt. Först därefter kan den nya teorin 

utvecklas till sin alldeles egna. Fördelen med denna ansats är att forskaren är mer fri i 

sitt arbetssätt och inte låst åt ett speciellt håll menar Patel och Davidson (2011). Dock är 

risken även när man använder sig av abduktion att forskarens egna förutfattade 

meningar och tankar påverka forskningens resultat.  

 

2.3.4 Val av ansats för denna studie 

Uppsatsen kommer att vara uppbyggd på ett deduktivt sätt. Detta innebär att studiens 

forskare först kommer att samla in kunskap inom området samt olika teorier som anses 

vara lämpliga kopplade till ämnet. Denna information kommer därefter att applicera på 

den empiri som inkommit efter djupintervjun samt enkätundersökningen. 

Avslutningsvis kommer dessa två delar att sammanföras och analyseras för att därefter 

kunna ge konkreta slutsatser och förslag på utvecklingsmöjligheter inom området. 

 

 

2.4 Kvalitativ metod - Djupintervju 

 

Olika former av intervjuer är den mest använda datainsamlingsmetoden inom kvalitativ 

forskning (Tjora, 2012; Bryman & Bell, 2013). Det är intervjuernas flexibilitet som 

lockar menar Bryman och Bell (2013). Speciellt populära är halvstrukturerade intervjuer 
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och djupintervjuer. Studiens forskare har i denna undersökning valt att använda sig av 

en djupintervju med den på företaget som är ansvarig för företagets hälsosatsningar. 

Valet av metod ligger till grund eftersom forskaren vill gå på djupet med 

forskningsfrågorna. Samt att man väljer metoden djupintervju om man är ute efter att 

studera åsikter, attityder och erfarenheter (Tjora, 2012), vilket är målet med denna 

studie. Ambitionen med djupintervjuer enlig Tjora (2012) är att man ska kunna skapa en 

situation där man har ett relativt fritt samtal kring det utvalda ämnesområdet. Man 

använder sig därför av öppna frågor utan fasta svarsalternativ som t.ex. 

sureyundersökningar har. Detta ger informanterna en möjlighet att fritt besvara frågorna 

och på så sätt gå på djupet inom ämnet. Genom djupintervjuer kan det även komma 

fram information som forskaren innan intervjun inte haft en tanke på men som kan ha 

en viktig del i den fortsatta studien (Tjora, 2012). En kvalitativ intervju skiljer sig från 

en kvantitativ intervju. Detta eftersom att man i en kvalitativ intervju är intresserad av 

informantens synpunkter till skillnad från en kvantitativ intervju där forskarens intresse 

prioriteras. I en kvalitativ intervjuundersökning kan en och samma person intervjuas 

flera gånger, vilket kommer att ske i denna studie. Detta är dock inte godtagbart i en 

kvantitativ studie då informanterna endast intervjuas en gång (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.4.1 Praktiskt tillvägagångssätt djupintervju 

Intervjuerna, ett flertal med samma person på företaget, inleddes med att småprata lite 

allmänt om studien. Detta för att få informanten och hela situationen att bli mer 

avslappnad innan själva intervjun påbörjades (Tjora, 2012). Detta är en mycket viktig 

förutsättning menar Tjora (2012) eftersom informanten ska känna sig avslappnad och 

tycka att det är lätt att prata öppet om ibland mycket känsliga ämnen och erfarenheter. 

Samtidigt kan det vara bra att genomföra intervjuerna på en plats där informanten 

känner sig trygg, vilket denna studie gjorde genom att besöka företaget på plats. Det är 

intervjuarens ansvar att upprätta ramen för intervjun och driva på med frågor även om 

situationen är lättsam och avslappnad. En djupintervju kan utformas på många olika sätt 

men grunden för denna ligger i tre faser, uppvärmning, reflektion och avrundning. 

1. Uppvärmningsfrågor – enkla och konkreta frågor som inte kräver så mycket 

eftertanke.  

2. Reflextionsfrågor – kärnan i intervjun.  

3. Avrundningsfrågor – frågor som leder bort uppmärksamheten från 

reflektionsfrågorna med syfte att normalisera situationen. Vanligtvis diskuteras hur 
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studiens nästa steg ska ske. Avslutningsvis tackas informanten för sin insatts (Tjora, 

2012). Denna studie har använt sig av metoden djupintervju men i form av ett 

tillvägagångssätt då ett flertal intervjuer genomförts med samma person fast på ett 

tidsmässigt mer komprimerat sätt än regelmässiga djupintervjuer. 

 

2.4.2 Urval av intervjupersoner 

När informanter väljs för en kvalitativ intervjustudie så tas det hänsyn till hur 

informanterna kan uttala sig och reflektera över det aktuella ämnet som studien berör 

(Tjora, 2012). Forskaren till studien valde att intervjua en person på det utvalda 

företaget. Denna person har en delad tjänst i form av att den arbetar med både HR 

frågor, arbetsmiljö och hälsa. Förutom denna person har forskaren genom studiens gång 

även haft kontakt med en personalchef på företaget. Denna person intervjuades dock 

aldrig för studiens syfte eftersom personen i fråga inte är insatt i företagets 

hälsosatsningar. Denna person var däremot behjälplig med att ta fram statistik och 

övergripande data kring ämnet under studiens gång. Dessa personer valdes ut för att 

kunna bidra med sin kunskap och erfarenhet kring ämnet och förmedla den information 

som studien behövde för att uppnå sitt syfte.  

 

 

2.5 Kvantitativ metod – Enkätundersökning 

 

När man genomför en enkätundersökning är det fokus på att få in så många svar som 

möjligt inom ramen för de resurser som man kan tillhandahålla. Detta för att resultatet 

av undersökningen ska bli så tillförlitligt som möjligt skriver Eliasson (2013). Fördelen 

med en enkätundersökning är att den är billigare än en intervjuundersökning och har 

mer flexibilitet i sig i form av att personen i fråga som ska svara på enkäten kan göra det 

när den själv känner att den har tid (inom tidsramen för undersökningen). Dock finns 

det en nackdel med enkätundersökningar till skillnad från intervjuundersökningar och 

det är att de i regel brukar få en lägre svarsfrekvens. Detta kan bero på den mänskliga 

faktorn och kontakten som man inte har på samma sätt i en enkätundersökning menar 

Eliasson (2013). En annan nackdel med enkätundersökningar kan vara det faktum att de 

svarande inte förstår frågorna som ställs vilket innebär en risk för missförstånd och 

felaktiga svar på grund av oförståelse av frågorna.  
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2.5.1 Praktiskt tillvägagångssätt enkätundersökning 

När man ska genomföra en enkätundersökning är det viktigt att man har en tydlig 

struktur på sitt frågeformulär så att ämnet täcks in komplett. Det är viktigt vid 

konstruerandet av frågeformulären att noga tänka igenom sin teori och syftet med 

enkätundersökningen. Vad vill jag få ut av den? Vad vill jag ha svar på? Ett 

frågeformulär kan använda sig av två typer av frågor, öppna eller slutna. Öppna frågor 

innebär att de svarande själva kan formulera sina svar efter vad de anser vara viktigt. 

Fördelen med denna typ av frågor är att de kan täcka in många olika svar. Nackdelen 

med denna typ av frågor är att de kan vara svåra att tolka efteråt. Det tar mycket tid och 

kan innebära misstolkningar. En sluten fråga innebär att man styr den svarande genom 

att ge den ett antal svarsalternativ. Fördelen med dessa enligt Eliasson (2013) är att de är 

lättare att tolka än de öppna frågorna samt att många personer anser att denna typ av 

frågor är lättare att besvara vilket leder till ett ökat antal svarande. En nackdel är dock 

att genom att ge förutbestämda svarsalternativ kan man på så sätt missa svarsalternativ 

som de svarande anser besvarar frågan mer lämpligt. Detta går delvis att undvika genom 

att lämna ett svarsalternativ öppet med beteckningen övrigt. Där kan då de svarande om 

de anser att de förutbestämda svarsalternativen inte stämmer in på dem svara fritt, vilket 

leder till ett mer trovärdigt svar (Eliasson, 2013). Om man väljer att rikta sin 

enkätundersökning till en speciell grupp som ofta befinner sig på en bestämd plats kan 

det vara bra att försöka distribuera ut sin enkät där menar Eliasson (2013). När det är på 

en arbetsplats kan det vara till extra fördel om arbetsgivaren uppmanar sina medarbetare 

att delta i undersökningen. Detta brukar resultera i fler enkätsvar.  

Studiens enkätundersökning kommer övervägande att använda sig av slutna frågor med 

förutbestämda svarsalternativ (Bilaga 9.2). Dock kommer det på några av frågorna 

finnas möjlighet till att skriva ett eget alternativ eller kommentar om de anser att inget 

av de förutbestämda svarsalternativen passar dem. Detta eftersom studiens forskare 

ansåg att en del av frågorna krävde möjlighet till utveckling av svaret från 

medarbetarna. Studiens forskare valde att använda sig av slutna frågor på grund av 

tolkningsförfarandet av enkäten. Att det på så sätt skulle bli enklare att få en 

övergripande bild över vad medarbetarna på företaget ansåg direkt utan att missförstå 

deras annars egna kommentarer. Enkätundersökningen fick möjlighet att använda sig av 

företagets enkätverktyg, Questback. I enkätverktyget kunde forskaren av studien skapa 

frågorna samt enkäten kunde därefter distribueras digital ut till medarbetarna som skulle 

få ta del av den. En stor fördel med detta var att all information hanterades digitalt. 
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Hanteringen av svaren på enkäterna behövde därför inte sammanställas manuellt utan 

allt skedde automatiskt i enkätverktyget. Detta sparade studien mycket tid och 

misstolkningar och mänskliga felskrivningar kunde undvikas genom denna typ av 

sammanställning. Den enda manuella hantering av enkäten som skedde var de 

kommentarer som de svarande hade valt att skriva. Där har forskaren försökt att se om 

det finns några kommentarer som är majoritet inom de specifika frågorna. Alternativt att 

det finns några kommentarer som är mer utmärkande och som forskaren anser bör 

belysas mer ingående för att de ger studien en annan synvinkel än övriga kommentarer. 

Enkätundersökningen skickades ut till alla medarbetare på huvudkontoret, totalt 536 

stycken. Detta skedde genom företagets enkätverktyg, Questback, där medarbetarna 

elektroniskt på egen hand kunde gå in och genomföra enkäten när det passade dem. 

Enkäten skickades ut fredagen den 7 april 2017 och var aktiv fram till och med fredagen 

den 14 april 2017. Under dessa sju dagar så skickades det ut två påminnelser till alla 

gällande enkäten. Den första skickade ut på måndagen den 10 april 2017 och den andra 

skickades ut två dagar efter, onsdagen den 12 april 2017. En liten parantes till datumen 

då enkäten var aktiv är att torsdagen den 13 april och fredagen den 14 april var 

skärtorsdag och långfredag detta år. Efter att svarstiden passerat hade totalt 360 stycken 

personer svarat vilket motsvarar en svarsfrekvens på 67 procent. 210 stycken av 

respondenterna var kvinnor och resterande 150 stycken personer var män. Enkäten 

bestod av totalt sexton frågor (Bilaga 9.2). 

 

2.5.2 Urval av enkätundersökningspersoner 

När man ska undersöka en större grupp av personer är det svårt att få med alla att svara. 

Man gör därför ett urval ur populationen (gruppen), ett så kallat stickprov. Det är viktigt 

att denna grupp är noga utvald för att i slutändan kunna dra slutsatser som man kan säga 

gäller hela populationen. Det är viktigt att vara tydlig med när man drar sina slutsatser 

att detta är hur resultatet ser ut och kan tolkas i dagens läge efter de förutsättningar och 

den population som i detta fall arbetar på företaget. Ifall samma undersökning 

genomförs några år senare kan förutsättningarna ha ändrats både i form av populationen 

och även andra förhållanden och förutsättningar på företaget, vilket påverkar resultatet 

(Eliasson, 2013). Slumpmässigt urval är det som ger det mest representativa urvalet 

enligt Jacobsen (2007). Bryman och Bell (2013) håller med om det och menar på att 

tekniken som man använder sig av bygger på att alla individer inom populationen har 

möjlighet att komma med i urvalet. Det finns flera olika sorter av slumpmässigt urval. 
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De vanligaste är helt slumpmässigt urval, systematiskt slumpmässigt urval och 

strategiskt urval. Det finns även andra typer av urval som man kan använda sig av, de så 

kallade icke slumpmässiga. Exempel på dessa är bland annat bekvämlighetsurval, 

självurval , godtyckligt urval och kvoturval. Nackdelen med denna typ av urval är att 

man kan få ett systematiskt snedfördelat urval menar Jacobsen (2007). När man 

använder sig av denna typ av urval kan man heller inte generalisera från urval till 

population. Enligt Jacobsen (2007) bör urvalet i sin storlek inte vara färre än 100 

personer för at kunna göra en bra analys. Bryman och Bell (2013) hävdar däremot att 

det inte går att sätta en exakt siffra på hur stort urvalet ska vara för att vara 

representativt för studien. De (Bryman & Bell, 2013) menar att det är ett flertal olika 

faktorer som påverkar det beslutet. En kompromiss mellan tid, pengar och behovet av 

precision är det som brukar avgöra urvalsstorleken (Bryman & Bell, 2013). Denna 

studie hade från början bestämt sig för att göra ett slumpmässigt urval för att på så sätt 

kunna generalisera resultatet och få en högre reliabilitet (reliabilitet = tillförlitligheten i 

en mätning/studie). Urvalet skulle då baseras på hela företaget. Målet var att skicka ut 

enkätundersökningen till 100 personer på företaget för att få ett tillförlitligt resultat. 

Denna plan ändrades dock efter diskussion med hälsoansvarige på företaget som sa att 

det fanns möjlighet att nå alla på företaget med detta utskick, vilket innebär hela 

populationen. Studiens forskare ansåg därför att det var bättre att nå ut till alla för att få 

en hög svarsfrekvens än att göra ett slumpmässigt urval av populationen som planen 

från början var. Enkätundersökningen skickades därför ut till alla på huvudkontoret 

vilket var 536 stycken personer. 

 

 

2.6 Bearbetning och analys av material 

 

All information i denna studie har behandlas konfidentiellt. Det innebär att studien 

skyddar de deltagande individernas integritet vare sig de är medvetna om att de 

medverkar i studien eller inte. Det ska inte gå att identifiera enskilda individer genom 

denna studie. Eftersom studien genomförts på endast ett specifikt företag är det extra 

viktigt att vara noga med detta eftersom det därför är enklare att identifiera enskilda 

individer i en mindre grupp (Patel & Davidson, 2011). För att skydda individernas 

integritet och företaget överlag så har studiens forskare i samråd med den 

hälsoansvariga på företaget beslutat att även företaget ska vara anonymt. Att uppge 
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företagets namn vinner inget syfte i denna studie och anses därför vara obefogat. Det 

utvalda företaget kommer dock ha rättigheter att ta del av materialet från 

enkätundersökningen. Detta är svårt att begränsa då studiens enkätundersökning vid 

genomförandet tar hjälp av företagets enkätverktyg. Den data som studiens forskare får 

fram genom studiens djupintervjuer med hälsoansvarige på företaget kommer att 

genomgås noggrant och ligga som en bas i denna studie. Empirin från 

enkätundersökningen har därefter knyts samman med den statistik som forskaren fått in 

gällande sjukskrivningar och friskvårdsbidrag samt studiens teorier. Jämförelser och 

analyser har därefter skapats. Studiens enkätfrågor har skapats av forskaren av studien 

samt stämts av med hälsoansvarige på företaget. Därefter distribuerades 

enkätundersökning ut genom företagets enkätverktyg, Questback. Detta förenklade hela 

tolkningsprocessen då all data automatiskt förts in i enkätverktyget. Efter att 

svarsperioden var avslutad gick studiens forskare igenom enkätens data och analyserade 

denna i kombination med studiens teorier och analyser från djupintervjun. Slutligen har 

allt knyts samman i slutsatser och förslag på framtida utvecklingsmöjligheter har 

skapats. 

 

 

2.7 Datainsamling 

 

En forskningsstudie kan innefatta olika typer av data. Man brukar skilja mellan 

primärdata och sekundärdata. 

 

• Primärdata innefattar det empiriska material som skapats just för den specifika 

undersökningen (Alvehus, 2013). 

 

• Sekundärdata innefattar det empiriska material som till början har skapats för 

en annan undersökning men som nu används i den aktuella undersökningen 

(Alvehus, 2013). 

