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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

 

I ett samhälle där en stillasittande livsstil är det normala är det inte förvånande med negativa 

hälso- och välbefinnandeeffekter som följd (Schäfer, Elinder & Faskunger, 2006). Detta leder 

även till samhällskostnader genom ökad andel sjukdomar och produktionsbortfall. Därför 

behövs det en kraftfull satsning från samhällets sida för att vända denna trend. 

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen ger möjlighet att nå ut till en stor grupp vuxna oavsett 

ålder, kön, etnicitet och socioekonomisk status. Därmed bör fysisk aktivitet på arbetsplatsen 

vara en viktig del i att förändra hälsan hos befolkningen (Schäfer, Elinder & Faskunger, 

2006).  

 

Friskvård har visat sig leda till lägre kostnader för företag enligt Berry, Mirabito och Baun 

(2010). Dels genom att sjukfrånvaron minskar bland de anställda och dels för att en lägre 

personalomsättning krävs. Man har identifierat sex väsentliga stöttepelare för att få en lyckad 

och väl integrerad friskvårdsplan för organisationer, oavsett storlek. Dessa är multinivå 

ledarskap, anpassning, omfattning, relevans och kvalité, tillgänglighet samt samverkan och 

kommunikation (Berry, Mirabito & Baun, 2010).  

 

Det finns klara brister i svenska företags friskvårdssatsningar, enligt Jan Malmström, i den 

artikel han skriver på Svenska Dagbladet (2012). Beslut som ska tas snabbt, brist på pengar 

och få ideér är vanliga orsaker till att satsningar på friskvård ofta blir mindre lyckade. Viljan 

att göra något bra finns men ofta tas de enkla besluten som att ge sina anställda gymkort eller 

ha en fruktkorg på jobbet. Bristen på analys gällande vilket val av friskvård som företagen ska 

satsa på är något som har negativ inverkan på de effekterna friskvården ska ge. Men något 

som också skulle behövas är en uppföljning av friskvårdssatsningen för att kunna förbättra 

den och göra den mer anpassad till de anställda och därmed förbättra resultatet av friskvården. 

Det är också lätt att tro att friskvård enbart innefattar motion fast det till exempel skulle kunna 

vara att införa samtalsstöd med karriärcoacher (Svenska Dagbladet, 2012).  
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1.2 Problematisering 

 

Enligt studien som Bize och Plotnikoff (2009) utfört på ungefär sexhundra individer med 

arbete, där de undersökte hur hälsa och fysisk aktivitet påverkar varandra, visade det sig att 

fysisk aktivitet påverkar hälsostatusen positivt. De såg att det skedde en minskning i BMI och 

en ökning i kroppens förmåga att bränna kalorier på deltagarna i studien (Bize et al., 2009).  

Fysisk aktivitet som möjliggörs på arbetsplatsen verkar vara effektiv för kvinnor och 

förbättrar deras hälsa medan det för män inte verkar påverka nämnvärt, enligt en studie som 

Plotnikoff, Brunet, Courneya, Spence, Birkett och Marcus (2007) utförde. De anser även att 

framtida studier bör undersöka hur multinivåstrategier kan påverka och tydligt undersöka om 

friskvården har olika hög effekt beroende på kön. 

 

Heirich, Foote, Erfurt och Konopka (1993) undersökte olika alternativ till friskvård på 

arbetsplatsen och vilket som hade bäst effekt för att få de anställda att delta i och genomföra 

fysisk träning. De jämförde skillnader mellan möjligheten till träningslokal på arbetsplatsen 

för de anställda, samtalsrådgivning för personal i riskzon samt möjligheten till 

samtalsrådgivning kombinerat med uppmuntran från organisationen för att främja samarbete 

med träningen och gemensamma träningsaktiviteter på arbetet. Det som visade sig fungera 

bäst var den sistnämnda och det visade sig utöver högt deltagande också ge positiva effekter 

på blodtrycket, viktminskning och även antalet rökande personer minskade bland de anställda 

(Heirich et al., 1993).  

 

Det finns resultat som visar att friskvårdssatsningar och förändringar på företag och 

organisationer ger en minimal positiv påverkan på de anställdas träning och hälsa (Dishman, 

Oldenburg, O’Neal & Shephard, 1998). Det fanns tendenser inom vissa grupper i studien att 

det skulle finnas en större effekt, men inget som ansågs vara av något större värde. De menar 

vidare att många av de satsningar och förändringsprocesser som görs i organisationer oftast 

enbart fokuserar på syreupptagningsbaserad träning. Därmed ignorerar man att det kan finnas 

andra typer av träning som i större utsträckning skulle öka de anställdas engagemang och vilja 

att utnyttja friskvårdssatsningarna (Dishman et al., 1998).  

 

Proper, Koning, Van der Beek, Allard, Hildebrandt, Bosscher och Van Mechelen (2003) 

menar efter deras studie att friskvårdssatsningar främst bör göras för att öka andelen individer 

som utför fysisk aktivitet och för att minska risken för muskuloskeletala sjukdomar, som till 
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exempel ben och ledvärk. Däremot anser de att när det gäller andra anledningar och mått finns 

det inga vetenskapliga bevis för att det ska finnas stöd för att genomföra 

friskvårdsimplementeringar eftersom det inte har gjorts tillräckligt antal högkvalitativa studier 

och undersökningar inom området för att kunna dra slutsatser för det (Proper et al., 2003).  

 

I undersökningen som Awa, Plaumann och Walter (2010) utförde, där de testade om de 

friskvårdsingripanden och satsningar organisationer genomfört, hade positiv inverkan på 

hälsan hos de anställda. För att minska risken för utbrändhet var friskvårdssatsningar på 

arbetsplatsen något som påverkade positivt. Vidare fann de därigenom att det också fanns 

tendenser till positiv påverkan på ekonomin för individerna men även för företagen om 

utbrändheten minskade (Awa et al., 2010). 

 

1.3 Frågeställning 

Det verkar som att de studier som finns inom området visar på olika effekter av 

friskvårdssatsningar. Varför är det så? Kan det vara för att det är skillnad på hur man har 

planerat, genomfört och följt upp satsningarna? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och förklara hur man i företag planerar, genomför och 

utvärderar sina friskvårdssatsningar. 
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2. Metod 
  

2.1 Kvalitativ ansats 

 

När man ska välja forskningsmetod finns enligt Bryman och Bell (2013) två ansatser, 

nämligen kvalitativ och kvantitativ. Den kvantitativa metoden innebär att man undersöker 

samband och den kvalitativa innebär att man lägger mer fokus på orden som sägs och 

försöker skapa en djupare förståelse inom ämnet. 

  

Valet av forskningsmetod styrs utifrån forskningsfrågan och kvalitativ ansats bör användas 

om forskningsfrågan utgår från hur och varför något uppstår, enligt Bryman och Bell (2013). 

De frågor jag vill ha svar på i denna uppsats och den ökade förståelsen som ges av en 

kvalitativ ansats för ämnet är anledningen till att det är den metod som kommer användas 

framöver i uppsatsen. Kvalitativ ansats har i denna studie använts i form av intervjuer med tre 

företag och två respondenter på respektive företag. Dessa intervjuer har bidragit till att jag har 

kunnat få en djupare förståelse kring det fenomen som studien handlar om vilket är det man 

eftersträvar med en kvalitativ ansats. 

 

2.2 Abduktiv ansats 

 

Det finns enligt Patel och Davidson (2011) tre olika sätt att genomföra forskning; deduktiv, 

induktiv och abduktiv. Den abduktiva metoden, som är en kombination av deduktiv och 

induktiv, innebär att först framställa den teori man kommer använda sig av. Efter det används 

den teorin som valts och testas på nya fall. Anledningen till att man använder sig av denna 

metod är att forskaren ges mer frihet och slipper känna sig låst vilket lätt blir fallet om man 

använder någon av de andra metoderna. Nackdelar med den abduktiva metoden är att en 

förutsättning för att genomföra den på rätt sätt är att forskaren lyckas vara objektiv och inte 

låter sig påverkas av tidigare erfarenheter inom det ämne som undersöks (Patel et al., 2011). 

 

Den metod som kommer användas i denna uppsats är den abduktiva. Den kommer användas 

genom att teorin först framställs och undersöks för att därefter jämföra resultatet från 

intervjuerna mot teorin för att få en uppfattning om hur användbar teorin är i praktiken. 

Abduktiv ansats har i denna studie använts genom att, som ovan nämnts, först letat fram och 

valt relevant teori, därefter har det genomförts intervjuer som lett till empirin. När det har 
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gjorts har den utvalda teorin kunnat appliceras på nya förutsättningar. Det innebär att analys 

och slutsats har framställts enligt en abduktiv ansats.  

 

2.3 Urval 

 

När man genomför kvalitativa studier behövs ett urval göras eftersom det inte är möjligt att 

utföra intervjuer på hela populationen. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär ett urval att 

man väljer ut företag och personer inom dessa företag som representerar den population som 

undersöks. Detta görs för att det resultat undersökningen visar på ska vara trovärdigt och 

tillförlitligt. 

  

Jag har valt att undersöka hur företag planerar, genomför och utvärderar sina 

friskvårdssatsningar. Antalet företag och intervjupersoner begränsades till tre företag 

respektive två personer på varje företag eftersom undersökningen gjordes under en begränsad 

tidsperiod och möjligheten att genomföra intervjuer med företag inom ett stort geografiskt 

område också var begränsad. Detta ledde till att de resultat som studien visar inte gav 

möjlighet till tydliga och klara generaliseringar. Företagen som valdes gjordes med anledning 

av att det dels var ett företag av en storlek där friskvårdssatsningar och investeringar kunde 

genomföras och dels för att viss kännedom om att det fanns friskvårdsarbete som utfördes 

inom företagen, vilket gjordes för att empirin som insamlades skulle vara relevant. Valet att 

intervjua HR-ansvariga eller respondenter på liknande positioner gjordes eftersom jag ansåg 

att det var dessa personer som hade den rätta insynen när det gällde friskvårdssatsningar. 

Anledningen till att jag även intervjuade fackliga företrädare gjordes för att bidra med att få 

en djupare förståelse av processen av personer på positioner som även de är involverade i 

processen med friskvårdssatsningar.  

 

2.4 Intervjuer 

Jag har valt att genomföra intervjuer med två respondenter var på de tre utvalda företagen. 

Intervjuguiden kommer att vara anpassningsbar efter den kompetens och position den 

intervjuade personen har på respektive företag.   
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2.4.1 Semi-strukturerade intervjuer  

 

Det finns olika alternativ när man ska genomföra en kvalitativ intervju, ostrukturerade och 

semi-strukturerade. En ostrukturerad intervju liknar till stor del ett samtal där frågor ställs 

under tiden intervjun fortgår. En semi-strukturerad intervju utgår istället från en intervjuguide 

där de teman som ska nämnas under intervjuns gång tas upp. Respondenterna får stor frihet 

när det kommer till svaren och det ställs ofta följdfrågor (Bryman & Bell, 2013).  

Semi-strukturerade intervjuer ger enligt Cohen och Crabtree (2006) tillförlitliga och 

trovärdiga kvalitativa data tack vare den tydliga informationen som en intervjuguide ger till 

den som genomför intervjun. De ger också intervjuaren möjligheten att förbereda frågor i 

förväg vilket leder till att denne får tid att förbereda sig och framstå som insatt i området.  