 

Denna studies datainsamling innefattar både primärdata och sekundärdata. Primärdata i 

form av den empiri som samlats in genom studiens djupintervju och enkätundersökning. 

Sekundärdata i form av litteratur, artiklar och andra elektroniska källor som anses vara 

lämpliga för studiens syfte.  
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2.8 Kvalitetsmått 

 

När man genomför en undersökning är ett av målen att den ska få så hög trovärdighet 

som möjligt, man talar då om begreppen reliabilitet och validitet.  

 

2.8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om ifall sättet som data samlats in på är pålitlig. Man vill att studien 

ska vara så tillförlitlig att den ska kunna upprepas men ändå ge samma resultat. Ju mer 

vi kan lita på att resultatet blir detsamma vid upprepade undersökningar ju högre 

reliabilitet har undersökningen (Eliasson, 2013). När man genomför en 

enkätundersökning så är det mycket viktigt att man har tänkt igenom sina enkätfrågor 

noga och formulerat dem väl så att respondenterna uppfattar och tolkar frågorna på det 

sätt som vi har tänkt oss (Patel & Davidson, 2011). Reliabiliteten på en enkät kan dock 

analyseras efter att undersökningen har genomförts och man har fått resultatet på vad 

respondenterna svarade. Först då kan man försöka att analysera hur respondenterna har 

uppfattat frågorna och ifall det eventuellt har förekommit misstolkningar av frågorna 

som kan ha påverkat resultatet. För att säkerhetsställa studiens reliabilitet har 

enkätfrågorna grundligt tänkts igenom samt diskuterats och bollats med hälsoansvarige 

på företaget samt närstående till studiens forskare. Detta för att på så sätt undvika 

misstolkningar av frågorna. Efter enkätundersökningen genomförts så har forskaren inte 

kunnat se några tydliga tecken på att enkätfrågorna har misstolkats vilket stärker 

enkätundersökningens reliabilitet ytterligare. För att stärka studiens intervjuer har en del 

frågor även fåtts besvarats skriftligen av hälsoansvarige. Detta har lett till att 

felciteringar och misstolkningar av svar har kunnat undvikas. 

 

2.8.2 Validitet 

Begreppet validitet handlar om att undersökningen mäter det som är meningen att den 

ska mäta. Är undersökningen giltig? Validiteten är beroende av vad undersökningen ska 

mäta så att den kan använda sig av rätt mått och därmed bli giltig (Eliasson, 2013). I en 

kvantitativ studie innebär validitet att man studerar rätt sak. Till skillnad från en 

kvalitativ studie då validitet innebär att upptäcka företeelser gällande hela 

forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2011). För att öka studiens validitet har 

intervjuer och information som inkommit under studiens gång sammanställts så nära 

inpå som möjligt för att informationen inte på något sätt ska ha kunnat förvrängas. 
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Validiteten har även säkerhetsställt eftersom studien valt att intervju den person på 

företaget som arbetar med hälsofrågor och därför har haft möjlighet att svara på de 

frågor som forskaren har ställt på ett tillförlitligt sätt.    

 

 

2.9 Källkritik 

 

Friskvård och hälsa är idag ett mycket aktuellt ämne eftersom vi utåt sätt mår allt sämre 

och sjukskrivningar på grund av utmattningssyndrom ökar enligt Försäkringskassans 

statistik (Försäkringskassan, 2015). Därför finns det idag en hel del litteratur inom 

ämnet friskvård och hälsa och som fokuserar på arbetsplatserna. Mycket av litteraturen 

som finns idag är därför vinklad till att ”friskvård är bra”, ”friskvård löser problemen på 

arbetsplatsen” och liknande. Detta kan bero på författarnas egna uppfattningar och 

livssyn på friskvård och hälsa vilket i sin tur påverkar deras verk. Därför har denna 

studie försökt att få med teorier och litteratur som belyser friskvård och hälsa från båda 

hållen, det vill säga både positiva och negativa aspekter av ämnet. Litteratur från olika 

förlag och olika instanser har även använts i denna studie för att få en så neutral bild av 

ämnet som möjligt. Valet av litteratur bygger till stor del på författare som har mångårig 

erfarenhet inom ämnet och därför anses som tillförlitliga källor i studien.  

 

 

2.10 Metodkritik 

 

När man genomför intervjuer ska man ha med sig i bakhuvudet att informanten försöker 

att svara ”rätt” på de frågor som man ställer. Personen i fråga eller t.ex. det företag som 

den representerar vill framstå i ett gott ljus i studien. Detta är ett problem som inte går 

att komma ifrån i dessa sammanhang.  Samtidigt vet man inte vad personer som är 

berörda av ämnet men som inte deltog i studien skulle ha sagt i samma situation. Tjora 

(2012) tar upp denna situation och funderar över ifall det i det andra fallet av informant 

skulle ha uppkommit andra åsikter och erfarenheter som skulle ändrat studiens generella 

analys? Detta är två viktiga aspekter att ta med sig när man läser och reflekterar över en 

kvalitativ studie som använt sig av djupintervjuer. Oftast har man inte de möjligheterna 

att identifiera och specifikt välja ut de informanter som man på förhand anser vara mest 

lämpade för studien utan man är istället glad över att man får tag i det antalet 
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informanter som man vill och som är villiga att ställa upp i studien. Det är också viktigt 

menar Tjora (2012) att reflektera över varför informanter ställer upp frivilligt att delta i 

djupintervjuer. Vad är deras syfte med detta? Kan detta påverka studiens trovärdighet? 

Detta eftersom att personen i frågan kan vara riktad med sina åsikter åt ett speciellt håll 

vilket gör att generaliseringen av studiens empiri kan vara missvisande.  

 

En annan aspekt till metodvalet och ett grundläggande problem med alla enkät- och 

intervjuundersökningar enligt Jacobsen (2007) är att de inte är bindande på något sätt. 

Skillnaden kan därför vara stor mellan vad en person svarar och hur verkligheten 

egentligen ser ut. Avvikelser av detta slag kan bero på flera olika skäl. Respondenten 

kan svara avvikande från verkligheten på grund av att den av någon anledning vill svara 

strategiskt. Denna person har ett egenintresse av att inte svara sanningsenligt. Ett annat 

skäl till avvikelse kan bero på att respondenten inte har någon kunskap inom området 

eller något intresse för undersökningen. Respondenten känner sig bara tvingad att 

genomföra till exempel enkätundersökningen. Ett tredje skäl till avvikelse beror på att 

respondenten endast svarar på måfå. Respondenten tar inte undersökningen på allvar 

samtidigt som den känner ett ansvar för att genomföra den (Jacobsen, 2007). Gällande 

metodvalet enkätundersökning så finns det alltid en risk när den skickas ut att inte ”rätt 

person” svarar på den. Även om enkäten skickas ut till en speciell individ så finns det 

ingen garanti på att just den personen genomfört enkäten eller att den genomfört den på 

egen hand (Jacobsen, 2007).  

 

När man genomför en enkätundersökning är varje individs deltagande viktigt för att 

kunna generalisera resultatet av undersökningen (Patel & Davidson, 2011). 

En grundregel enligt Jacobsen (2002) gällande generalisering är att man aldrig kan 

generalisera något annat än den population som urvalet har gjorts ur och till den 

tidpunkt som undersökningen genomfördes. Generaliseringen är alltså knuten till tid och 

rum. Kritik till denna studies val att genomföra en fallstudie och därmed endast 

fokusera på ett företag kan påverka studiens rätt att generalisera. Nackdelen med att 

endast studera ett företag är att man inte kan jämföra med andra företag inom samma 

bransch eller företag emellan generellt. Generaliserbarheten i studien kan därför 

kritiseras. En mer omfattande studie hade kunnat utveckla och påvisa fler faktorer och 

effekter av hälsoarbetet som i sin tur hade påverkat studiens resultat. Dock var denna 

studie tvungen att avgränsa sig med tanke på studiens tidsram och omfång.  
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Relabilitet handlar om hur tillförlitlig en undersökning är. Om det skulle gå att 

genomföra samma undersökning en annan gång fast med samma resultat. När man 

genomför en enkätundersökning som det har gjorts i denna studie kan man välja att testa 

reliabiliteten. Det finns flera olika metoder som man då kan använda sig av. Bland annat 

så kan man genomföra en så kallad återtestning. Detta innebär att samma individ testas 

två gånger mot samma underlag. Skulle då svaren skilja sig mycket åt kan man 

misstänka låg reliabilitet. Tidsfaktorn kan också påverka resultatet och som man måste 

beakta. Individen som genomförde testet förändras och har andra erfarenheter och 

kunskaper andra gången testet genomförs och som kan påverka resultatet. En annan 

metod för att testa reliabiliteten är att lägga in extra kontrollfrågor i 

enkätundersökningen. Kontrollfrågor som frågar exakt samma sak som en ordinarie 

fråga i enkäten men med en annan formulering. Får man samma svar på dessa frågor så 

visar det på god reliabilitet (Ejvegård, 2009). Denna studies enkätundersökning har inte 

genomgått något test för att säkerhetsställa reliabiliteten. Detta har inte gjorts på grund 

av tidsaspekten för studien. Det har heller inte valts att göra på grund av omfattningen 

av studien. Enkätundersökningen bestod endast av 16 stycken frågor och för att till 

exempel lägga in kontrollfrågor i enkäten så bör enligt Ejvegård (2009) enkäten bestå av 

betydligt fler frågor. Studiens forskare tvivlar dock på reliabiliteten av undersökningen 

på grund av tidsfaktorn som forskaren anser har en betydande roll i 

enkätundersökningens resultat. Att genomföra exakt samma studie om fem år skulle 

absolut vara praktiskt möjligt men samhället och synen på hälsa och hälsoaktiviteter kan 

se helt annorlunda ut då, vilket i sin tur skulle påverka svaren från respondenterna. 

Skulle även samma respondenter genomföra enkäten om fem år så har även deras 

verklighet, kunskaper och erfarenheter förändrats och kan påverka resultatet. Dock så 

tror forskaren av studien att baserat på teorier kring hälsa och hälsosatsningar så 

kommer resultatet av samma studie om fem år vara fortsatt övervägande positivt. Detta 

på grund av vår ökade medvetenhet om vår hälsa både på individnivå samt på 

företagsnivå.  

 

2.10.1 Forskningsetik 

”En undersökning innebär i regel att vi bryter in i enskilda individers privatsfär” 

(Jacobsen, 2002, 482). I och med det så kan etiska problem uppstå. Detta sker först och 

främst i situationer då forskaren vill dölja avsikten med undersökningen för den som 
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undersöks menar Jacobsen (2002).  Denna studie innefattas inte av det utan har istället 

genom hela processen haft en öppenhet gällande vad det är som undersöks och syftet 

bakom undersökningen. Studiens forskare valde dock att enkätundersökning skulle vara 

anonym genom att det inte på något sätt går att identifiera vem det är som har besvarat 

enkäten. Inga namn, nummer eller liknande finns för att kunna identifiera 

respondenterna.  Detta på grund av att det inte skulle uppstå några eventuella etiska 

problem samt att forskaren inte ansåg att studien hade något behov av att kunna 

identifiera respondenterna. En annan orsak till anonymiteten från forskarens sida innan 

enkätundersökningen skickades ut var även att det eventuellt kunde påverka 

svarsfrekvensen på enkäten.  All dialog med respondenterna har skett via företagets 

enkätverktyg. Påminnelserna har skickats ut till alla individer även om man redan hade 

genomfört enkäten. Detta är anonymitet menar Patel och Davidson (2011) till skillnad 

från konfidentiell som en enkät också kan vara. Skillnaden är dock att de ansvariga för 

enkäten då kan identifiera respondenterna. Vid utskicket av studiens enkät så 

informerades dock inte respondenterna något gällande deras anonymitet. De valde trots 

detta att svara på enkäten, vilket tyder på att de står för sina åsikter även om de inte är 

anonyma. På detta sätt sker vanligtvis enkätundersökningar på studiens fallföretag vilket 

innebär att medarbetarna är vana vid att inte vara anonyma med sina svar. Tanken 

bakom denna öppenhet från företagets sida är att de vill att medarbetarna ska kunna stå 

för vad de tycker utan att behöva gömma sig bakom en anonymitet. Studiens forskare 

samt hälsoansvarige på företaget kommer att kunna ta del av och analysera resultatet 

som framkommit av enkätundersökningen. Resultatet analyseras och presenteras i 

studiens uppsats samt hälsoansvarige kommer själv att gå igenom resultatet och 

utvärdera det på egen hand. 
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3 Teori 
 

I detta kapitel presenteras den teori som har valts att användas och som kommer att 

knytas samman med studiens empiri i kommande kapitel. Begreppsförklaringar såsom 

hälsa, hälsostrategier och motivation kommer redogöras för samt olika delar av de 

ekonomiska aspekter som finns i samband med hälsoarbete. 

 

 

3.1 Definitionen av hälsa 

 

Hälsa är ett begrepp som uppfattas och tolkas olika av oss människor enligt Scriven 

(2013). Hon (Scriven, 2013, 22) fortsätter med att förklara att en tolkning av begreppet 

lyder som följande: ”hälsa betraktas som något relativt, upplevt och värderat i enlighet 

med vad den enskilde tycker det är rimligt att förvänta sig, utifrån sin ålder, sitt 

tillstånd i medicinsk mening och sin sociala situation”. Tangen och Conrads (2009) 

förklaring till att hälsobegreppet tolkas så olika av oss människor är att hälsotillståndet 

är subjektivt upplevt och påverkas av normer, förväntningar, erfarenheter, kunskaper 

och värderingar. Eftersom vi växer upp i olika kulturer som ger oss olika erfarenheter så 

utvecklas våra värderingar och attityder till hälsa därefter (Tangen & Conrad, 2009). 

Människor väljer ofta att balansera olika aspekter av hälsa mot varandra. Till exempel 

en rökare väljer att acceptera den skada som rökningen orsakar personen i fråga 

kroppsligt, som det pris den betalar för den känslomässiga behållningen som den anser 

att rökning ger den. Att vara frisk och att besitta en god hälsa är ett resultat av en 

kombination av en rad olika faktorer som har olika mycket effekt och påverkan på olika 

individer. Det gäller därför att försöka hitta just de faktorer som påverkar dig som 

individ för att du ska må bra och enligt dig själv ha en god hälsa och vara välmående 

(Scriven, 2013). Några ord som beskriver hälsobegreppet enligt Menckel och Österblom 

(2000) är, friskhet, kondition, sundhet och välbefinnande. Välbefinnande definieras i sin 

tur som en känsla av att må bra. Många människor betraktar hälsobegreppet som 

skillnaden mellan att vara frisk eller sjuk. Detta är dock ett begränsat sätt att se på det 

menar Menckel och Österblom (2000). Hälsan påverkas ständigt av olika omgivnings- 

och personrelaterade faktorer. Eftersom vår livssituation även förändras genom åren så 

kommer även vår hälsa att förändras menar Menckel och Österblom (2000). Winroth 
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och Rydqvist (2008, 18) definierar begreppet på följande sätt: ”Hälsa är att må bra och 

att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och för att kunna 

förverkliga personliga mål”.  

 Inom hälsobegreppet kan man urskilja olika dimensioner av hälsa: 

• Fysisk hälsa, vilken handlar om hur kroppen fungerar.  

• Mental hälsa, vilken handlar om förmågan att tänka klart och sammanhängande.  

• Emotionell hälsa, vilken handlar om förmågan att känna igen känslor och kunna 

uttrycka dem. Här innefattas också förmågan att kunna hantera t.ex. stress och 

ångest (Scriven, 2013). 

 

 

3.2 Hälsobegreppets olika perspektiv 

 

Att hälsobegreppet har en rad olika definitioner tyder på att det är ett komplicerat 

begrepp att definiera menar Tangen och Conrad (2009). Det finns enligt Tangen och 

Conrad (2009) dock två olika hälsoperspektiv som man skiljer på inom forskningen, det 

biomedicinska och det holistiska. 

• Det biomedicinska perspektivet 

Hälsa definieras enligt detta perspektiv som frånvaro av sjukdom. Antingen är 

man frisk eller sjuk enligt detta synsätt.  

• Det holistiska perspektivet 

Detta synsätt ser på hälsa ur ett helhetsperspektiv. Det framhåller fysiska, 

psykiska, emotionella, andliga och samhällsbetingade dimensioner av hälsa. Det 

holistiska perspektivet innefattar två fenomen, en känsla av välbefinnande och 

en förmåga eller oförmåga till handling.  

 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa på följande sätt: ” Hälsa är ett 

tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro 

av sjukdom eller handikapp” (Tangen & Conrad, 2009, 11).  