Anledningen till att semi-strukturerade intervjuer kommer användas i denna uppsats är för att 

det blir enklare att styra intervjun åt de olika teman som är önskvärt att respondenten ska 

svara på. Detta kan man uppnå med en semi-strukturerad intervju eftersom man i 

intervjuguiden har de teman/områden man vill få svar på nedskrivna och man kan under 

intervjuerna med guiden som grund leda in respondenterna åt dessa teman.  

 

2.5 Reliabilitet och Validitet 

 

2.5.1 Reliabilitet  

 

Reliabilitet i en undersökning/studie innebär enligt Bryman och Bell (2013) i vilken mån man 

får samma resultat ifall man gör om undersökningen för att kunna utesluta att undersökningen 

påverkats av tillfälliga omständigheter. Enligt LeCompte och Goetz (1982) används 

framförallt begreppet reliabilitet i kvantitativ forskning. Det anses svårare att använda i 

kvalitativ forskning men är något man försöker uppnå. Vidare delas reliabiliteten in i extern 

och intern reliabilitet och de menar att det är svårare med extern reliabilitet i en kvalitativ 

undersökning eftersom den sociala miljön är dynamisk och svår att replikera. LeCompte och 

Goetz (1982) menar att man kan korrigera för det om den forskare som försöker replikera 

studien intar samma sociala roll som i originalforskningen. Den interna reliabiliteten styrs av 

till vilken grad de forskare som genomför undersökningen är överens kring tolkning och de 

analyser de gör i undersökningen. 
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I denna studie har reliabilitet försökt uppnås genom att jag under arbetets gång försökt inta en 

och samma roll, oavsett vilken respondent som intervjuats, för att därigenom underlätta för 

studien att kunna replikeras. Eftersom jag har varit ensam forskare i studien har det lett till 

minskad mängd problematik som kan uppstå med intern reliabilitet i kvalitativa 

undersökningar. Denna undersökningens reliabilitet påverkas av att det är en kvalitativ studie 

eftersom sådana undersökningar påverkas starkt av den sociala miljön som skapas mellan 

forskaren och de som intervjuas. Därmed minskar reliabiliteten eftersom uppsatsen blir 

svårare att göra om och få samma resultat. 

 

 

 

2.5.2 Validitet  

 

Validitet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att man i sin undersökning mäter det som är 

relevant att mäta, alltså för vilken situation och population resultaten är giltiga. Det finns, 

precis som med reliabilitet, både intern och extern validitet. Enligt LeCompte och Goetz 

(1982) är den interna validiteten i kvalitativ forskning oftast hög, detta på grund av att 

forskaren är närvarande och medverkar i den sociala miljön genom att de lyssnar och 

observerar under en viss tidsperiod. Den långvariga närvaron leder till en tydlig koppling och 

överensstämmelse mellan begrepp och observation. Extern validitet inom forskning är enligt 

LeCompte och Goetz (1982) att resultatet kan användas i andra situationer och miljöer än den 

i den specifika forskningen. Det är ofta problematiskt att få en hög extern validitet med 

kvalitativ forskning eftersom sådan forskning ofta har ett begränsat urval. Därför bör det urval 

som sker vara lämpligt och relevant för undersökningen. 

  

Validiteten i denna uppsats påverkas positivt av att jag under mina intervjuer varit närvarande 

och upplevde den sociala miljön och stämningen i den. Detta gör att jag borde kunna skapa en 

bra koppling mellan min teoretiska referensram och den empiri jag fått från intervjuerna. Jag 

har för att kunna uppnå ett urval som är lämpligt och relevant för studien försökt hitta företag 

som kunnat bidra till detta och som resulterat i att analys och slutsats uppnår dessa två 

kriterier. LeCoempte och Goetz (1982) nämner som jag beskrivit ovan långvarig närvaro. 

Detta har försökt uppnås i den mån det varit möjligt under studiens gång genom att det 

genomförts två intervjuer på respektive företag och möjligheterna till längre närvaro har 

påverkats av att det har funnits tidsbegränsningar för studien. 
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2.6 Etiska aspekter och samhällsansvar 

 

Denna studie har valt att inte fokusera på företags samhällsansvar och eventuella etiska skäl 

till varför företag utför friskvårdsarbete. Detta val togs med hänsyn till att det skulle kunna 

riskera att arbetet blivit alltför diffust och spretigt, något som skulle ha kunnat innebära att 

uppsatsens huvudsakliga mål blivit otydligt. Beslutet att välja att inte ha med hur företagens 

inställning till friskvård påverkas av etiska anledningar och samhällsansvar kan ha lett till att 

ifall sådana anledningar som påverkats av dessa faktorer funnits har dessa inte fångats upp av 

denna studiens undersökning. 

3. Teori 

 

3.1 Ekonomistyrning 

 

Ekonomistyrning har enligt Nilsson & Olve (2013) ett huvudsakligt syfte och det är hur 

företag med hjälp av sina strategier påverkar både det arbete som ledning och medarbetare 

utför för att nå de uppsatta målen. Därmed är ekonomistyrningen tydligt sammankopplad med 

företagens strategier. Dessa är sammankopplade på det sätt att ekonomistyrning är ett av de 

styrmedel som företag använder sig av för att uppnå sina mål (Nilsson & Olve, 2013). 

 

Ekonomistyrning i ett företag har till uppgift att underlätta och hjälpa till med hur företagens 

styrning kontra hur företagens strategier är, enligt Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus 

och Nilsson (2014). För att genomföra ekonomistyrning brukar man använda sig av 

finansiella och icke finansiella mått. Vanligast inom ekonomistyrning är de finansiella måtten, 

vilket är enkelt att förstå eftersom finansiella mått är enkla att koppla till ekonomi. Det har 

även under de senaste åren uppstått ökat fokus på icke-finansiella mått inom 

ekonomistyrningen (Anthony et al., 2014).  

 

För att företag ska uppnå sin målsättning behövs enligt Anthony et al. (2014) olika styrmedel 

för att uppnå den. De nämner tre typer av styrmedel; formella, informativa och informella. 

Med formella styrmedel menas exempelvis regler, riktlinjer och policys. Budget och företags 

organisationsstruktur är också något som tillhör formella styrmedel. Det som särskiljer de 

formella styrmedlen är att de till skillnad från de informativa och informella styrmedlen visar 

på precis vad som ska göras i en viss situation. Informella styrmedel är företagskultur, 
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normer. Det framgår inte lika klart exakt vad dessa är och kan ofta vara svåra att identifiera 

eftersom de inriktar sig på agerande och beteende som inte är givet vid en viss tidpunkt.  

Informativa styrmedel innefattar till exempel ansvarsfördelningen inom företaget och är direkt 

kopplade till företagets informationsflöde, alltså kommunikationen inom företaget. 

Informativa styrmedel är viktiga för att underlätta och öka förståelsen till en förändring inom 

företaget. Gemensamt för både informella och informativa är att det kan uppstå svårigheter att 

hitta deras faktiska påverkan på arbetet (Anthony et al., 2014; Nilsson & Olve, 2013). 

 

De flesta forskare inom området ekonomistyrning har enligt Nilsson & Olve (2013) kommit 

till insikt att det inte finns ett sätt att använda sig av styrning som fungerar för alla företag. 

Det här beror på att företag har olika strategier som innebär att ekonomistyrningen varierar 

mellan företag. Skillnaderna kan till exempel märkas i hur hård respektive lös styrningen blir 

eller hur ofta uppföljning görs av exempelvis budgetmål. Detta innebär att istället för att leta 

efter ett bästa sätt att styra med konstant gäller det istället att hitta det som passar för 

situationen företaget är i just nu (Nilsson & Olve, 2014).  

 

Figur 1. Styrcykel (Anthony et al., 2014) 

Figuren ovan är en modell som Anthony et al. (2014) använder sig av när de beskriver hur 

styrning inom olika företag går till. Den visar på hur målen och resultaten är det som påverkar 

styrningen. Hur nära eller hur långt ifrån målen som resultatet varit leder till att managern får 

en viss information att arbeta med och utifrån den tar han beslut som förhoppningsvis ska leda 

till att nästa års resultat ska vara närmare målen än man var föregående år (Anthony et al., 

2014). 
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3.2 Friskvård 

 

Stora företag som genomför friskvårdssatsningar kommer enligt Baicker, Cutler och Song 

(2010) få påtagligt märkbara ekonomiska fördelar även inom de första åren av 

genomförandet. De medicinska kostnaderna minskar med lite mer än tre dollar per varje 

spenderad dollar på friskvårdsprogram och år. Det märks även en minskning gällande 

kostnader för frånvaro, där är minskningen nästan tre dollar per varje dollar spenderad på 

friskvårdsprogram. Vidare menar de att det förmodligen finns fler ekonomiska fördelar som 

skapas av friskvårdsprogram men att det var dessa två som deras undersökning utgick ifrån 

(Baicker et al., 2010).  

 

Det finns ingen lösning som passar alla när det gäller friskvårdssatsningar, menar Batt (2009). 

Istället behöver det situations-anpassas utifrån den specifika arbetsstyrkan inom respektive 

organisation. Vidare menar Batt (2009), utifrån den mängd av friskvårdssatsningar som 

genomförts, att det finns ett starkt behov av ordentliga utvärderingar på dessa satsningar (Batt, 

2009). 

 

För att få reda på vilka effekter friskvårdsprogram har för såväl hälsan som finansiellt 

genomförde Osilla, Van Busum, Schnyer, Larkin, Eibner och Mattke (2012) en analys av 

trettiotre tidigare studier som gjorts på sådana program sedan år 2000. Deras resultat visade 

att många av studierna visade på positiva resultat både gällande förbättring av hälsan med 

minskad frånvaro hos de anställda och minskade kostnader för exempelvis medicin. Vidare 

menar Osilla et al. (2012) att de flesta av undersökningarna som de analyserade hade brister i 

sin utvärdering, exempelvis användes det i sjuttio procent av studierna incitament men det är 

enbart i två av dessa studier som det har resonerats kring i vilken mån dessa incitament har 

påverkat resultaten i studierna (Osilla et al., 2012).  

 

Studien som Aldana, Merrill, Price, Hardy och Hager (2005) gjorde indikerade att det på kort 

sikt inte fanns någon tydlig skillnad mellan de som utnyttjade friskvårdsprogram och de som 

inte utnyttjade det när det gällde medicinska kostnader. Däremot fanns signifikativ skillnad 

mellan dessa grupper när det gällde sjukfrånvaro. De som utnyttjade friskvårdsprogram hade 

mindre sjukfrånvaro än de som inte utnyttjade programmet. Aldana et al. (2005) menar att 

detta tyder på att friskvårdsprogram på kort sikt kanske inte har en klar ekonomisk påverkan 
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men att det däremot kan finnas det på lång sikt på grund av den inverkan sjukfrånvaron 

eventuellt kan få.  