Dagens hälso- och sjukvård grundar sig på ett biomedicinskt synsätt även om 

Världshälsoorganisationens definition har ett holistiskt synsätt. Ett exempel på detta är 

att vi endast uppsöker sjukvården när det är något fel på oss, inte för att förbättra vår 

hälsa. Samt att det är billigare att ta hjälp av en vårdcentral när vi har problem än att 
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genomgå en hälsokontroll när vi är friska och vill kolla upp oss (Tangen & Conrad, 

2009). 

 

 

3.3 Olika strategier för hälsoarbete 

 

Inom hälso- och sjukvårdsforskningen finns det två olika utgångspunkter, den ena är 

patogen och den andra är salutogen. Den patogena utgångspunkten har fokus på ohälsa 

och riskfaktorer medan den salutogena fokuserar mer på hälsa och friskfaktorer. Utifrån 

dessa kan man urskilja tre olika strategier för hälsoarbete.  

• Behandla, rehabilitera och efterhjälpa. – Hjälpande insatser när skadan redan är 

ett faktum. Baseras på ett patogent synsätt. 

• Förebygga. – Fokuserar på att finna riskfaktorer för att förebygga ohälsa. 

Baseras på ett patogent synsätt. 

• Främja. – Fokus ligger inom denna strategi på att skapa förutsättningar för god 

hälsa. Baseras på ett salutogent synsätt. (Tangen & Conrad, 2009; Winroth & 

Rydqvist, 2008). 

 

3.3.1 Behandla, rehabilitera och efterhjälpa ohälsa 

Tanken med detta begrepp är att det finns ett symptom som i sig leder till att man 

fastställer en diagnos för att slutligen kunna sätta in nödvändig behandling (Winroth & 

Rydqvist, 2008). 

 

3.3.2 Förebygga ohälsa 

Att förebygga ohälsa kan enligt Hanson (2004) göras på många olika sätt. Det kan 

genomföras gentemot enstaka individer eller en hel grupp. Genom att till exempel 

genomföra hälsokontroller på en hel grupp så kan man upptäcka svagheter och 

symptom i ett tidigt stadie som därefter kan behandlas innan det brutit ut och blivit en 

större skada. När man undersöker en hel grupp så får man en övergripande koll på 

hälsoläget i gruppen. För de flesta individer leder denna kontroll inte till något alls mer 

än möjligtvis en bekräftelse på att deras hälsoläge är bra. Men för ett fåtal individer kan 

detta vara en mycket positiv insats (Hansson, 2004). Syftet med att förebygga ohälsa är 

att identifiera riskfaktorer för att kunna behandla dem i ett tidigt stadie (Tangen & 

Conrad, 2009). 
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3.3.3 Främja hälsa 

Att främja hälsa är en relativt ny inriktning inom området. Man har tidigare mestadels 

fokuserat på att antingen behandla eller förebygga. Dessa två begrepp innebär att ett 

problem av något slag redan finns. Sjukdomen botar vi när vi upptäckt den eller 

förebygger när vi vet vad som kan ha orsakat den. Främja hälsa kan man däremot göra 

vid alla tillfällen menar Hanson (2004). När man arbetar med att främja hälsa är en 

viktig del av arbetet att kunna utvärdera och mäta effekterna. Hur såg det ut innan och 

hur ser det ut efter? Man brukar starta hälsoarbetet genom att genomföra någon form av 

nulägesanalys för att på så sätt kunna ha som en utgångspunkt för kommande arbete. 

När man arbetar med att främja hälsa så bygger man sitt synsätt på hälsa som ett 

kontinuum med ohälsa på ena sidan och hälsa på andra. Utifrån nulägesanalysen kan 

man identifiera vart på skalan man befinner sig i dagsläget och därifrån arbete sig mot 

hälsopoolen. Denna modell kallas kontinuummodellen (Winroth & Rydqvist, 2008). 

Främjande hälsoarbete menar Hanson (2004) handlar om att utveckla hälsa som en 

resurs i vardagen. När man främjar hälsan så arbetar man med att finna friskfaktorer, 

faktorer som gör att individer mår bra (Tangen & Conrad, 2009). 

 

 

3.4 Fysisk aktivitet 

 

Fysisk aktivitet förknippar många av oss med träning och strukturerade motionsformer. 

Dock definitionsmässigt menar Faskunger och Hemmingsson (2005) att fysisk aktivitet 

är ett övergripande begrepp som innefattar alla kroppsrörelser som leder till 

energiförbrukning. För att vi ska kunna fungera funktionellt i vår vardag har våra 

fysiska faktorer en stor inverkan. Huvudsakligen är det kondition, styrka, rörlighet och 

koordination som vi är beroende av. Det är därför viktigt att vi kontinuerligt tränar och 

på så sätt underhåller dessa faktorer för att vårt välbefinnande ska fungera på bästa sätt. 

När vi är fysiskt inaktiva krymper det funktionella utrymmet vilket inte är positivt för 

oss (Winroth & Rydqvist, 2008).  

Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer för fysisk aktivitet för individer 

mellan 18-64 år lyder som följer: 

”Varje individ bör konditionsträna minst 150 minuter per vecka med måttlig intensitet 

eller minst 75 minuter per vecka med hög intensitet. Träningen bör pågå i minst 10 

minuter per gång. Ökar man sin konditionsträning med måttlig intensitet till 300 
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minuter per vecka eller deltar i 150 minuter konditionsträning med hög intensitet per 

vecka blir effekten större” (Folkhälsomyndighets rapport, 2011). 

 

 

3.5 Aktivt hälsoarbete på arbetsplatsen 

 

Varje arbetsplats är unik och har sina egna förutsättningar och villkor. Därför menar 

Hanson (2004) att man ska anpassa sitt hälsoarbete efter den specifika arbetsplatsen.  

Den största delen av arbetet med hälsosatsningen på arbetsplatsen bör företaget själv stå 

för i syfte att det ska bli ett långvarigt arbete. Dock kan det enligt Cronsell, Engvall och 

Karlsson (2005) vara till stor hjälp att ta in en expert inom området. Detta för att den  

utomstående experten då får ett helikopterperspektiv på företaget och därmed kan ge 

andra råd och komma med infallsvinklar som företagets anställda inte själva kan eller 

har upptäckt. Denne person kan också inledningsvis vara till en stor drivkraft. En 

drivkraft som ger företaget de rätta verktygen för ett fortsatt hälsoarbete. En extern 

konsult kan bland annat arbeta med olika typer av tester, planeringar, föreläsningar och 

coaching. När man ska introducera ett hälsoarbete på arbetsplatsen är det viktigt att i ett 

tidigt stadie göra klart hur man ska kunna mäta den kommande utvecklingen och dess 

effekter. Detta för att kunna ha ett bra underlag för ett fortsatt utvecklande av 

hälsoarbetet (Cronsell, Engvall & Karlsson, 2005). Att mäta hälsa som är ett begrepp 

med många olika definitioner och uppfattningar om är inte det lättaste. Cronsell, 

Engvall och Karlsson (2005) menar att hälsa har psykiska, fysiska och sociala 

dimensioner och därför bör även mätningen innefatta alla tre delarna. Ofta när man ska 

mäta hälsostatus så inriktar man sig på att mäta ohälsa. Men idag när hälsobegreppet 

mer och mer vill identifiera sig som livskvalité så bör man tänka om gällande de 

mätmetoder man använder sig av. Detta för att mäta det som man i grund och botten 

säger sig vara ute efter att mäta. Forskningen inom detta är ännu inte helt utvecklad utan 

endast i ett tidigt stadie (Cronsell, Engvall & Karlsson, 2005). 

 

Arbetsplatserna kan engagera sig och försöka aktivera sina medarbetare på olika sätt. 

Nedan presenteras några förslag: 

Hälsocoaching 

”Hälsocoaching innebär att medarbetare samlas i mindre grupper och får en personlig 

coach som stöttar, inspirerar, informerar och ger vägledning” (Cronsell, Engvall & 
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Karlsson, 2005, 86). Hälsocoaching är ett sätt för individerna att få hjälp på vägen mot 

en hälsosammare livsstil. En person som förhoppningsvis hjälper till att öka 

motivationen för att utmana sig själv med olika aktiviteter (Cronsell, Engvall & 

Karlsson, 2005). 

 

Föreläsningar 

Föreläsningar inom hälsoområdet är ett sätt för medarbetarna att bli inspirerade och 

möjligtvis få upp tankar som gynnar dem i ett fortsatt aktivt hälsoarbete (Cronsell, 

Engvall & Karlsson, 2005). 

 

Fysisk träning på arbetstid 

Att erbjuda fysiska aktiviteter på arbetstid främjar hela företagets hälsostatus enligt 

Cronsell, Engvall och Karlsson (2005). De tror att fler medarbetare kommer att aktivera 

sig ifall träningen är inlagd på arbetstid till skillnad från om den inte skulle vara det.  

 

Gruppaktiviteter 

Den sociala aspekten när det gäller fysiska aktiviteter kan vara minst lika betydelsefull 

som den konditionsmässiga. Att träna i grupp kan enligt Winroth och Rydqvist (2008) 

vara en bra drivkraft för människor som kanske i grunden inte är så motiverade till 

träning av olika slag. Författarna (Winroth & Rydqvist, 2008) menar även på att 

resultatet av träningen ofta blir bättre i grupp eftersom gruppmedlemmarna samarbetar 

och stöttar varandra i träningen. Därför kan detta vara ett utmärkt sätt att bedriva träning 

på arbetsplatsen enligt Winroth och Rydqvist (2008). 

 

 

3.6 Negativa aspekter och uppfattningar gällande hälsoarbete 

 

Hälsoarbete som fokuserar på att förändra en individs livsstil eller beteende kan vara 

problematiskt. Det kan ibland uppfattas helt fel från individens sida och därmed ge 

motsatt effekt. Risken finns att man tvingar på någon motstridiga värderingar och 

livsstil. Detta kan i sin tur framkalla negativa känslor som gör att personen i fråga får 

skuldkänslor och känner sig misslyckad om den inte lyckas uppnå det som är målet med 

hälsoarbetet. Eller om personen inte lyckas på samma sätt som de övriga inom gruppen 

t.ex. på grund av att den inte har samma förutsättningar att arbeta med. Man ska heller 
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inte utgå ifrån att en persons beteende är den primära orsaken till ohälsa. Det ligger ofta 

många olika faktorer bakom (Scriven, 2013).  

 

Menckel och Österblom diskuterar i sin bok ”Hälsofrämjande processer på 

arbetsplatsen” (2000) gällande om det finns negativa effekter av att fokusera allt mer på 

hälsa och hälsoarbete på arbetsplatserna. De tar upp aspekten gällande att det läggs ett 

stort ansvar på individen själv. Att denne känner ett stort krav på sig att den ska sköta 

sin hälsa på alla olika plan på egen hand, vilket i sin tur kan bli en press för individen. 

Dock ser de tydliga tecken på att chefer gärna vill se en god produktion och effektivitet 

på arbetsplatserna vilket leder till att även de ser vikten av att ha sina medarbetare vid 

god hälsa. Därför sammanfattar de (Menckel & Österblom, 2000) att de inte ser någon 

anledning till varför det skulle vara negativt att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter på 

arbetsplatserna.  

 

Lisbet Olofsson skriver i sin bok ”Ledningssystem för friskvård” (2012) att det inte 

finns några studier på att vältränade människor presterar bättre på arbetsplatserna. Det 

går inte att dra några generella slutsatser av det menar författaren (Lisbet Olofsson) 

eftersom det beror på vilket arbete som ska utföras samt hur motiverad personen i fråga 

är för sin uppgift. Dock avslutar hon med att det ändå inte är svårt att själv räkna ut att 

det finns en sanning i att hälsa förbättrar din arbetsprestation. Hon påstår även att 

företagen inte har råd att inte satsa pengar på friskvård för de anställda eftersom det 

lönar sig i slutändan.  

 

Hur bra upplägg hälsoarbetet och aktiviteterna som man erbjuder än har så kommer det 

alltid finnas personer som av någon anledning inte vill delta. Att tvinga dem att delta är 

inte något som kommer att göra dem mer engagerade utan får dem istället att utveckla 

en negativ inställning till hela konceptet. Ofta är det dock dessa individer som behöver 

hälsosatsningen som mest menar Cronsell, Engvall och Karlsson (2005). Därför gäller 

det att hitta de sätt som gör att även dessa personer vill engagera sig i ett aktivt 

hälsoarbete på arbetsplatsen. Det gäller att få dem motiverade att delta. Att försöka få 

dem att finna motivationen för de bakomliggande positiva effekter som hälsoarbetet kan 

innebära. 
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3.7 Motivation 

 

Motivation är enligt Cronsell, Engvall och Karlsson (2005) som ett filter som alltid 

finns innan man beslutar sig för alla handlingar. Man brukar skilja på inre och yttre 

motivation. 

• Yttre motivation – kan vara ganska lätt att skapa men kan också vara lätt att 

undvika. Exempel på yttre motivationsmoment är pengar, hot, makt, status, 

vädjan, expertmakt. 

• Inre motivation – kommer inifrån individen och är mer långsiktig och stabil. 

Man genomför något för känslomässiga belöningar.  

 

Motivation enlig Abrahamsson och Andersen (2005) handlar om varför människors 

beteende uppstår, upprätthålls och avslutas. Helt enkelt varför människor beter sig som 

de gör. Vår motivation påverkas av både motiv och värderingar. Motivation betonar 

Abrahamsson och Andersen (2005) är inte ett personlighetsdrag hos vissa individer utan 

uppstår vid en interaktion mellan individ och situation. Frågan om hur de anställda ska 

motiveras till olika saker är en central fråga för företag anser Alvesson (2013). Enligt 

honom (Alvesson, 2013) finns det tre grundläggande former av motivation, inre 

motivation, instrumentell motivation och interaktiv motivation.  

Inre motivation – denna inriktning fokuserar på individens inre behov och drivkrafter. 

Tillfredsställande och utvecklande aktiviteter är grunden för att känna motivation. 

Instrumentell motivation – denna inriktning fokuserar på individens motivation att 

uppnå belöningar och undvika bestraffningar. Man blir motiverad av att genomföra 

någon för att uppnå någon form av belöning.  

Interaktiv motivation – handlar om det sociala samspelet mellan individ och dess 

omgivning (Alvesson, 2013).  

Ett aktivt hälsoarbete handlar ofta om en långsiktig beteendeförändring. För att lyckas 

med denna är en grundförutsättning att individen i fråga är motiverad till en ny livsstil. 

Motivationen är därför själva drivkraften för att kunna påbörja och bibehålla en 

förändring menar Faskunger och Hemmingsson (2005). Vår motivation är dock en 

föränderlig egenskap som påverkas av situation, sammanhang och förhållanden. 
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3.8 Ekonomi och hälsa  

 

Att genomföra hälsosatsningar kan innebära stora kostnader för företagen. Som tidigare 

nämnts är det dock i dessa sammanhang mycket viktigt att se det ur ett långsiktigt 

perspektiv. Målet är att det ska bli ekonomiskt lönsamt i slutändan då man bland annat 

har som utgångspunkt att minska sjukfrånvaron hos personalen menar Winroth och 

Rydqvist (2008). Sambandet mellan en hälsosatsning och sjukfrånvaro kan dock vara 

komplicerat att påvisa då det ofta är många olika faktorer som väger in. Sjukfrånvaron 

kan bland annat påverkas av konjunktursvängningar samt vårt synsätt på att sjukskriva 

sig. Idag ser vi inte lika stora hinder som tidigare för att sjukskriva oss utan det 

genomförs mer lättvindigt menar Winroth och Rydqvist (2008). 

Det finns två grundmodeller för att beräkna kostnader vid sjukfrånvaro enligt Johanson 

och Johrén (2007). En av modellerna utgår från de kostnader som arbetsgivaren betalar 

när den anställde är borta de så kallade kvarvarande kostnaderna. Den andra modellen 

bygger på att man beräknar de kostnader som uppstår på företaget när en person är 

sjukskriven.  

 

3.8.1 Kvarvarande kostnader vid sjukfrånvaro 

Idag (2017) betalar arbetsgivaren 80 procent av lönen för de två första veckorna 

(bortsett från den första karensdagen). Förutom detta betalar arbetsgivaren 

semesterersättning och arbetsgivaravgifter (cirka 45 procent av sjuklönen och 

semesterersättningen). Därtill betalar arbetsgivaren för indirekta kostnader till exempel 

lokalkostnad och administration. I exemplet nedan kan vi se att arbetsgivaren betalar 

näst intill lika mycket pengar för en person som är sjukskriven som en person som 

arbetar de två första veckorna. Man brukar kunna räkna på ett schablonbelopp på ca 10 

procent av månadslönen per dag för en korttidssjukskrivning (Johanson & Johrén, 2007; 

Winroth & Rydqvist, 2008). 