  

3.3 Personalekonomi 

  

Tanken bakom personalekonomi dök enligt Nilsson & Olve (2013) upp på grund av ökningen 

av tjänste- och kompetensintensiva företag i världen. Tanken bakom personalekonomin anses 

vara att personalen som resurs borde finnas med i resultat och balansräkning och i andra 

kalkyler som företag kan tänkas göra. Exempel på kalkyler inom personalekonomi är 

sjukfrånvarokalkyler eller att det till exempel är mer lönsamt för företag att antingen anställa 

eller hyra in ny personal (Nilsson & Olve, 2013) 

 

Det har enligt Nilsson & Olve (2013) blivit vanligt att organisationer börjat använda sig av 

personalekonomiska bokslut, oftast för internt bruk. Där brukar man beräkna hur mycket av 

rörelseresultatet, utefter avskrivningar, som belastas av personalkostnader. Som 

personalkostnader inkluderas exempelvis saker som rekryteringskostnader, frånvarokostnader, 

kompetensutvecklingskostnader och personalförmåner. Personalnyckeltal är en annan del som 

brukar vara med i det personalekonomiska bokslutet, till exempel personalstruktur och 

kompetensförsörjning (Nilsson & Olve, 2013).  

 

Catasús, Högberg och Johrén, (2013) visar hur en satsning på hundratusen kronor, för 

utbildning av tio arbetsledare på ett företag i konflikthantering, kan minska företagets 

kostnader. De visar att en uppsägning av endast en anställd och ersättningsrekrytering kan 

kosta hundratusen i direkta kostnader och arbetstid. De visar också på hur förbättrad 

konflikthantering på arbetsplatsen kan leda till ökad effektivitet för företaget och ifall en viss 

del av företagets korttidssjukskrivningar beror på konflikter. En minskning av dessa faktorer 

kan också leda till minskade kostnader. Minskad personalomsättning och minskad frånvaro är 

något företag bör sträva efter, enligt Catasús et al. (2013).  

 

Det som kommer avgöra ifall det är viktigt för företag att ha en låg personalomsättning avgörs 

enligt Catasús et al. (2013) av hur lång inskolningstiden för en nyanställd är. Det finns ett 

högre värde att behålla en anställd desto längre tid det tar för en nyanställd att komma upp i 

full produktion. Vidare nämner de att det i genomsnitt blir en femtio procents 

effektivitetsförlust under inskolningstiden. Catasús et al. (2013) skriver också att kostnaden 
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av effektivitetsförlust inte är den enda kostnaden vid en nyrekrytering. Själva 

rekryteringsprocessen är också en viktig kostnadsdel. Framförallt om det sker en 

felrekrytering som leder till en minskad produktivitet som i sig kan leda till ökad 

personalomsättning som kan vara en stor kostnad. 

 

En korttidssjukdag kostar enligt Catasús et al. (2013) normalt sett tio procent av månadslönen. 

Kostnaden för en långtidssjukfrånvaro varierar mycket beroende på olika faktorer. Det kostar 

ett företag minst hundratusen kronor att ha en person sjukskriven i sex månader. Det bästa 

företaget kan göra både ur ekonomisk och mänskligt perspektiv är att arbeta med förbyggande 

åtgärder för att få en låg sjukfrånvaro. En investering i friskvård kan göra att en minskad risk 

för sjukfrånvaro och ökad effektivitet uppnås. Vidare nämner Catasús et al. (2013) att en 

friskvårdsinvestering som enbart når en redan vältränad anställd, medan övriga anställda inte 

aktiveras alls, kommer göra att satsningen inte uppnår ökad effektivitet och minskad 

sjukfrånvaro vilket är hela tanken med friskvårdssatsningen. Det är om man med sina 

friskvårdssatsningar lyckas höja de anställdas fysiska status, med utgångspunkt svag fysisk 

status, som man uppnår det resultatet (Catasús et al., 2013). 

 

3.4 Investeringar 

 

Investeringar innebär att företagen minskar sina kortsiktiga möjligheter till omedelbar 

konsumtion för att de på lång sikt ska öka produktion och konsumtionsresurserna, enligt 

Nilsson & Olve (2013). Det här innebär att alla beslut som leder till en minskning av vinsten, 

men förväntas innebära en framtida ökad avkastning, kan ses som en investering. Vidare 

menar de att investeringsbeslut är några av de viktigaste besluten för företagsledningar 

eftersom när ett företag gör en investering förändrar den företagets resurssammansättning och 

inriktning (Nilsson & Olve, 2013).  

 

När man ska göra en bedömning gällande om en investering bör genomföras brukar man 

enligt Nilsson & Olve (2013) använda sig av olika kalkylmetoder för att bestämma om 

investeringen ska göras eller inte. De kalkylmetoder de nämner är odiskonterad 

återbetalningstid, nuvärde och internräntemetoden. Den kontroll av investeringar som är mest 

intressant för företagsledning är den som sker innan beslutet för att möjligheten till påverkan 

då är störst (Nilsson & Olve, 2013). När en uppföljning genomförs av ett projekt får man 

viktig kunskap som kommer leda till förbättring vid utformning av framtida projekt. 
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Uppföljningen leder till att man kan styra och optimera investeringens slutliga resultat 

(Nilsson & Olve, 2013).  
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4. Empiri 
 

4.1 Intervjupersoner 

 

I detta stycke kommer information om de personer som blivit intervjuade under studien och 

vilket företag de är representanter för  

 

• Mattias Sjöqvist, VD för Ekonomihuset på Öland AB 

• Ingrid Öhlund, HR-specialist på Länsförsäkringar Kalmar län 

• Katarina Karlsson, Personalansvarig Human Resource, AB Gustaf Kähr 

• Christer Johansson, Skyddsombud på Ekonomihuset 

• Fredrik Wiberg, Facklig företrädare på Länsförsäkringar Kalmar Län 

• Mari Burmeister, Facklig företrädare på AB Gustaf Kähr 

 

4.2 Ekonomihuset på Öland AB 

 

4.2.1 Planering 

 