 

Exempel kvarvarande kostnader vid sjukfrånvaro baserat på en lön på 25 000 

kr/månaden. 
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Tabell nr 1: Kvarvarande kostnader vid sjukfrånvaro (Johanson & Johrén, 2007) 

 Personen i arbete Personen sjukskriven (dag 2-14) 

Lön 152 kr/h x 80 % = 122 kr/h 

Semesterersättning 20 kr/h 20 kr/h 

Arbetsgivaravgifter 77 kr/h 45 % av 142 = 64 kr/h 

Summa 249 kr/h 206 kr/h 

Indirekta kostnader 125 kr/h 125 kr/h 

Självkostnad 374 kr/h 331 kr/h 

 

 

3.8.2 Totala kostnader vid sjukfrånvaro 

När en person är korttidssjukskriven ersätter man oftast inte denna person. Kollegorna 

får därför oftast arbeta övertid vilket genomsnittligt kostar 50 procent mer per timme, 

dock utgår ingen semesterersättning på övertidsarbete.  

Exemplet nedan visar de kostnader som uppstår när personen är sjuk i form av totala 

kostnader för företaget. Lönen är även i detta exempel baserat på 25 000 kr/månaden.  

 

Tabell nr 2 Totala kostnader sjukfrånvaro (Johanson & Johrén, 2007) 

 Personen frisk Personen sjukskriven 

Kostnad ordinarie 374 kr/h 330 kr/h 

Kostnad övertid  Ord.lön+ 

övertidsersättning+ 

arbetsgivaravg. = 331 kr  

Summa 374 kr/h 661 kr/h + ev. adm 

 

Skillnaden i kronor mellan att den ordinarie är frisk och jobbar och att en ersättare ska 

gå in för denna person är totalt 287 kr/h, vilket blir ca 2300 kr för en arbetsdag. Om 

man skulle ta in en helt ny person utan erfarenhet får man även räkna med 

produktionsstörningar och en viss upplärningstid (Johanson & Johrén, 2007). 

 

3.8.3 Långtidssjukskrivning och rekrytering av ny personal 

Vid en långtidssjukskrivning går Försäkringskassan in i de flesta fall och betalar en 

sjukpenning från dag 15 (Försäkringskassan). För företagets del kan andra kostnader 

istället uppstå i form av rekrytering av vikarie och senare även upplärningskostnader för 
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den nyanställde. Denna studies företag uppskattar att kostnaderna av en nyrekrytering 

ligger mellan 500 000 och en miljon kronor. Skillnaden i kostnader beror bland annat på 

vilken typ av tjänst det rör sig om. Det som kostar är annonsering för tjänsten samt 

eventuellt en kostnad för en rekryteringsbyrå som hjälper till med intervjuer vilket kan 

hamna på cirka 100 000 kr. Därtill kommer en upplärningskostnad för den nyanställde, 

minskad produktion innan nyanställningen är klar samt minskade kostnader när den 

nyanställde finns på plats i form av minskad produktivitet. Detta kan bli en kostnad på 

flera hundra tusen kronor innan allt är på banan igen. Enklare arbeten är självklart 

billigare medan mer kvalificerade tjänster kan kosta uppåt en miljon kronor.   

 

 

3.9 Friskvårdsbidrag 

 

Friskvårdsbidrag är ett bidrag som arbetsgivaren ger sina anställda för att de ska delta i 

någon hälsofrämjande fysisk aktivitet. Bidraget är skattefritt (företagen behöver inte 

betala moms) för företag som använder sig av detta. Det är dock Skatteverket som 

bestämmer vilka typer av aktiviteter som är okej att använda bidraget till. Varje 

arbetsgivare bestämmer själv om de vill erbjuda sina anställda friskvårdsbidrag samt hur 

mycket bidraget ska vara på. Det är alltså inte lagstiftat eller någon skyldighet genom 

kollektivavtal att arbetsgivarna ska erbjuda friskvårdsbidrag till sina anställda, utan 

högst frivilligt (Skatteverket). 

 

3.9.1 Friskvårdsbidrag - en förmån som inte utnyttjas 

Statistik visar på att endast en tredjedel av de som har tillgång till friskvårdsbidrag 

väljer att utnyttja det. Kvinnor är bättre på att utnyttja det än män, 38 procent till 

skillnad från 30 procent. I statistik från år 2016 använder kvinnor i snitt 732 kr/ år i 

friskvårdsbidrag medan män utnyttjar i snitt 574 kr per år (Lantoo, 2016). En av 

anledningarna till att bidraget inte utnyttjas är okunskap om vad det kan användas till. 

Detta kan man dock lätt ta reda på genom att kontakta Skatteverket eller gå in på deras 

hemsida och läsa. Enligt IT-koncernen Visma så är det få som väljer att ta del av sitt 

friskvårdsbidrag på grund av att de anser det är för krångligt att hantera. Att hantera 

kvitton och göra egna utlägg sätter ett stopp för deras aktiva utövande och utnyttjande 

av friskvårdsbidraget. Därför finns det idag en hel del företag som erbjuder tjänster i 
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form av till exempel applikationer där man i sin mobiltelefon både kan söka efter 

anläggningar för att utnyttja sitt bidrag samt möjlighet att hantera betalningen via. 

Statistik har visat på att företag som använder sig av denna typ av hjälpmedel i 

kombination med friskvårdsbidraget har en högre andel uttag av friskvårdsbidraget hos 

sina anställda vilket på lång sikt förhoppningsvis leder till ökade hälsoeffekter hos 

personalen (Visma). 

 

 

3.10 Är det lönsamt att satsa på hälsa? 

 

Enligt Johanson och Johrén (2007) har hälsofrämjande åtgärder i flera studier visat på 

positivt resultat. Detta i form av lönsamhet och positiva effekter på hälso-, sjukvårds- 

och frånvarokostnader. En viktig aspekt som de däremot lyfter fram är att en del studier 

har haft stora brister när det gäller ekonomisk utvärdering av hälsofrämjande program. 

Bristerna har bland annat bestått i att utvärderingen endast har genomförts efter påbörjat 

program vilket innebär att det inte går att genomföra en jämförelse före och efter 

programmets start och på så sätt få fram eventuella effekter och resultat av programmet. 

Ett annat problem kan vara att det är svårt att få in information som går att jämföra då 

den kan finnas i flera olika datorprogram. Ett tredje problem med bristerna i de 

ekonomiska utvärderingarna kan vara att det är svårt att få ett objektivt resultat då 

orsakssambandet mellan investering och effekt är svårt att kartlägga (Johanson & 

Johrén, 2007). 

 

Cronsell, Engvall och Karlsson (2005) diskuterar även de i sin bok ”Hälsoarbete & 

Hälsobokslut” gällande de positiva effekter som fysisk aktivitet medför. De menar på 

att människan från början är skapt för att röra på sig men om vi väljer bort att röra på 

oss så anpassar sig kroppen till det efter hand. Detta kan i slutändan leda till en hel del 

sjukdomar. Genom att vara fysisk aktiv på något sätt minskar risken för att bli sjuk på 

grund av fysisk inaktivitet. Detta innebär att företagen och samhället inte behöver betala 

sjuklöner, rehabiliteringskostnader, nyanställa och allt annat som kan uppstå vid 

sjukdomar hos de anställda. Cronsell, Engvall och Karlsson (2005) poängterar dock att 

det är viktigt att individen själv har möjlighet att bestämma vilken typ av fysisk aktivitet 

som den vill ägna sig åt. Annars finns det risk för den omotiverade att det inte blir av 

alls. Alla personer gillar inte att jogga och träna på gym, men kan hitta en aktivitet som 
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aktiverar dem fysiskt lika bra och som de trivs med. Cronsell, Engvall och Karlsson 

(2005) skriver att det genom ett flertal studier har påvisats att den ekonomiska vinsten i 

företag har höjts på grund av fysisk aktivitet hos medarbetarna.  

 

Studier har visat att högst 60 procent av Sveriges vuxna befolkning i arbetsför ålder har 

en acceptabel syreupptagning (högre än 2.0 l/m). Detta innebär att resterande 40 procent 

inte har full kapacitet att arbeta med full effekt en hel dag trots att arbetet inte är av 

fysisk karaktär. Detta visar på att fysisk aktivitet är mycket viktigt inte bara för 

individen själv utan även för företag för att deras personal ska kunna vara aktiva och 

effektiva under sina arbetsdagar. Om vi tänker på hälsosatsningen ur denna synvinkel så 

bör företagen som engagerar sig i medarbetarnas hälsa kunna ta del av dessa utökade 

resurser. En vinstkalkyl på hur mycket är dock svårt att redovisa (Cronsell, Engvall & 

Karlsson, 2005; Winroth& Rydqvist, 2008). Winroth och Rydqvist (2008) menar att 

mänskliga insatser aldrig går att redovisa exakta effekter av. Om man däremot i ett 

tidigt skede engagerar sig i hälsan hos personalen så krävs generellt mindre insatser än 

om man låter det gå för långt och därefter ska få tillbaka en person med dålig hälsa och 

kondition i arbete. Detta kan man sammanfatta i att det överlag är mest lönsamt för 

företag att främja hälsa i tidigt skede än att ägna sig åt rehabiliteringsåtgärder. 

Forskning har dessutom visat på att endast 20 procent av långtidssjukskrivna personer 

har kommit tillbaka till arbetslivet igen (Winroth& Rydqvist, 2008). 

 

Tangen och Conrad (2009) tar upp sambandet mellan hälsosatsningar på arbetsplatsen 

och ekonomiska förtjänster.  Författarna (Tangen & Conrad, 2009) beskriver olika 

studier som påvisar att friskvård på arbetsplatserna lönar sig i slutändan. Bland annat en 

studie som genomfördes 2004 som visar på att om man endast får bort en hälsorisk hos 

en anställd kan frisknärvaron öka med hela nio procent samtidigt som produktiviteten 

ökade. De visar också på en annan studie som kom till slutsats att varje investerad krona 

i hälsosatsningar kan ge tre kronor tillbaka.  Denna studie var dock inte den som 

påvisade det bästa resultatet ur en ekonomisk synvinkel. Tangen och Conrad (2009) 

säger att det är vanligt att medelvinsten blir ungefär fyra gånger mer än den investerade 

summan.  

 

I Svenska Dagbladets artikel (2014) skriver Emdén att friskvård och friskvårdsbidrag 

till de anställda lönar sig för företag att satsa på. Dock är det ofta så att det är de 
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individer som redan är aktiva som blir ännu mer aktiva och utnyttjar bidraget eller tar 

del av aktiviteten. Samtidigt som det finns en grupp, som oftast är den grupp som 

behöver det som mest, som inte väljer att delta eller att ta del av något bidrag. Emdén 

(2014) fortsätter med att poängtera att friskvård idag har gått från att endast vara en 

förmån till att bli en investering för företaget, oftast en lyckosam sådan. Förr handlade 

hälsosatsningar på företagen mer om en ren trivselfaktor i tillvaron men som idag har 

utvecklats till något allt mer genomtänkt och med ekonomiska baktankar. I dagens 

konkurrenssamhälle bidrar även hälsosatsningar till att företaget utåt sett uppfattas 

positivt och som en attraktiv arbetsplats vilket ledningen gärna visar upp menar Emdén 

(2014). I artikeln (Emdén, 2014) diskuteras även vikten av att se hälsoarbete ur ett 

långsiktigt perspektiv. Det finns ingen anledning att endast genomföra en kortsiktig 

insatts där man kanske upptäcker att det finns ett stort behov som man därefter inte 

väljer att prioritera att satsa pengar på. De företag med denna inställning ser hälsovård 

som en kostnad och måste därför försöka att omvärdera sitt synsätt på hälsoarbete på 

arbetsplatsen till en form av investering istället menar Emdén (2014). 

 

 

3.11 Sammanfattning teori 

 

I detta teorikapitel har olika begrepp och teorier om hälsa, hälsoarbete på arbetsplatsen 

och motivation presenterats och förklarats. När du som läsare av denna studie strax tar 

dig an empirikapitlet är det därför viktigt att ta med sig dessa begrepp och olika 

definitioner för att på så sätt kunna förstå bakgrunden till den empiri som kommer att 

presenteras. De viktigaste begreppen att ta med sig är följande: 

• Vad står begreppet hälsa för? Olika perspektiv och synvinklar på begreppet samt 

olika strategier som man arbetar med det. 

• Motivation. Vad finns det för olika typer av motivation och hur kan de påverka 

ett ställningstagande och agerande hos en individ? 

• Hur kan man arbeta aktivt med hälsa på en arbetsplats? 

• Negativa och positiva synvinklar på hälsoarbetet. 

• Ekonomiska faktorer inom hälsoarbetet, sjukskrivningar och friskvårdsbidrag. 

Samt teorier kring hur det blir lönsamt att satsa på hälsa.  
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Att få igång ett aktivt hälsoarbete på arbetsplatsen handlar om att få sina medarbetare 

till att inneha en någorlunda gemensam uppfattning om hälsobegreppets innebörd. Till 

detta krävs engagemang och resurser från företagets sida men viktigast av allt är en 

motivation från individen själv att vilja delta och förbättra sin hälsostatus. Att därefter 

få en lönsamhet i hälsoarbetet från företagets sida innebär ett långsiktigt tänkande och 

plan. Beteendeförändringar och effekter påvisas inte direkt utan kräver tid. Med dessa 

ord sagda kan du som läsare gå vidare och ta del av studiens empiri. 
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4 Empiri 
 

Detta kapitel kommer att presentera det empiriska insamlade materialet för studien. 

Studiens empiriska data bygger på en djupintervju med företagets hälsoansvarige, 

statistikuppgifter gällande sjukskrivningar och friskvårdsbidrag samt studiens 

enkätundersökning.  

 

 

4.1 Hälsa 

 

Dagens företagare har en ökad medvetenhet gällande hälsa. En medvetenhet att man 

måste arbeta långsiktigt för att kunna uppnå önskade hälsoeffekter (Winroth och 

Rydqvist, 2008). Detta synsätt gäller även studiens fallföretag. Deras hälsosatsning 

startades upp år 2015 efter att HR-chefen på företaget hade tagit upp frågan om inte 

företaget skulle profilera sig inom hälsa. En av medarbetarna nappade på denna idé och 

började att driva arbetet framåt. Personen i fråga fick därefter detta som sin 

arbetsuppgift vid sidan av sina tidigare uppgifter. Hälsosatsningen på studiens företag 

berodde därför inte på några bakomliggande problem med sjukskrivningar eller 

liknande utan var mer som ett infall med syfte att bli en aktiv och attraktiv arbetsgivare. 

Idag arbetar den hälsoansvarige på företaget med hälsoarbetet på cirka tio procent av sin 

tjänst som förutom detta innefattar arbete med arbetsmiljö och HR (Intervju 

hälsoansvarig 2017-05-03). 

 

Hälsobegreppet, som tidigare diskuterats i denna uppsats, är ett mycket svårdefinierat 

begrepp samtidigt som det beror på en hel del olika faktorer och vem det är som yttrar 

sig gällande det. Därför ställdes frågan till företagets hälsoansvarige om hur denne 

skulle vilja beskriva begreppet hälsa.  

  

“Hela kroppen ska må bra och hålla i det långa loppet, både mentalt och fysiskt”.  

(Intervju hälsoansvarig 2017-05-03)  

 

Företagets hälsoansvarige valde att delade upp hälsobegreppet i två delar, den fysiska- 

och den psykiska hälsan. Den fysiska i form av att röra på sig, vila, fysisk aktivitet som 
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ger oss rörlighet, muskler och kondition. Fysisk hälsa frambringas genom aktiv träning i 

kombination med att röra på sig kontinuerligt under dagen på jobbet på något sätt. Den 

psykiska hälsan i form av en balans mellan krav och befogenheter. Att se till att minska 

långvarig stress och press samt att ge utrymme för återhämtning.  

Eftersom hälsosatsningen startades mer som ett infall än ett akut behov så genomfördes 

inte någon nulägesanalys av personalens hälsostatus vid starten 2015. I dagsläget (2017) 

har det heller inte satts några konkreta mål för hälsoarbetet. Företagets motto gällande 

metod som de arbetar efter är ”små snabba steg”. Efter detta motto arbetar de även med 

hälsoarbetet. Företagets långsiktiga plan är att arbetet ska fortlöpa och inte stanna av 

utan utvecklas längs vägen (Intervju 2017-05-03). 