På Ekonomihuset sker planeringen utifrån en femårsplan som bas när det kommer till tekniska 

hjälpmedel såsom exempelvis datorer och kopiatorer. Mattias Sjöqvist säger att eftersom de är 

ett tjänsteföretag har de inte några större investeringar på stora maskiner eller andra 

anläggningstillgångar. Det innebär att de investeringar de främst gör är personalinvesteringar 

som olika utbildningar till de anställda och när det ska göras en uppdatering av de tekniska 

hjälpmedel som nämndes ovan. Vidare menar dock Sjöqvist att det givetvis sker en ständig 

planering och uppföljning utöver femårsplanen ifall en investering skulle behöva göras 

tidigare än företaget räknat med. Personalinvesteringar som görs i form av utbildningar är 

delvis påverkat av yttre faktorer, nämligen krav från branschorganisationen SRF, vilka är 

sextio timmars utbildning över en treårsperiod för att behålla auktorisationen. Gällande 

planering för friskvårdsinvesteringar, säger Sjöqvist att det är en konstant pågående process i 

företaget eftersom det anses vara av stor vikt för företaget. Oftast är de investeringar som 

Ekonomihuset gör inom friskvård kompletteringar eller tillägg till den friskvård företaget 

redan har och därmed inte några större investeringar.  

 



 

18 
 

Den friskvård de har på ekonomihuset idag består av att de bistår med pengar till exempelvis 

gymkort säger Christer Johansson som är skyddsombud på Ekonomihuset. Han säger att 

planeringen av nya satsningar på Ekonomihuset sker på samma sätt oavsett om det är en 

friskvårdssatsning eller en annan satsning/investering som ska genomföras. Vidare förklarar 

Johansson hur planeringsprocessen ser ut, ”Det är inte en särskilt lång process, ett förslag har 

kommit till styrelsen som sedan diskuteras av styrelsen där ett beslut tas om satsningen ska 

genomföras eller inte”. Han nämner att det har hänt några gånger att förslagen som tas upp 

kommer direkt från någon av de anställda. Johansson nämner avslutningsvis att det är sällan 

som förslagen som kommer till styrelsen inte är väl förberedda och väl undersökta innan de 

kommer till styrelsen.  

 

4.2.2 Genomförande/Implementering 
 

Personalsatsningarna implementeras på Ekonomihuset på Öland AB genom att det samlas 

ihop information om vad de anställda behöver och vill förbättra genom utvecklingssamtal som 

årligen utförs med de anställda, säger Sjöqvist. Det görs även en bedömning av vad företaget 

som helhet behöver bli bättre inom och då väljs det ut några anställda som ska gå utbildningar 

i den riktningen. Det är alltså en dialog med den anställda på individbasis om vad de anser de 

behöver förbättra kombinerat med den inriktningen som företaget vill ta på kort och lång sikt. 

För att få en tydligare bild av vilken utbildning en viss anställd behöver nämner Sjöqvist att 

de även använder sig av tidskoder när de utför en viss tjänst. Därmed lagras information om 

vilka tjänster en anställd utför mycket av respektive mindre utav, det ger en indikation om att 

den här personen kanske känner sig lite mer osäker på en utföra specifik tjänst och därmed 

syns det att det är ett område som personen behöver utbildning. Sjöqvist fortsätter med att 

nämna att när det kommer till friskvårdssatsningar genomförs dialogen på ett liknande sätt när 

det kommer till att förbättra och utveckla den redan existerande friskvården som företaget har. 

När en implementering av friskvården genomförs så görs det genom att man via företagets 

intranät kommunicerar ut vad förändringen innebär och när förändringen kommer att ske. De 

ser även till att försöka kommunicera ut det på raster eller liknande när många av de anställda 

är samlade. Det händer att de samlar ihop de anställda för att undvika att en situation ska 

uppstå där det är någon anställd som inte fått informationen, 

 

Det är enligt Johansson även en ganska snabb och kort implementeringsfas av en satsning på 

Ekonomihuset. Han beskriver att när en ny satsning ska genomföras görs det oftast i form av 
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en kontorskonferens där all personal i företaget ska vara närvarande. Johansson säger att man 

på denna konferens meddelar de anställda vad det är för satsning och vilka implikationer det 

kommer ha för de anställda. Konferensen protokollförs utifall att det skulle vara någon 

anställd som inte kunnat medverka och ifall det är någon som i efterhand är osäker på vissa 

detaljer av satsningen säger Johansson. Han tillägger att protokollet är i pappersform eftersom 

uppfattningen inom företaget är att de anställda läser igenom det noggrannare än om de skulle 

få det via mailen. Han fortsätter sedan med att beskriva sin inblandning i efterföljande delar. 

Där är hans ansvar att vara som en länk mellan personal och styrelse om det skulle uppsåt 

några frågor. Men eftersom det är ett litet företag menar Johansson att det inte är ovanligt att 

personalen väljer att prata direkt med styrelsemedlemmar eller VD.  

  

4.2.3 Uppföljning 
 

Uppföljningen som Ekonomihuset gör på sina personalinvesteringar är de utvecklingssamtal 

som nämndes innan och att man under året utöver utvecklingssamtalen även sätter sig ner och 

har kortare samtal med de anställda. Detta för att se hur det känns för de anställda och om 

mindre justeringar på deras utbildningsplan behövs göras eller om planen de lagt upp på lång 

sikt ska följas. Mer specifikt för hur uppföljningen av friskvården på företaget genomförs 

nämner Sjöqvist först lite allmänt om den friskvården de har på Ekonomihuset. Han nämner 

att för de som tränar på gym, simmar eller liknande aktiviteter betalar de hälften upp till en 

summa på tretusen kronor men om det gäller friskvård som är förebyggande såsom massage 

eller besök hos ryggspecialist står de för halva kostnaden där med, men här finns däremot 

inget tak för hur stor summan får vara. De har också läkarbesök hos företagshälsovården som 

de anställda ska genomföra en gång vart tredje år. Där görs tester och undersökningar på både 

fysisk och mental hälsa. Den specifika uppföljningen som Sjöqvist nämner att Ekonomihuset 

gör är baserad på den gruppinformationen företaget får från företagshälsovården. Märker de 

att en större andel av de anställda upplever och känner mycket stress agerar de och försöker 

komma på en plan hur man kan underlätta och hjälpa att minska stressen för de anställda. Det 