 

Hälsobegreppet kan ses ur olika perspektiv. Ett av perspektiven är det biomedicinska 

perspektivet. Antingen är man frisk eller sjuk enligt detta synsätt. Detta perspektiv är 

det som är lättast att sätta konkreta siffror och föra statistik på och därmed jämföra. 

Därför har denna studie bland annat fått ta del av företagets sjukskrivningsstatistik. 

Studien har valt att undersöka hur sjukskrivningsstatistiken såg ut 2011, vilket var fyra 

år innan företagets hälsosatsning startade. Samt sjukskrivningsstatistik fem år senare, 

2016, då hälsosatsningen hade pågått under ett års tid.  

 

Tabell nr 3: Sjukskrivningsstatistik fallföretaget 

 

 

Statistiken ovan visar på motsatt effekt av hälsosatsningen, det vill säga att 

sjukskrivningarna mellan 2011 och 2016 istället har ökat i omfattning. Statistiken består 

av en snittberäkning av de heltidsanställda i företagets arbetstid och sjukfrånvaro under 

de valda åren, 2011 och 2016.  

 

4.2 Strategier och aktivt hälsoarbete 

 

År Antal 

anställda 

Ord. total 

arbetstid 

Dag 1-14 Dag 15-365 

2011 455 personer 1848,86 h 26,02 h 19,59 h 

2016 575 personer 1851,68 h 37,61 h 59,28 h 
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När man arbetar med hälsa finns det tre olika strategier som man kan använda sig av. 

Antingen så arbetar man med att behandla, rehabilitera och efterhjälpa, eller så 

förebygger eller så främjar man.  Fallföretaget vill arbeta med förebyggande 

hälsoaktiviteter för sina anställda enligt hälsoansvarige. Därför har de valt att försöka ha 

många olika alternativ på aktiviteter så att det ska kunna passa alla. Företaget har bland 

annat en löparklubb och en egen kör. Företaget anordnar kontinuerligt även 

föreläsningar och seminarium i syfte att förebygga hälsan hos personalen. När studiens 

enkätundersökning genomfördes ställdes frågan till medarbetarna på företaget vilka 

typer av aktiviteter som de hade deltagit i. Där framkom följande:  

 

Tabell nr 4: Vilka hälsoaktiviteter har du deltagit i? 
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Denna fråga var en flervalsfråga där respondenterna hade möjlighet att kryssa i flera av 

alternativen om det stämde överens med dem. Frågan bestod av fem olika förslag på 

aktiviteter som företaget arrangerat samt ett öppet alternativ där respondenterna fick 

möjlighet att svara fritt. Antalet respondenter på denna fråga var 252 stycken, vilket 

innebar ett bortfall på 108 personer (360-252) av samtliga respondenter. På det öppna 

svarsalternativet framkom andra aktiviteter så som följande: 

• Dans. 

• Enskilda hälsoundersökningar. 

• Lunchpromenader. 

• Egen gymnastik/övningar på arbetstid. 

• Företagets löparklubb. 
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• Ergonomi. 

• Företagets egna kör. 

 

På företaget är det hälsoansvariges uppgift att komma med idéer och förslag till HR-

chefen på hälsoaktiviteter. Därefter är det HR-chefen som beslutar om aktiviteterna är 

lämpliga att genomföra säger hälsoansvarige (Intervju 2017-05-03). Studiens 

enkätundersökning visade att 70,2 procent av respondenterna ansåg att företaget satsade 

på ”rätt” aktiviteter inom hälsosatsningen. 

 

Tabell nr 5: Anser du att företaget fokuserar på ”rätt” aktiviteter och åtgärder gällande 

hälsa och friskvård för personalen? 
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Enkätundersökningen gav dock en möjlighet till respondenterna att göra sin röst hörd i 

form av att ge förslag på andra aktiviteter eller åtgärder som de hellre hade önskat att 

företaget hade satsat på. Där framkom bland annat följande förslag: 

 

• Många är stressade på grund av situationer, psykisk hälsa är viktigare i första 

skedet. 

• Motion under betald arbetstid. Stötta vardagsmotionen. Många deltar inte, men 

jag tror att de skulle göra de om de fick träna på arbetstid. 

• Mer direkt stressförebyggande arbete. 

• Mer fokus på företaget och dess arbetsmiljö istället för individ fokuserat. 

• Höj friskvårdsbidraget. 

• Lite mer kom-igång på låg nivå för de som inte är så aktiva normalt. 

• Ett gym på arbetsplatsen och fler duschmöjligheter. 

• Regelbundna hälsokontroller. 
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4.3 Attityder och motivation till hälsoarbete 

 

På studiens företag är man medvetna om de arbetsmiljörisker som bland annat 

stillasittande arbete, stress och hög arbetsbelastning kan innebära för hälsan. Dock tror 

de att dessa risker kan förebyggas och motverkas med hjälp av ett aktivt hälsoarbete på 

företaget. Företaget vill ha aktiviteter som sätter medarbetare i rörelse och ökar deras 

fysiska aktivitet. Samtidigt som det ska göra medarbetarna medvetna om hur de kan 

påverka sin hälsa på egen hand. Självklart kan alla aktiviteter inte passa alla och därför 

försöker företaget ha ett så brett och omväxlande utbud av aktiviteter som möjligt för att 

kunna tillfredsställa allas behov (Intervju 2017-05-03). Enkätundersökningen visade på 

att 73,3 procent av respondenterna har en mycket positiv inställning till hälsoaktiviteter 

på arbetsplatsen. Det skiljde inte heller något i inställningen mellan kvinnor och män. 

 

Tabell nr 6: Vad har du för inställning till hälsoaktiviteter på arbetsplatsen? 
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Denna överlag positiva inställning till hälsoaktiviteter visade sig även i 

enkätundersökningen när det frågades om respondenterna hade deltagit i någon form av 

aktivitet. Hela 70,5 procent av respondenterna svarade att de hade gjort det. Dock är det 

fortfarande 29,5 procent som av någon anledning inte valt att delta. Av kvinnorna var 

det 81,4 procent som svarade att de deltagit i någon form av hälsoaktivitet till skillnad 

från männen där siffran av de som deltagit endast var 54,7 procent. 

 

Tabell nr 7: Har du deltagit i någon av företagets hälsoaktiviteter (t.ex. föreläsningar, 

yoga, utomhusaktiviteter, kontorsmassage, hälsocoaching? 
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När man genomför olika typer av hälsoaktiviteter deltar ofta de personer som i grunden 

gillar denna typ av aktiviteter och som är vana att röra på sig. Det kan i många fall vara 

svårt att få med de som verkligen är behov av friskvård och förbättrad kondition. Därför 

ställdes frågan till hälsoansvarige på företaget hur de agerar gentemot dessa personer 

som inte är så benägna att delta? 

”Vi försöker hitta aktiviteter som passar alla. Hälsa är inte bara fysisk aktivitet, utan vi 

försöker även hitta aktiviteter för den mentala hälsan, t.ex. seminarier i hur vi kan 

prioritera, använda vår tid rätt, ”Konsten att fokusera”, ”Har du råd att sitta still?” 

osv. Genom att jobba med seminarier tror vi att vi kan jobba med våra medarbetares 

motivation genom att ge dem kunskaperna”(Intervju 2017-05-03). 

För att motivera medarbetare att delta i hälsoarbetet ytterligare har en del grupper på 

företaget haft hälsocoaching med hjälpa av en extern aktör. Hälsocoachingen har 

inneburit att alla i gruppen har fått genomgå individuella hälsoanalyser med uppföljning 

tre till sex månader senare. Detta tror hälsoansvarige på företaget är ett bra sätt att få 

med de personer som är i behov av friskvård och som inte är vana vid att röra på sig. I 

kombination med de individuella hälsoanalyserna så har även en del gemensamma 

aktiviteter startats för arbetsgruppen till exempel gemensamma lunchpromenader        

(Intervju 2017-05-03). 

Studiens enkätundersökning ställde frågan till de respondenter som svarat att de inte 

deltagit i några av företagets aktiviteter vad anledningen till det var. Följande svar 

framkom: 

Tabell nr 8: Vad är anledningen till att du inte har deltagit? 
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Svarsfrekvensen på frågan var totalt 106 respondenter. Flest respondenter svarade att de 

inte hade tid att delta i någon hälsoaktivitet, totalt 36,8 procent. Även på denna fråga så 

hade respondenterna möjlighet att själva skriva ett alternativ/anledning till varför de inte 
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deltagit i någon aktivitet. De svar som framkom av den valmöjligheten var bland annat 

följande: 

• Jag har inte fått tummen ur. 

• Nyanställd som inte fått information gällande de olika aktiviteterna. 

• Tränar mycket på egen hand på fritiden. 

• Har inte prioriterat det. 

• Hade önskat kortare pass så att man hinner äta också. 

• Har inte haft möjlighet då jag ofta befinner mig ute hos kund. 

 

Hälsoarbete på företaget har som vi sett av resultatet från enkätundersökningen 

medarbetarna en positiv inställning till. Dock finns det alltid en baksida av saker. 

Studien frågade därför genom enkäten om det var någon av respondenterna som någon 

gång känt sig pressad på något sätt av företagets hälsosatsningar. Resultatet visade att 

8,6 procent hade upplevt någon form av hets/press/grupptryck samtidigt som 91,4 

procent inte tyckte att de hade upplevt detta. Om man jämför resultatet som framkom 

mellan kvinnor och män så var det 11,0 procent av kvinnorna och 5,3 procent av 

männen som upplevt någon form av grupptryck. Enkätundersökningen efterfrågade 

även vad för typ av press som de känt av och fick följande resultat: 

 

Tabell nr 9: På vilket sätt har du känt dig hetsad/pressad/grupptryck av företagets 

hälsosatsningar? 
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På denna fråga var det ett låg antal respondenter, endast 31 stycken. Här fanns det tre 

förvalda svarsalternativ samt ett öppet. På det öppna svarsalternativet framkom bland 

annat följande kommentarer:  

• Känns lite som att man ”måste” vara med.  

• Att man vill göra sitt bästa för gruppen, men har inte de fysiska möjligheterna. 

• Grupptryck i form av att andra tjatar på att man ska vara med. 

• Mycket fokus på löpning som jag inte kan delta i på grund av en gammal skada. 

 

Gällande pressen att hinna med hälsoaktiviteterna fick hälsoansvarige även en fråga om. 

Frågan gällde tiden som de flesta aktiviteter är förlagda till, lunchtid, om den  kan 

påverka medarbetarna negativt i form av till exempel stress. Denne trodde att det endast 

var en liten grupp av medarbetarna, de som har bestämda telefontider, som eventuellt 

kunde uppleva stress på grund av att aktiviteterna mestadels är förlagda under lunchen. 

För övrigt så har företaget flextid för sina anställda som de då kan utnyttja för att hinna 

med både träning och lunch under förutsättning att det passar in i deras arbetsschema. 

Däremot är bland annat hälsocoachingen som en del av medarbetarna har fått ta del av 

förlagd till arbetstid, såväl även massagen. Studiens forskare frågade även om företaget 

eventuellt hade funderat på att införa en friskvårdstimme i veckan för medarbetarna, då 

de har möjlighet att välja själv under veckan när de vill träna på betald arbetstid. 

Hälsoansvarige svarade att det absolut har varit uppe på förslag men att inget beslut har 

ännu tagits i den frågan. Det är många som ska vara med och bestämma gällande det 

beslutet vilket gör det lite mer komplicerat och till en längre process att verkställa  

(Intervju 2017-05-03). 

 

 

4.4 Upplevda effekter av företagets hälsoarbete 

 

Fallföretagets medarbetare är en aktiv grupp visar enkätundersökningen. Hela 82,4 

procent av dem utövar någon form av fysisk aktivitet minst en gång i veckan varav 13,1 

procent av dem är mycket aktiva och aktiverar sig mellan fem till sju dagar i veckan. 

15,3 procent svarade att de utövade någon form av fysisk aktivitet någon gång ibland 

och 2,2 procent svarade att de aldrig var fysiskt aktiva på fritiden.  
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Studiens syfte var bland annat att ta reda på ifall medarbetarna på det utvalda företaget 

upplever några effekter av företagets hälsosatsningar. Därför efterfrågades detta på flera 

frågor i enkätundersökningen. 88,9 procent av respondenterna svarade att de upplevde 

någon form av effekt av hälsoaktiviteterna. Samtidigt som det var 11,1 procent som 

svarade att de inte upplevt någon effekt alls av aktiviteterna. Det fanns inte heller någon 

stor skillnad mellan könen på denna fråga då 90,6 procent av kvinnorna och 85,4 

procent av männen svarade ja på frågan. Enkätundersökningen efterfrågade även vilka 

typer av effekter som respondenterna känt av. Frågan var en flervalsfråga där det även 

fanns ett öppet alternativ för egna kommentarer och tankar kring frågeställningen. Så 

här visade resultatet sig: 

 

Tabell nr 10: Vilka typer av effekter (fysiska/psykiska) har du märkt av? 
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• Minder spänningar i axlar och nacke samt mer avslappnad. 

• En ökad medvetenhet gällande kost och träning. 
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• Ett bra komplement till min ordinarie träning på fritiden. 

• Fick en dålig känsla och en känsla av att jag var fet på grund av ett hälsofarligt 

midjemått. Inte så pedagogiskt eftersom jag tidigare varit anorektiker.  

• Blivit mer aktiv på kontoret, rör på mig mer och tar pauser. 

• Lärt känna fler medarbetare på företaget. 

• Trivsel på jobbet.  

• Mer inspirerad och fått verktyg att arbeta med min hälsa. 

• Fått ett kvitto på min hälsa. 

• Ökat motivationen för att träna. 

 

Studien är intresserad av effekter av hälsoaktiviteterna överlag och efterfrågade därför 

inte enbart om respondenterna känt av individuella effekter utan även på arbetsgruppen 

som de arbetar i. Där ansåg 56 procent att hälsoaktiviteterna hade effekt på 

arbetsgruppen och 7,2 procent tyckte inte det. 36,8 procent hade ingen åsikt i denna 

fråga. Det fanns inga avvikande resultat om man jämförde kvinnor och män gällande 

denna frågeställning. De olika typerna av effekter visas i diagrammet nedan vad 

respondenterna svarade: 
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Tabell nr 11: Vilka typer av effekter (fysiska/psykiska) har du märkt av? Personerna i 

min arbetsgrupp har… 
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På det öppna svarsalternativet framkom bland annat följande kommentarer:  

• Det har skapat motivation. 

• Fler kollegor har blivit aktiva. 

• Mer fokus och ökat intresse för hälsa och kost. 

• Bra sammanhållning. 

• Mindre ont. 

• Har kört en ”Biggest looser” utmaning och effekterna har varit väldigt positiva. 

• Positiv till företaget som arbetsgivare. 

• Vet ingen som deltagit. 

• Blivit mobbad för att jag inte deltagit. 

• Glad och pigg. 

 

När man genomför en hälsosatsning på ett företag är det enligt Cronsell, Engvall och 

Karlsson (2005) viktigt att i ett tidigt stadie göra klart för sig hur man ska mäta arbetets 
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effekter. Detta för att på så sätt kunna ha möjlighet att utvärdera och vidareutveckla 

arbetet på bästa sätt. Studiens företag har dock inte satt några direkta mål för 

verksamheten och har därför i dagsläget inget strukturerat uppföljningsarbete. Däremot 

säger hälsoansvarige att de utvärderar alla aktiviteter som genomförs och skickar även 

ut webbenkäter till deltagarna för att på så sätt få feedback på arbetet. I dagsläget anser 

hälsoansvarige att det är ett bra arbetssätt för företaget för att på så sätt kunna ta reda på 

om satsningen var rätt och något som de ska fortsätta med eller om det finns något som 

bör korrigeras. Företaget fokuserar därför idag på att utvärdera enskilda aktiviteter för 

sig istället för helheten. Dock önskar företaget fler konkreta siffror på om deras 

hälsosatsningar är lönsamma eller inte. Men det är inget som finns att ta del av idag  

(Intervju 2017-05-03). 

 

 

4.5 Hälsa och ekonomi 

 

Friskvårdsbidrag är en förmån som många företag erbjuder sina anställda, så även denna 

studies fallföretag. Företaget erbjuder varje år 2500 kr per person och år som de 

anställda kan nyttja för sin träning av något slag. Detta bidrag är det dock många som 

inte väljer att nyttja på företagen och därför undersökte studien hur respondenterna i 

företagets enkätundersökningen hanterade bidraget.  

 

Tabell nr 12: Tar du ut ditt friskvårdsbidrag? 
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Övervägande respondenter svarade ja, 63,2 procent samtidigt som det fanns 9,5 procent 

som aldrig valt att ta del av det. Om man jämför resultaten mellan kvinnor och män så 

var det 71,4 procent som svarade ja, alltid av kvinnorna respektive 51,3 procent av 

männen. 22,9 procent respektive 34,0 procent svarade ibland och 5,7 respektive 14,7 

procent svarade nej, aldrig. Studien ville också ta reda på anledningen till varför 

respondenterna valt att inte ta del av sin förmån i form av friskvårdsbidrag för att på så 
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sätt kunna analysera och bidra med utvecklingsmöjligheter för företaget. På frågan 

fanns därför även ett öppet svarsalternativet där det framkom ytterligare kommentarer 

gällande friskvårdsbidraget på företaget: 

• De friskvårdsaktiviteter som jag gör kan jag inte använda bidraget till. 

• Tar ut när behov finns.  

• Har inte blivit av. 

• Använder bara delar av bidraget till de aktiviteter som jag hinner med på 

fritiden. 

• Glömde lämna in kvitto. 

• Inte orkat. 

• Krångligt med kvitton. 

• Har svårt att delta i regelbundna aktiviteter. 

 

Tabell nr 13: Vad är anledningen till att du inte tar ut ditt friskvårdsbidrag? 
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Administrationen kring friskvårdsbidraget på fallföretaget fungerar på så sätt att 

medarbetarna först betalar sina aktiviteter själva och redovisar därefter sina kvitton. Hur 

detta ska genomföras finns detaljerat beskrivet på företagets intranät. Där finns även 

regler kring vilka aktiviteter som man kan använda sitt bidrag till enligt Skatteverkets 

regler. Företaget har inte i dagsläget funderat på något annat sätt att hantera 

administrationen kring bidraget men hälsoansvarige anser att det eventuellt skulle vara 

av intresse i framtiden (Intervju 2017-05-03). 

 

Denna studien har även fått ta del av statistik på företagets uttag av friskvårdsbidraget 

för att se om det finns något tydligt samband mellan företagets hälsosatsning och en 

ökad medvetenhet om fysisk aktivitet och uttag av friskvårdsbidrag. Statistik på uttag av 
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friskvårdsbidrag har därför tagits fram från år 2011, fyra år innan hälsosatsningen 

startades, samt från 2016, ett år efter hälsosatsningen dragit igång. Statistiken visar på 

följande resultat: 

2011 - företaget hade då 455 stycken heltidsanställda som i snitt tog ut ett 

friskvårdsbidrag på 1329 kr per person. 

2016 – företaget hade då 575 stycken heltidsanställda som i snitt tog ut ett 

friskvårdsbidrag på 1610 kr per person. 

Denna statistik visar på ett snitt över alla heltidsanställda på företaget under 2011 och 

2016. Studien har visat på att alla inte väljer att ta del av friskvårdsbidraget men för att 

få statistik på en summa som tas ut och kan jämföras med så har ett snitt räknats fram på 

alla anställda. Statistiken visar på att uttaget av friskvårdsbidraget har ökat med 281 kr 

per person från 2011 till 2016. 

 

Gällande kostnader för hälsoaktiviteterna så berättar hälsoansvarige att företaget har en 

budget på 25.000kr per kvartal för övergripande hälsoarbete. När de väljer att ta in en 

extern föreläsare kostar det allt mellan 1.000 kr till 22.000 kr per tillfälle. Varje 

arbetsgrupp bekostar dock sin egen hälsocoaching om de väljer att satsa på den 

aktiviteten. Varje individuell hälsoanalys kostar mellan 2500 kr till 2800 kr per 

medarbetare. Om medarbetarna väljer att delta i utomhusträning, yoga och massage får 

de bekosta dessa aktiviteter på egen hand. Det kostar 100 kr per termin för 

utomhusträning, 500 kr per tio gånger för yoga och 400 kr per gång (25 min) för 

massage. Seminarierna är kostnadsfria för medarbetare att delta i. Studiens forskare 

ifrågasätter under intervjun med hälsoansvarige varför dessa aktiviteter inte ingår i 

företagets övergripande budget och får svaret att det är för att företaget vill att varje 

medarbetare ska ta ansvar själv för att boka in sig på aktiviteterna och binda upp sig på 

att delta. Friskvårdsbidraget kan dock användas till dessa aktiviteter om medarbetarna så 

önskar (Intervju 2017-05-03). 

 

 

4.6 Sammanfattning empiri 

 

I detta kapitel har det empiriska materialet i form av intervju med hälsoansvarige på 

företaget, statistik kring sjukskrivningar och friskvårdsbidrag samt enkätundersökning 

med medarbetarna presenterats. Som läsare av studien ska du därför efter detta kapitel 
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ha en uppfattning och bild av både teorier kring hälsa och hälsoarbete från kapitel tre 

samt empiriskt material från studiens fallföretag gällande samma område. Dessa två 

kapitel kommer nu att förenas och skapas analyser efter i kommande kapitel. Detta för 

att i studiens sista kapitel kunna sammanfatta hela processen och dess resultat i en 

slutsats med framtida utvecklingsmöjligheter för studiens fallföretag samt andra företag 

som kan applicera denna studies arbete på sin arbetsplats.  
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5 Analys 
 

I detta kapitel presenteras en analys av det insamlade empiriska materialet. 

 

 

5.1 Resultatanalys 

 

”Aldrig tidigare i människans historia har så många varit så stillasittande och så 

otränade som idag” (Faskunger & Hemmingsson, 2005,13). 

 

Det är skrämmande fakta som Faskunger och Hemmingsson (2005) framför i sin 

litteratur. Vi måste därför bli mer medvetna om vår hälsa så att vi på så sätt kan påverka 

vårt stillasittande och otränade kroppar. Det handlar inte om att göra en kvickfix utan ett 

hälsoarbete handlar om att genomföra en långsiktig förändring i sin vardag för att skaffa 

sig en hållbar god hälsa. Det handlar inte om att bli en fanatiker och elitidrottare utan att 

helt enkelt få in en vardagsrutin att röra på sig kontinuerligt för att på så sätt må bra 

både fysiskt och psykiskt menar Faskunger och Hemmingsson (2005). Det är denna 

vardagsmotion i kombination med en ökad medvetenhet för vår hälsa som är grunden 

till att vi ska må bättre både fysiskt och psykiskt. Eftersom de flesta människor 

spenderar större delen av sina dagar på arbetet så har även arbetsplatserna fått upp 

ögonen för dessa viktiga faktorer. Winroth och Rydqvist (2008)  hävdar att om det inte 

fokuseras på hälsa på arbetsplatserna så kommer antagligen personalens hälsa att 

försämras. Detta kommer i sin tur påverka kvalitén på deras arbete och öka 

sjukskrivningsantalet. Det är därför dags att bryta denna trend! Studiens fallföretag tog 

fasta på detta år 2015 när de startade sitt hälsoarbete på allvar. Innan dess hade de 

endast erbjudit sina medarbetare friskvårdsbidrag för att underhålla sin hälsa. I dag så 

erbjuder de olika typer av aktiviteter av varierad form både inriktade mot den fysiska 

hälsan men även åt den psykiska hälsan. Den psykiska hälsan som är minst lika viktig i 

dagens samhälle då många är stressade och pressade av hög arbetsbelastning anser 

fallföretagets hälsoansvarige. Vad hälsa egentligen är för oss har diskuterats oändligt i 

litteratur och ingen kan exakt definiera det ”rätta” svaret då det enligt Scriven (2013) 

beror på vem man frågar. Företagets hälsoansvariges uppdelning mellan den fysiska och 

den psykiska hälsan kan man jämföra med Scrivens (2013) uppdelning i olika 
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dimensioner, den fysiska-, den mentala- och den emotionella hälsan. Där båda anser att 

hälsa är ett komplext fenomen som innefattar olika delar för att fungera. Hälsoansvarige 

är även inne på Winroth och Rydqvists (2008) definition av hälsa i form av att hälsa 

innebär att ha tillräckligt med resurser för att klara av sin vardag i form av olika krav 

som ställs på en som individ. Hälsoansvarige menar på att för att inneha en god hälsa så 

är det viktigt att kunna balansera dessa krav i kombination med kontinuerlig 

återhämtning för att må bra och hålla på lång sikt (Intervju 2017-05-03). 

 

Studiens företag har ett delat synsätt på hälsa eftersom man både ser det ur det 

biomedicinska perspektivet i form av sjukskrivningar och frånvaro från arbetsplatsen. 

Samtidigt som man i och med sin hälsosatsning försöker att se på hälsa ur det holistiska 

perspektivet. Man försöker se individen ur ett helhetsperspektiv. Detta för att på så sätt 

få en mer välmående och stabil personal över en längre tidsperiod. Strategin som 

företaget har med sin hälsosatsning är en kombination mellan den förebyggande och 

den främjande strategin. Forskaren av studien är övertygad om att företaget hjälper till 

att rehabilitera och efterhjälpa om en medarbetare har råkat illa ut eller hamnar i ett 

sämre hälsotillstånd. Dock ligger fokus inom hälsosatsningen på att undvika att hamna i 

ett dåligt hälsoläge och vilket gör att företaget inriktar sig åt att förebygga och främja 

hälsan.  Ett exempel på hur företaget förebygger ohälsa är genom den hälsocoaching 

som en del av arbetsgrupperna på företaget har fått genomgå. Där får varje individ 

chans till en personlig hälsokontroll. Dessa hälsokontroller gör det möjligt att finna 

eventuella riskfaktorer som därefter kan bearbetas innan de blir större och allvarligare, 

vilket Tangen och Conrad (2009) talar för. Företaget arbetar samtidigt med en 

främjande strategi när de erbjuder olika typer av aktiviteter för sina medarbetare för att 

på så sätt skapa förutsättningar för en god hälsa. Att främja hälsa kan man enligt 

Hansson (2004) göra vid alla tillfällen och detta är något som forskaren till studien får 

en bild av att företaget försöker succesivt bearbeta in i företagskulturen. Inte bara 

genom att delta i en fysisk aktivitet i veckan som ska leda till god hälsa utan genom att 

försöka få medarbetarna att utveckla ett helhetstänk kring hälsa. En helhetssyn på både 

den fysiska och psykiska hälsan. Detta försöker företaget göra genom att erbjuda ett 

flertal olika valmöjligheter till aktiviteter inom olika områden och med olika fokus. 

Enligt Winroth och Rydqvist (2008) är en viktig del vid starten av ett hälsoarbete att 

genomföra en nulägesanalys för att på så sätt kunna utvärdera satsningens resultat vid 

ett senare tillfälle. Man vill därmed kunna mäta effekterna som förhoppningsvis uppstår 
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menar Winroth och Rydqvist (2008). Detta är något som studiens företag har missat vid 

starten av sin hälsosatsning och vilket gör att de i dagsläget inte har några konkreta 

siffror att utvärdera och visa på effekter av satsningen. I och med att de endast 

utvärderar efter varje enskild aktivitet blir det svårt att få ett helhetsperspektiv över om 

hälsan hos medarbetarna verkligen har påverkats och visar på resultat i det långa loppet. 

Eftersom företaget har uttryckt att de ser hälsoarbetet ur ett längre perspektiv så är detta 

något som de bör ta med sig och fundera över hur de vill utveckla och förbättra i 

framtiden. Samtidigt är hälsa ett svårt begrepp att utvärdera eftersom det innefattar så 

många olika delar och så många olika faktorer som kan påverka dess resultat. 

 

Studiens empiriska material från enkätundersökningen visar på att det är ett företag med 

aktiva medarbetare även på fritiden då större delen av dem utövar någon form av fysisk 

aktivitet. Winroth och Rydqvist (2008) säger att det är mycket viktigt att träna och röra 

på sig kontinuerligt för att vårt funktionella utrymme inte ska krympa, vilket det gör om 

vi är passiva. Även Colting (2010) talar för fysisk aktivitet i kombination med mat och 

sömn för vårt välbefinnande. Denna studie har dock valt att begränsa sitt studieområde 

till hälsa i kombination med fysisk och psykisk aktivitet och kommer därför inte att 

redogöra och diskutera kring mat och sömn. Detta på grund av studiens omfattning och 

för att arbetet inte ska bli splittrat. Mat och sömn anser forskaren till studien är två så 

stora områden att de vardera skulle kunna ha en egen studie i kombination med hälsa. 

Det enda som forskaren vill att läsarna av studien ska ta med sig är vetskapen om att 

dessa två faktorer har en stor inverkan på vår hälsa och välbefinnande.  

 

Ett hälsoarbete på en arbetsplats måste anpassas efter företagets egna förutsättningar 

enligt Hansson (2004). Studiens fallföretag arbetar med sin satsning på egna initiativ 

men tar även hjälp av utomstående aktörer vid till exempel hälsocoaching vilket 

Cronsell, Engvall och Karlsson (2005) talar för. Detta för att på så sätt få in nya ögon 

och en person som kan se företagets och individernas situation ur ett 

helikopterperspektiv. Det kan också öka motivationen för medarbetarna att delta när en 

helt utomstående person med expertkunskaper inom området kommer och hjälper dem. 

Det empiriska materialet visar på att i stort sett alla respondenter har en positiv 

inställning till hälsoaktiviteter på arbetsplatsen samt att de flesta (70,5 procent) har 

deltagit i någon av företagets aktiviteter. Samtidigt finns det en grupp respondenter som 

ännu inte har deltagit i någon aktivitet. Detta kan det finnas många olika anledningar 
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till. Ett hälsoarbete innebär att man i grunden vill förändra ett beteende och införa nya 

rutiner och i längden en ny livsstil för individerna. Ifall denna livsstil skiljer sig radikalt 

från individens normala livsstil så kan en hälsosatsning istället ha motsatt effekt menar 

Scriven (2013). Individen kan istället framkalla en negativ attityd till hela 

hälsosatsningen. Av enkätundersökningens resultat så var det 36,8 procent som svarade 

att de inte haft tid och därför inte kunnat delta i någon hälsoaktivitet. Hur kommer detta 

sig, när ändå övervägande delen av respondenterna har haft tid att delta? Är det då en 

bortförklaring till att inte delta eller har de individerna inte ett tillräckligt starkt intresse 

att delta så de väljer att inte prioritera hälsoaktiviteterna? I studiens empiriska material 

från enkätundersökningen framkommer det att en hel del av respondenterna upplever en 

stress och att arbetsbelastningen är tuff, vilket är ett övergripande drag idag hos många 

företag i vårt konkurrenssamhälle. Det är dock i denna miljö som hälsoaktiviteter och 

ett avbrott från arbetet är som viktigast för att på så sätt inte hamna i ett ekorrhjul där 

man ständigt känner stress och press för att hinna med sitt arbete och prestera på topp. 

Den andra delen av övervägande svar gällande varför respondenterna inte deltagit i 

någon av företagets aktiviteter var på grund av bristande motivation att delta samt att de 

inte ansåg att någon aktivitet hittills passat dem. Cronsell, Engvall och Karlsson (2005) 

har diskuterat detta faktum i sin litteratur gällande att hur bra koncept för företagets 

hälsoarbete som man än har så finns det alltid en grupp som inte väljer att delta. Där står 

hälsosatsningen inför ett dilemma. För de är dessa individer som oftast behöver 

hälsoaktiviteterna som mest menar Cronsell, Engvall och Karlsson (2005). Det är den 

grupp som antagligen har de störst riskfaktorerna och som kommer att kosta företaget 

pengar i framtiden om de inte börjar att engagera sig och tänka på sin hälsa och livsstil. 

Att tvinga dem att delta är dock fel sätt att agera. Då kan det få motsatt effekt istället. 