är av stor vikt att företaget har en friskvård eftersom det blir en kostnad för företaget om en 

anställd är sjukskriven i två veckor som motsvarar den årskostnad företaget har för att 

använda den friskvård de har i dagsläget. Avslutningsvis nämner han att han känner att de 

skulle kunna bli bättre när det gäller budgetering av både friskvården specifikt, men även 

övriga personalinvesteringar generellt. Dock har det inte gjorts noggrant eftersom de inte 

upplevt ett starkt behov av det.  
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När det gäller Johanssons roll i uppföljningen av satsningar upprepar han i princip det han 

nämnde avslutningsvis gällande implementering, alltså att hans roll är att vara mellanhanden 

mellan styrelsen och de anställda men att det är vanligt att de anställda väljer att prata med 

styrelsen direkt. Han nämner även att Ekonomihuset årligen har utvecklingssamtal med de 

anställda, där det är möjligt att ge feedback på en satsning som genomförts. Johansson 

avslutar med att nämna uppföljningen/utvärderingen enligt honom fungerar effektivt inom 

företaget.   

 

4.3 Länsförsäkringar Kalmar Län 

 

4.3.1 Planering 
 

Inom Länsförsäkringar Kalmar Län sker planeringsprocessen av 

friskvårdsinvesteringar/satsningar i ett flertal olika faser och passerar olika nivåer i företaget, 

nämner Ingrid Öhlund. Ett exempel är att en personalförening, bestående av 

personalrepresentanter, har ett förslag på vad som behöver investeras i för att förbättra 

friskvården. Detta förslag tas sedan upp från föreningen med HR-avdelningen där en 

diskussion mellan HR och föreningen kring syftet, effekter och vilka eventuella kostnader 

som skulle komma om investeringen ska göras. Därefter om de är överens om att det är en bra 

idé som skulle gynna företaget tas förslaget upp med ledningen som därefter tar ett slutgiltigt 

beslut. Det finns också tillfällen då ett förslag kan komma från ledningen och sedan bearbetas 

av HR och personalföreningen. Avslutningsvis angående planering, säger Öhlund att det 

viktigaste att ha i åtanke under planeringen är att syftet med förslaget är någonting som alla 

anställda på Länsförsäkringar har användning av eller om man vill försöka nå en viss 

målgrupp inom företaget där utnyttjandet av friskvårdsförmånerna är låg.  

 

Fredrik Wiberg som är facklig företrädare på Länsförsäkringar Kalmar förklarar sin 

involvering i de satsningar som görs inom organisationen. Wiberg nämner att han kan bli 

inblandad i planeringsprocessen på två olika sätt. Det ena är att ett förslag kommer från 

företagsledningen som de får presenterat för sig efter att de tagit ett beslut om att en satsning 

kommer att ske och sedan ger de sin feedback på vad de tycker om förslaget, om det bör 

ändras på något vis. Detta är också hur han i de flesta fall blir involverad i satsningar Det 

andra sättet som Wiberg nämner att han kan bli involverad i processen tidigare. Och det är 
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genom hans roll som bolagsrepresentant i bolagsstyrelsen och där kommer ibland 

företagsledningen med förslag till bolagsstyrelsen när det gäller satsningar eller investeringar. 

Vidare förklarar Wiberg mer ingående om hur processen går till när han blir involverad i 

slutskedet i hans roll som facklig företrädare. Där är det på ett sådant sätt att 

företagsledningen har tagit ett beslut om en satsning eller en förändring som ska göras och 

presenterar förändringen för de fackliga företrädarna på ett möte. Wiberg nämner att de som 

kan vara närvarande på ett sådant möte är exempelvis HR-chefen och VD:n och de fackliga 

representanterna. Där ger de fackliga representanterna sina åsikter och förslag på eventuell 

förändring av satsningen. Wiberg nämner avslutningsvis att det vanligtvis inte är några större 

korrigeringar som han och hans kollegor känner att de behöver göra eftersom förslagen oftast 

är väl genomtänkta och genomarbetade. Han nämner även att det inte skiljer sig mycket för 

honom i planeringsfasen beroende på om det är en friskvårdssatsning eller en annan 

satsning/investering som är aktuell.  

 

4.3.2  Genomförande/Implementering 
 

När vi har gjort planeringen och beslutet att implementera en satsning är det viktiga för oss att 

vi är snabba med att meddela de anställda om vad som kommer ske, säger Öhlund. Det är 

viktigt att personalen får informationen om den nya satsningen direkt från ledningen och inte 

från exempelvis facket först. En sådan kommunikation sker via intranätet. Det är viktigt att 

informationen når ut så hon nämner att de även har vissa ställen på företaget där vi sätter upp 

information vi anser nödvändig. En ambition de har enligt Öhlund är att det ska komma in i 

företagskulturen snabbt efter ett nytt beslut. Med friskvården känner de att de vill försöka 

uppnå en gemensamhetskänsla bland de anställda genom att man exempelvis deltar i något 

lopp tillsammans eller gör någon aktivitet under friskvårstimmen ihop med andra 

medarbetare. I medarbetardokument har de den information till de anställda att där det står att 

de anställda har ansvaret för att genomföra och utnyttja sin friskvårdstid, men att vi gärna 

bistår med hjälp kring hur den kan utnyttjas och användas.  

 

När det kommer till hur implementeringen av en satsning genomförs på Länsförsäkringar 

Kalmar Län säger Wiberg att den genomförs genom att det skickas ut informationspaket till 

respektive chef som sedan har som ansvar att förmedla informationen vidare till de anställda. 