Det gäller att hitta ett sätt att få dem motiverade och en förståelse för de positiva 

effekter som hälsa och friskvård innebär. Abrahamsson och Andersen (2005) pratar om 

att vår motivation påverkas av både motiv och värderingar. Därför gäller det att få 

denna grupp som från start har andra värderingar gällande hälsa att tänka om och på ett 

annat sätt. Målet med ett hälsoarbete på arbetsplatsen är att det ska bli långsiktigt och 

hållbart och därför kommer det inte att fungera i längden om dessa individer endast 

upplever en yttre motivation. Till exempel om företaget skulle hota eller belöna med 

något på grund av att de ska delta i hälsoarbetet. Då kommer dessa individer endast att 

delta under en kortare period när hotet eller belöningen kvarstår, dock kommer inte 

detta att medföra några nya insikter eller beteendeförändring gällande hälsoarbetet. 
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Företaget måste därför försöka att få individerna till att finna en inre motivation till att 

delta. En inre motivation i form av känslomässiga belöningar och en tillfredsställelse 

som är mer långsiktiga. Abrahamsson och Andersen (2005) menar att motivation 

handlar om en interaktion mellan individ och situation. Därför gäller det att hitta denna 

situation där individen påverkas i ”rätt riktning”. Detta är en central fråga på företag 

menar Alvesson (2013). Faskunger och Hemmingsson (2005) tillägger att vår 

motivation är en föränderlig egenskap som påverkas av situation, sammanhang och 

förhållanden vilket gör det hela mycket mer komplext. Föreläsningar och seminarium är 

ett sätt som studiens fallföretag har valt att lägga fokus på för att på så sätt öka 

motivationen hos de individer som inte är så engagerade i hälsoarbetet. Cronsell, 

Engvall och Karlsson (2005) håller med om att dessa aktiviteter kan göra individer mer 

inspirerade och på så sätt starta en beteendeförändring. Författarna (Cronsell, Engvall & 

Karlsson,2005) talar också för fysisk träning på arbetstid vilket de tror skulle öka 

motivationen hos en del individer att delta. Winroth och Rydqvist (2008) talar istället 

för den sociala aspekten för att få omotiverade individer att delta i hälsoarbetet. De 

(Winroth & Rydqvist, 2008) menar på att gruppaktiviteter kan bli mer stöttande och 

peppande än när träningen sker individuellt. Studiens fallföretag har dock valt att satsa 

mycket på gruppaktiviteter framkommer det från studiens empiriska material. Olika 

typer av aktiviteter som man kan utöva tillsammans för att stärka sin hälsa fysiskt men 

också för att öka gemenskapen mellan medarbetarna. Samtidigt framkommer 

kommentarer från enkätundersökningen om att vissa anser att aktiviteterna är allt för 

individfokuserade och att företaget istället bör satsa på hälsoarbetet övergripande och på 

företagets arbetsmiljö. En del anser även att företaget borde prioritera den psykiska 

hälsan i första hand istället för den fysiska eftersom många på arbetsplatsen är stressade 

och pressade över sin arbetssituation och arbetsbelastning. Det empiriska materialet 

visar därmed två olika synvinklar. Ena sidan anser att det är bra att ha många olika 

aktiviteter där man tränar i grupp, vilket även hälsoansvarige anser att de har i 

dagsläget. Samtidigt som andra medarbetare anser att hälsoarbetet är allt för 

individfokuserat. Gällande den fysiska och psykiska hälsan så är det utåt sätt enklare att 

se att företaget har valt fysiska aktiviteter för sina medarbetare. Därmed inte sagt att de 

fysiska aktiviteterna endast frambringar fysiska effekter. Ofta framkallar en fysisk 

aktivitet även minst lika stora psykiska effekter bland annat i form av ökat välmående, 

självkänsla och samhörighet. Att arrangera en aktivitet som endast är fokus på psykisk 

hälsa kan därför vara mer komplicerat och svårare att tolka. Som framkommit från 
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studiens empiriska material genom intervjun med fallföretagets hälsoansvarige försöker 

dock företaget att finna aktiviteter för alla olika behov därmed också de psykiska i form 

av bland annat föreläsningar och seminarium.  

 

5.1.1 Resultatanalys frågeställning nr:1 

Vilka effekter har företagets hälsosatsningar på hälsan hos personalen? 

 

På studiens fallföretag har hälsosatsningen visat på övervägande positiva effekter på 

medarbetarna. Denna slutsats skapas efter studiens enkätundersökningsresultat. Studiens 

företag är ett övervägande aktivt företag både på arbetstid samt på deras egna fritid. 

Detta kan delvis ha påverkat resultatet i form av att medarbetarna har en positiv 

inställning och synsätt till hälsobegreppet och fysisk aktiviteter. Närmare 90 procent av 

respondenterna uppgav genom studiens enkätundersökning att de upplevt någon form 

av effekt på grund av de aktiviteter som den deltagit i. De effekter som flest ansåg att 

hälsoaktiviteterna hade lett till var att de hade blivit piggare och gladare samt att de 

kommit i bättre fysisk form. Respondenterna uppgav också att deras intresse och 

medvetenhet gällande träning och kost har ökat vilket Faskunger och Hemmingsson 

(2005) påstår är det första steget som krävs för att kunna genomföra en 

beteendeförändring. Detta i kombination med motivation, som respondenterna också 

uppgett har ökat efter att ha deltagit i företagets aktiviteter, ligger som en bra grund för 

ett långsiktigt hälsoarbete för individerna. Företagets satsningar har även visat på att 

medarbetarna känner sig piggare och gladare vilket ökar trivseln och samvaron på 

arbetsplatsen. Winroth och Rydqvist (2008)talar för gemensam träning i grupp vilket 

enligt författarna (Winroth och Rydqvist, 2008) kan bidra med betydelsefulla sociala 

effekter. I och med att man arbetar tillsammans och kan peppa varandra under 

aktiviteterna ökar det även den fysiska prestationen. Respondenterna uppger i 

undersökningen att den sociala delen har påverkat i positiv riktning i form av att de lärt 

känna fler av sina medarbetare. Företagets hälsoaktiviteter leder därför till mycket mer 

än bara fysiska effekter. Att arbetsgruppen blivit gladare och att de har fått en bättre 

sammanhållning är de utmärkande effekter som har påverkat arbetsgruppen anser 

respondenterna. Här var det dock endast 56 procent som ansåg att arbetsgruppen hade 

påvisa några effekter. Anledningen till att procentsatsen var högre gällande de 

individuella effekterna kan bero på flera olika anledningar. En av anledningarna kan 

vara att det är lättare att svara på en fråga och känna efter om det har påverkat en 
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personligen till skillnad från en hel grupp. Man känner sig själv bäst och det kan vara 

svårt att generalisera en hel grupps effekter. De slutsatser som man kan dra av påvisade 

effekter på medarbetarna efter att ha deltagit i företagets hälsoaktiviteter, enligt studiens 

empiri baserat på enkätundersökningen, är att de är övervägande positiva effekter. Som i 

alla sammanhang finns det dock ett fåtal respondenter som inte upplever samma 

positiva känsla. Det har bland annat framkommit att en del av medarbetarna känner sig 

pressade på grund av grupptrycket från de andra i deras arbetsgrupper. Pressade att delta 

även om individen inte vill eller kan. Stressfaktorn är också en faktor som påverkar 

vissa av medarbetarna. Stressen i att hinna med att delta under deras pressade dagar och 

arbetsuppgifter. För även om motivationen finns så kan stressen över att hinna med sina 

arbetsuppgifter göra att individen inte väljer att delta. Det blir på så sätt en ond cirkel. 

Att röra på sig har bevisats vara bra och kan stimulera och aktivera hjärnan och hela 

kroppen på många olika sätt, vilket kan vara till en stor fördel när man känner sig 

stressad. Att då få en paus från sina arbetsuppgifter mitt på dagen kan tillföra mycket ny 

energi som ger individen mer kraft och bättre fokus att kunna prestera ett bra arbete 

resterande delen av dagen. I och med att företaget har flextid ökar möjligheten att 

faktiskt kunna delta i de aktiviteter som genomförs. Självklart är det en valfrihet och 

studiens forskare har förståelse för att man inte alltid får ihop livspusslet även om man 

har flextid. Men om man har möjlighet att planera och strukturera upp sina dagar och 

arbetstider på relativt egen hand alternativt att man har en chef som är förstående och 

också engagerad i hälsoarbetet så bör man kunna skapa en möjlighet till att delta. Allt 

handlar om att ha tillräckligt med motivation och planering.  Winroth och Rydqvist 

(2008) menar dock att mänskliga insatser aldrig går att redovisa exakta effekter av 

vilket även denna studien har kommit fram till efter dess genomförda undersökningar. 

När man undersöker människor och vilka effekter som dessa har framkallat efter att ha 

deltagit i hälsoaktiviteter så finns det alltid många olika uppfattningar och upplevelser 

av samma händelse. Detta eftersom vi alla har olika utgångspunkter och referensramar. 

Syftet med studiens frågeställning var dock att ta reda på vilka effekter som 

medarbetarna upplevt när de deltagit i fallföretagets hälsosatsning inte att de alla ska ha 

upplevt samma effekter. Detta anser studiens forskare att studien har lyckats med efter 

insamling och sammanställning av det empiriska materialet.  

 

5.1.2 Resultatanalys frågeställning nr:2 

Hur blir det ekonomiskt lönsamt för företaget att lägga pengar på hälsa? 



  
 

60 

 

Att genomföra individuella hälsoundersökningar kostar en hel del pengar för 

fallföretaget. I dagsläget är det endast en del av arbetsgrupperna som genomgått detta. 

Positivt för dem som har gjort det är att de själva och företaget får ett resultat på den 

fysiska hälsostatusen. Som Hansson (2004) skriver så leder dock inte denna kontroll till 

något alls för de flesta, vilket ur ett perspektiv kan ses som ett rent slöseri med 

företagets pengar. Däremot om man istället ser det ur perspektivet att man har möjlighet 

att finna riskfaktorer hos ett fåtal medarbetare som därefter i ett tidigt skede kan 

behandlas och undvikas att bli så mycket större så blir hälsoanalysen mer ekonomiskt 

försvarbar. De hälsoanalyser som studiens fallföretag har använt sig av kostar mellan 

2500 kr till 2800 kr per medarbetare. Om man jämför det med att en av medarbetarna 

hade blivit tvungen att sjukskriva sig på grund av att man inte upptäckt riskfaktorer i ett 

tidigt stadie så innebär det en stor ekonomisk vinning som företaget gör i och med att de 

kartlägger hälsostatusen hos de anställda. Självklart går det inte att kartlägga och 

identifiera alla riskfaktorer hos medarbetarna, men att genomföra hälsoanalyser är ett 

sätt. Cronsell, Engvall och Karlsson (2005) anser dock att hälsa innefattar tre olika 

dimensioner, psykiska, fysiska och sociala och därför bör även mätningen innefatta alla 

tre delarna. Detta är inget som studiens företag har tänkt på eller har några siffror eller 

statistik gällande framkommer det under intervjun med företagets hälsoansvarige 

(Intervju 2017-05-03). Samtidigt så krävs det mer forskning inom området för att 

utveckla metoder för att kunna mäta alla tre dimensioner på ett säkert och användbart 

sätt anser Cronsell, Engvall och Karlsson (2005). Därför går det ändå inte i dagsläget att 

mäta dessa dimensioner på ett bra sätt. 

 

Studiens fallföretag har i dagsläget inte specificerat några konkreta mål för 

hälsosatsning mer än att de vill bli en aktiv och attraktiv arbetsgivare. De ser arbetet ur 

ett längre tidsperspektiv och vill att det stegvis ska utvecklas framåt enligt Winroth och 

Rydqvists (2008) rekommendationer. Målet är inte att direkt kunna se ekonomiska 

vinster utan att det istället på sikt visar sig. Då i form av bland annat minskade 

sjukskrivningar. Hälsoansvarige på företaget talar också för att de med hjälp av 

hälsosatsningen vill bli en attraktiv arbetsgivare. Hälsosatsningen är därför ett sätt för 

dem att sprida ett gott rykte kring sig för att på så sätt kunna locka till sig nya 

medarbetare eftersom företaget ständigt expanderar (Intervju 2017-05-03). Därför vill 

de kunna förmedla till allmänheten utanför företagets väggar att de är ett företag som 
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satsar på sina medarbetare. Gällande sjukskrivningar så menar Winroth och Rydqvist 

(2008) att det även här kan vara svårt att se ett tydligt samband mellan hälsosatsningar 

och sjukfrånvaro. Detta eftersom det finns så många olika faktorer som är med och 

påverkar. Både faktorer kopplade till individens hälsostatus men även faktorer som 

konjunktursvängningar och synsätt på att sjukskriva sig. Gällande sjukskrivningsantalet 

på studiens företag så var det ingen bakomliggande uttalad orsak till att hälsosatsningen 

startade berättade företagets hälsoansvarige under intervjun (Intervju 2017-05-03). 

Statistiken som tagits fram från år 2011 och 2016 gällande företagets sjukskrivningar 

visar trots företagets hälsosatsningar på ett ökat sjukskrivningsantal i genomsnitt på 

företaget i sin helhet. Detta går emot de teorier som lyfts fram i denna studie om att det 

är lönsamt och bra att satsa på hälsa på arbetsplatserna. Att visa på vad de ökade 

sjukskrivningarna beror på går inte genom studiens empiriska data. Samtidigt är det 

statistik som går jämsides med Försäkringskassans statistik (Försäkringskassan, 2015) 

som visar på att den genomsnittliga sjukskrivningsstatistiken över hela landet ökar varje 

år. Vad det kan bero på finns många olika teorier kring och faktorer som påverkar. Vad 

som gör det specifikt på studiens fallföretag är därför inget som denna studie kommer 

att forska i utan endast göra ett konstaterande i att så ligger det till. 

 

Studiens företag har valt att erbjuda friskvårdsbidrag till sina medarbetare för att kunna 

delta i hälsofrämjande aktiviteter. Studiens enkätundersökning visar dock på att det 

endast är 63,2 procent som alltid utnyttjar det. Därutöver finns det en grupp som väljer 

att utnyttja det ibland samt en mindre grupp på 9,5 procent som aldrig väljer att ta del av 

denna förmån. Det framkom ett flertal anledningar kring varför de inte valt att ta del av 

bidraget genom enkätundersökningen på företaget. Bland annat berodde det på att 

bidraget inte går att utnyttja till vilka aktiviteter man vill. Detta är inget som studiens 

företag kan påverka eftersom det är Skatteverket som bestämmer riktlinjer och regler 

kring bidraget eftersom det är en skattefri förmån. Det man kan fundera kring är dock 

varför vissa aktiviteter är okej att använda bidraget till samtidigt som andra inte är det? 

Ett exempel på en aktivitet som enligt Skatteverket inte är okej att använda sitt 

friskvårdsbidrag till är coaching samtal även om det är inriktat mot fysisk och/eller 

mental träning (Skatteverket). Där går Skatteverkets regler emot den teori som 

framkommit i denna studie att coaching samtal är ett bra sätt för individer att bli fysiskt 

aktiva och kan ligga till grunden för att öka en individs motivation till att delta i 

hälsofrämjande aktiviteter. Det är däremot okej att utnyttja sitt bidrag till örtbad och 
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fotmassage varpå man kan ifrågasätta Skatteverkets syn på hälsa och hälsofrämjande 

aktiviteter då inte friluftsaktiviteter och till exempel ridning är okej att använda det till. 

Detta kan självklart leda till att människor inte väljer att utnyttja sitt bidrag eftersom de 

ägnar sin fritid åt en aktivitet som Skatteverket inte anser vara hälsofrämjande. Om det 

är på detta sätt så är det ingen förlust för företaget om personen inte utnyttjar sitt 

friskvårdsbidrag eftersom den ändå genomför hälsofrämjande aktiviteter fast utan att ta 

del av bidraget från företagets sida. Studiens empiriska data visar på att det är en hel del 

av respondenterna som inte visste att de hade rätt till bidraget samt att de som var 

medvetna om det tycker att det är krångligt med administrationen kring bidraget. 

Studien stöds av de uppgifter som Lantoo (2016) presenterat gällande den okunskap 

som många anställda har gällande sina förmåner. Studiens resultat stärks också med 

Vismas fakta att många personer anser att det är krångligt att hantera. Dessa två 

anledningar är något som företaget med enkla medel kan avhjälpa. Okunskap eller 

dåligt engagemang att ta del av informationen kring friskvårdsbidraget kan företaget 

arbeta med. Det kan avhjälpas genom extra tydlighet och kontinuerlig information 

gällande regler och hantering av förmånen. Eftersom företaget genom intervjun med 

hälsoansvarige (Intervju 2017-05-03) har uttryckt att de vill vara en attraktiv arbetsplats 

är det extra viktigt med tydlig information till de anställda så att de kan känna sig 

delaktiga och en samhörighet med företaget. Det är även viktigt att informera sina 

nyanställda vid deras upplärning om vad det är för regler som gäller och hur allt 

fungerar praktiskt. Samtidigt så sker all kommunikation på mottagarens villkor vilket 

gör att individen själv måste ta ett eget ansvar och känna sig motiverad att ta till sig 

informationen. För i längden lönar det sig faktiskt för företag att satsa på hälsan hos de 

anställda och erbjuda friskvårdsbidrag påstår Emdén (2014). Han (Emdén, 2014) 

poängterar att friskvårdsbidraget idag har utvecklats till en investering i företagets 

medarbetare istället för endast en goodwill förmån som det tidigare sågs som. Emdén 

bekräftar även den målsättning som studiens fallföretag har med hälsoarbetet likväl 

många andra företag att de vill framstå som en attraktiv arbetsgivare i och med deras 

satsningar i medarbetarna. Både studiens enkätundersökning och statistik från Lantoo 

(2016) visar på att kvinnor är mer benägna att ta del av friskvårdsbidraget. Vad detta 

beror på går ej att utläsa från studiens empiriska material eller statistiken från Lantoo 

(2016). Att ta hjälp av applikationer i mobiltelefonen eller andra tekniska medel för att 

underlätta administrationen och för att förmedla information har visat sig vara bra 

metoder för att hjälpa medarbetarna att hantera bidraget. Detta kanske även kan vara 
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något för studiens företag att ta med sig i framtiden. Hälsoansvarige på företaget ser det 

som en positiv punkt att undersöka. 

 

Studiens företag har rätt ambitioner och framtidsplaner gällande ett lönsamt hälsoarbetet 

eftersom de vill ta det i små steg framåt och ser det långsiktigt. Det är ingen idé att se en 

hälsosatsning som ett kortvarigt projekt om man vill ha lönsamhet i det anser Emdén 

(2014). Beteendeförändringar hos medarbetarna och lönsamhet tar tid och hälsoarbetet 

måste därför få möjlighet till denna tid. Det vi dock kan konstatera och som Johanson 

och Johrén (2007) redogör för i sin litteratur är att det är lönsamt att satsa på hälsa och 

hälsoarbetet på arbetsplatsen. Det är däremot svårt att säga exakt hur lönsamt det är för 

varje företag som genomför en satsning. Många företag vill gärna att deras ekonomiska 

investeringar ska gå att utvärdera och kunna visa upp siffror och statistik på. Självklart 

är detta en möjlig ambition i framtiden, men inte idag. Johanson och Johrén (2007) 

räknar upp en hel del brister som finns gällande utvärdering och redovisning av 

hälsoarbete. En av bristerna eller snarare svårigheterna gäller att på ett objektivt sätt 

uppskatta hur mycket en investering ekonomiskt har genererat kontra de fysiska och 

psykiska effekter som medarbetarna på företaget upplever. Siffror är konkret men att i 

samma mening göra en sammanfattning och utvärdering i samband med människor är 

svårt. Studiens forskare och många av teorikapitlets författare anser att det är näst intill 

omöjligt.  
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6 Slutsats 
 

Denna uppsats är baserad på en fallstudie på ett utvalt svenskt företag som arbetar inom 

programvarubranschen. Studiens syfte var att undersöka hur det blir lönsamt att satsa på 

hälsa med fokus på företagets hälsosatsning som startades 2015. Studien utgick från två 

frågeställningar:   

• Vilka effekter har företagets hälsosatsningar på hälsan hos personalen? 

• Hur blir det ekonomiskt lönsamt för företaget att lägga pengar på hälsa? 

 

Slutsatsen från den första frågeställningen är att företagets hälsosatsning har visat på 

effekter i olika former hos medarbetarna som deltagit i aktiviteterna. Fallföretagets 

medarbetare är ett aktivt företag där stor procentdel av dem deltar i de aktiviteter som 

företaget erbjuder. De har genom att delta i aktiviteterna känt att de har blivit gladare, 

piggare och mer medvetna om träning, hälsa och kost samtidigt som de kommit i en 

bättre fysisk form. Medarbetarna tycker även att effekterna av hälsoaktiviteterna har 

visat sig på deras arbetsgrupp. Detta i form av bättre sammanhållning samt gladare och 

piggare arbetskamrater. Studiens empiriska material har visat på att det är övervägande 

positiva resultat som framkommit även från hälsoansvariges sida som ser detta som ett 

fortsatt långsiktigt arbete.  

 

Den andra frågeställningen är tyvärr svårare att besvara till hundra procent. Teorier som 

framkommit under studiens gång menar på att mänskliga effekter och hur det i 

slutändan blir lönsamt inte går att besvara fullt ut. Detta eftersom det är så många olika 

faktorer som kan påverka en individ och dess hälsa, vilket gör att man inte helt kan säga 

att det i detta fall är hälsosatsningen som har påverkat individen. Vilket i sin tur leder 

till att resultatet av att delta i hälsoaktiviteterna gör att individen blir en mer ekonomiskt 

lönsam medarbetare. För att kunna säkerhetsställa dessa effekter som leder till 

ekonomisk lönsamhet krävs mycket mer forskning inom området och där är vi ännu inte 

idag. Fallföretagets sjukskrivningsstatistik har däremot inte visat på någon positiv trend 

när studien jämförde år 2011 och 2016 års statisk. Forskaren av uppsatsen tror dock inte 

att detta har att göra med hälsosatsningen utan har påverkats av andra faktorer. 

Slutsatsen av frågeställningen, hur blir det ekonomiskt lönsamt att satsa på hälsa, går 

därför inte att besvara. Studiens fallföretag ser dock positivt på ett aktivt hälsoarbete 

vilket även studiens olika teorier har lagt fram. Förhoppningsvis kan deras arbete leda 
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till att de nuvarande medarbetarna har en god hälsa och blir mer produktiva i sitt arbete 

samt locka till sig nya medarbetare till företaget. 

 

Forskaren av studien har kommit fram till några utvecklingsmöjligheter för fallföretaget 

inför sitt framtida hälsoarbetet: 

• Sätt upp tydliga mål för hälsosatsningen för att på så sätt kunna utvärdera hur 

satsningen har lyckats och hur man ska kunna utveckla det vidare.  

• Jobba ännu mer aktivt med att hitta en bredd av olika typer av aktiviteter för att 

på så sätt kunna aktivera ännu fler på företaget.  

• Testa att införa träning på betald arbetstid, förslagsvis en gång i veckan. Detta 

skulle öka motivationen hos en del som kanske inte från början är särskilt 

benägna att röra på sig. Får de då möjlighet att göra det någon gång i veckan på 

betald arbetstid så skulle antagligen fler i alla fall testa på det.  

• Se över hur informationsflödet ut till medarbetarna gällande hälsoaktiviteter och 

friskvårdsbidrag. All information ska vara tydlig och tillgänglig för alla.  

• Fortsätt att genomföra hälsoanalyser på medarbetarna för att på så sätt ha 

möjlighet att upptäcka eventuella riskfaktorer. 
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7 Metodreflektion 
 

Studien har använt sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativ metod i 

form av en djupintervju med företagets hälsoansvarige samt kvantitativ metod i form av 

en enkätundersökning bland medarbetarna på företaget. Metodvalet har på så sätt gett en 

mer komplett bild än om endast en av metoderna hade valts att användas. Den 

kvantitativa metoden har gett en bredd i form av ett stort antal respondenter som 

genomfört enkätundersökningen. Samtidigt som den kvalitativa metoden istället har 

bidragit med ett djup och en bakgrund till företagets hälsosatsning.  Det var till en stor 

fördel inför skapandet av enkätundersökningens frågeställningar att kontakt och en 

intervju med hälsoansvarige redan hade genomförts. Detta eftersom studiens forskare då 

i förväg hade en bild över företagets hälsosatsning samt bakgrunden till den så att denne 

kunde formulera frågeställningarna utefter den information som framkommit. Studiens 

forskare hade samtidigt möjlighet i skapandet av enkätundersökningen att föra en dialog 

med hälsoansvarige för att på så sätt formulera en genomtänkt och välarbetad enkät. 

Enkätundersökningen som vald metod för att få fram medarbetarnas synpunkter 

gällande de hälsoeffekter som hälsoarbetet på företaget har genererat uppskattar 

studiens forskare som en bra metod. Skulle man valt att istället för en 

enkätundersökning genomföra gruppintervjuer skulle inte samma svarsfrekvens nåtts 

inom samma tidsram. Det hade då varit svårare att sammanfatta och dra slutsatser om 

satsningarna har påvisat några effekter på medarbetarna.  

 

Det har under studiens gång funnits en medvetenhet hos forskaren att 

enkätundersökningen skulle kunna generera en låg svarsfrekvens. Detta blev dock inte 

fallet. Enkätundersökningen skickades ut till 536 personer och genererade i en 

svarsfrekvens på 67 procent, i form av 360 stycken svar. Enligt Jacobsen (2002) är detta 

en bra svarsprocent. Hade undersökningen kommit upp i en svarsprocent över 70 

procent hade den varit mycket bra. På grund av den höga svarsfrekvensen så valde 

studiens forskare att inte genomföra en bortfallsanalys. Detta hade kunnat genomföras 

ifall forskaren ansåg att svarsfrekvensen varit för låg och för att på så sätt kartlägga 

orsakerna till varför medarbetarna inte svarat på enkäten. Det kan ha funnits flera 

anledningar till varför medarbetarna inte valt att svara på enkäten t.ex. att de inte är 

engagerade i hälsoarbetet eller att de helt enkelt inte prioriterat undersökningen. Om det 

skulle vara så att övervägande delen av de som inte svarat inte är engagerade eller har 
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negativ inställning till företagets hälsoarbete skulle det kunnat påverka studiens resultat 

om de hade valt att delta. Det vi i dagens situation kan säga är att bortfallet delvis kan 

ha påverkat studiens resultat, dock oklart på vilket sätt. Eftersom det inte går att 

undersöka så kommer ingen ytterligare analys att genomföras. Det var till en stor fördel 

för studien att forskaren kunde ta hjälp av och använda företagets enkätverktyg, 

Questback. Detta gjorde arbetet mycket smidigt och underlättade både skapandet och 

distributionen av enkäten. Allt har skett digitalt vilket också underlättat hela processen 

administrativt samt har sparat tid. Eliasson (2013) menar dock att enkätundersökningar 

överlag brukar få in färre svar än intervjuundersökningar då direkt mänsklig kontakt 

saknas. Reliabiliteten kan även påverkas vid en enkätundersökning till skillnad från en 

intervjuundersökning då respondenterna kan misstolka frågorna och inte har någon att 

fråga gällande tolkningen av dem. Detta bedömde dock inte forskaren av studien var 

möjligt att genomföra eftersom studien hade som mål att få in så många svar som 

möjligt under den begränsade tidsperiod som studien genomförts under. Forskaren tror 

dock att misstolkningar och felskrivningar till viss del kan ha undvikits i och med den 

digitala hanteringen av enkäten. Ytterligare en fördel med enkätundersökningar är att 

respondenten själv har möjlighet att avgöra när den vill svara på den inom 

undersökningens svarstid, vilket ökar flexibiliteten för undersökningen till skillnad från 

en tidsbunden intervju (Eliasson, 2013).  

 

Efter många timmars funderingar från forskarens sida valde denne att genomföra en 

fallstudie. Planen från början var dock att jämföra flera olika företag för att därefter 

kunna jämföra resultatet och se om det skilde sig åt. Forskaren valde dock att rikta in sig 

på endast ett företag i form av en fallstudie eftersom det anses vara passande att 

genomföra när man vill få en djupare förståelse för en viss händelse enligt Jacobsen 

(2002). Man får därmed ett heltäckande perspektiv anser Patel och Davidsson (2011), 

vilket var syftet med studien. Genom att välja att studera endast ett företag utesluter 

man dock möjligheten till jämförelse mellan till exempel olika branscher och olika 

upplägg på hälsosatsningar hos företagen. Detta är något som hade kunnat tillföra 

studien andra synvinklar och förklaringar till de effekter som uppstår vid hälsoarbete 

samt om satsningen är lönsam. På grund av valet att genomföra en fallstudie, vilket lett 

till att en jämförelse mellan olika företag inte är möjlig, minskar generaliserbarheten av 

studien. Forskaren har hela tiden varit medveten om detta men anser att studien ändå 

kan vara av betydelse för omvärlden eftersom den visar på ett resultat och möjliga 
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utvecklingsmöjligheter hos studiens företag som även kan appliceras på andra företag i 

andra branscher. 

 

Gällande respondenternas anonymitet så har studien under hela processen bevarat den. 

Dock var det inget som uppgavs vid utskicket av enkäten. Trots detta blev 

svarsfrekvensen god. Respondenterna visar därför att de står för sina åsikter på grund av  

att de inte kräver någon anonymitet. Företaget i stort har även tilldelats en anonymitet i 

studien då forskaren inte anser att det tillför något i studien att avslöja företagets namn. 

Anonymiteten för hela företaget har också valts att bevaras på grund av att studien 

kommer att publiceras officiellt och därför vill forskaren inte att företaget på något sätt 

ska känna sig ”uthängda”. Anonymiteten var något som forskare i samråd med studiens 

kontaktperson och hälsoansvarig beslutade. Forskaren har även fått skriva på ett 

tystnadspliktsavtal för att bekräfta att uppgifterna som framkommer under studiens gång 

endast kommer att användas i studiens syfte och i dess uppsats.   
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Bilagor 
 

 

Intervjufrågor  

 

1. Vad är bakgrunden till er hälsosatsning?  

 

2. När man arbetar med hälsa är det viktigt att tänka långsiktigt. Hur långsiktigt 

gällande hälsa tänker ert företag? 

 

3. Arbetar du som hälsoansvarig med hälsosatsningen på heltid eller vid sidan av 

sina andra uppgifter? 

 

4. Vad är det som påverkar och/eller avgör vilka aktiviteter som ni ska engagera er 

i? 

 

5. Innan hälsosatsningen startades genomförde ni en nulägesanalys för att på så sätt 

ha ett utgångsvärde för personalens hälsa och på så sätt kunna utvärdera i 

framtiden? 

 

6. Hur utvärderar ni? På vilket sätt? Utvärderar ni enskilda aktiviteter eller 

helheten? 

 

7. När det gäller utvärdering och uppföljning så tänker jag även på den ekonomiska 

aspekten av satsningen och arbetet kring hälsa (vilket uppsatsen har som mål att 

ta reda på hur det blir lönsamt att satsa på hälsa). Hur ser ert företag på det? Är 

det något som ni försöker få siffror på på något sätt för att se om det är 

försvarbart att satsa på eller anser ni mer generellt att personalen kommer att må 

bättre om de får röra på sig och att det på så sätt gynnar företaget även om man 

inte kan sätta några exakta siffror på arbetet? 

 

8. På en hälsosatsning deltar ofta de personer som i grunden gillar denna typ av 

aktiviteter och som är vana att röra på sig. Det kan dock i många fall vara svårt 
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att få med de som verkligen är behov av träning och förbättrad kondition. Hur 

agerar ert företag för att få med dessa personer?  

 

9. Kommer företaget att ta del av enkätundersökningens resultat? 

 

10. Kan man genom enkätundersökning på något sätt identifiera vem det är som har 

svarat?  

 

11. Jag skulle gärna vilja ha uppgifter på kostnader i samband med olika aktiviteter 

inom företagets hälsosatsning. Har du möjlighet att ta fram det? 

 

12. Hur kommer det sig att alla aktiviteter inte ingår i budgeten?  

 

13. Går det att använda sitt friskvårdsbidrag till dessa aktiviteter? 

 

14. Gällande tiden som aktiviteterna är förlagda till, framförallt på lunchtid, har ni 

upplevt att personalen känner sig stressade av att både kunna hinna träna och få i 

sig lunch och att det därmed blir en stressfaktor istället för något positivt som 

tanken är från början? 

 

15. Har ni funderat på en friskvårdstimme i veckan/person där man under betald 

arbetstid får träna vad man vill och när det passar?  

 

16. Hur skulle du vilja beskriva begreppet hälsa? Vad är hälsa för dig?  

 

17. Hur fungerar administrationen gällande friskvårdsbidrag på företaget? Lägger 

man ut pengar och redovisar kvitton eller har ni något annat sätt att hantera det 

på?  

 

18. Idag är det generellt många som inte väljer att utnyttja sitt friskvårdbidrag 

eftersom de anser att det är krångligt med hanteringen av kvitton m.m. Vad jag 

har läst så finns det en del företag som arbetar med att istället hantera det genom 

en speciell app/hemsida där man får sitt bidrag laddat och att det dras därifrån 
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automatiskt digitalt för att undvika allt pappersarbete och förenkla hela 

processen. Är det något som ert företag har haft funderingar på att införa? 

 

19. Övriga tankar/synpunkter gällande hälsosatsningen och hälsa överlag? 
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Enkätfrågor 
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