Wiberg nämner att det i dessa informationspaket exempelvis kommer information ifall det 

tagits ett beslut att öka friskvårdsbidraget eller om att man får träna på arbetstid en timme i 
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veckan. Han nämner även att all information också skickas ut via intranätet där alla anställda 

kan läsa mer specifikt vad det är som kommer förändras och hur det kan komma att påverka 

de anställda. Wiberg anser att det är en snabb implementeringsprocess och säger att ”är det 

beslutat och det införs så är det pang på i stort sett och så kör man.” Han nämner dock att det 

kan leda till att det tar ett innan implementeringen får den hundraprocentiga effekten man vill 

uppnå men att det är upp till de anställda att hitta en lösning på det. Han ger som exempel när 

de införde en friskvårdstimme i veckan. Det kunde kanske ta ett tag innan de anställda hittade 

ett mönster med sina kollegor för att det skulle funka på ett smidigt sätt menade Wiberg.  

 

4.3.3 Uppföljning 
 

Öhlund upplever att det är svårt att göra riktigt bra uppföljning på friskvårdssatsningar 

eftersom effekten är friska medarbetare på arbetsplatsen och att det är svårt att ta reda på hur 

skillnaden är jämfört med om man inte gjort en investering på friskvård. Öhlund menar att det 

är svårt att jämföra eftersom de redan har en låg sjukfrånvaro på Länsförsäkringar. Den 

uppföljning de gör på Länsförsäkringar består istället av att de kollar hur många som utnyttjar 

friskvårdsbidraget och deras friskvårdstimme eller hur många aktiviteter, olika lopp de 

anställda deltagit i för att se om företaget bör ändra budgeten för friskvård. De försöker inte 

aktivt använda incitament för att de anställda ska utnyttja friskvården mer utöver den 

kollektion av träningskläder de anställda har möjlighet att få om de ställer upp i något lopp 

under året.  

 

När det kommer till uppföljning nämner Wiberg att han inte är inblandad i den i någon större 

utsträckning. Han vet att om det gäller en friskvårdssatsning är det HR-avdelningen som 

genomför uppföljning och utvärdering av dessa och att hur uppföljningen genomförs varierar 

beroende på vad det är för typ av satsning. Som ett exempel på en utvärdering som företaget 

har ger han medarbetarundersökningar som genomförs några gånger per år.  Vidare nämner 

Wiberg att det et som plockas upp av uppföljningarna meddelas sedan vidare till 

företagsledningen och därifrån vidare till bolagsstyrelsen där man sedan diskuterar hur man 

kan åtgärda det. Han menar också att det inom företaget är noggranna med utvärderingarna 

eftersom det är av viktigt att en satsning är effektivt och förbättrar verksamheten 
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4.4  AB Gustaf Kähr 
 

4.4.1 Planering 
 

”Den friskvård vi har är en friskvårdspeng enligt skatteverkets regler på 500 kronor för 

aktiviteter under året, utöver det får våra anställda besöka simhallen i Nybro en gång i veckan 

och vi har på eget område ett gym, en rehab lokal och en tennisbana som de anställda får 

utnyttja” säger Katarina Karlsson. Det är en lång process när det gäller planering av 

friskvårdsinvesteringar jämfört med om det ska investeras i exempelvis en maskin, säger 

Karlsson. Detta framförallt för att det är betydligt svårare att kunna se vilka effekter friskvård 

har på företagets resultat jämfört med en maskin där det är enkelt att räkna ut om 

produktiviteten ökar eller om en investering skulle leda till minskade kostnader genom att en 

mindre anställd behövs om en maskin av något slag köps in menar Karlsson. Det faktum att 

det är mycket svårare att få fram vilka effekter en friskvårdsinvestering har som påverkar 

företagets ekonomi positivt gör att det krävs en noggrann undersökning av vilka effekter som 

en sådan investering skulle ge enligt Karlsson. Det leder i sin tur enligt Karlsson att de på AB 

Gustaf Kähr istället försöker jobba på ett sätt med sin friskvård där de inte behöver göra 

alltför stora investeringar utan försöker med hjälp av företagshälsovården jobba förebyggande 

på olika sätt. De investeringar som däremot sker är exempelvis när de märker att ett löparband 

på gymmet som de har inom företagets område behövs ersättas. De får fokusera på att 

investera på det nödvändiga som behövs istället för större investeringar där det krävs en större 

inblandning från ledningen för att kunna få det genomfört. 

 

När det gäller planeringen för friskvårdssatsningar specifikt säger Mari Burmeister som är 

facklig företrädare på AB Gustaf Kähr att den sköts av en friskvårdskommitté som träffas 

några gånger per år. Hon nämner att det inte varit lika frekvent med möten för kommittén de 

senaste åren dock eftersom det under dessa år inte skett några förändringar på just friskvården. 

Sen beskriver Burmeister den friskvård som företaget i dagsläget har. Där nämner hon 

friskvårdspeng på 500 kronor, deras gym som ligger på företagets område och att de anställda 

har möjlighet att besöka simhallen en gång i veckan där företaget betalar entréavgiften. Hon 

beskriver också hur hon är med i planeringsprocessen av en satsning i sin roll som facklig 

företrädare. Där kopplas hon in sent i planeringen av investeringar och satsningar och är med 

för att påverka och se ifall något i det förslag som hon fått presenterat för sig behöver 

anpassas på något sätt för att bättre passa de anställdas intresse. Vidare nämner Burmeister att 

de inte har något bestämmande inflytande på pappret men att deras åsikter och förslag lyssnas 



 

24 
 

på och tas i tydlig åtanke. Men det är vanligt att de inte behöver inflika med mycket eftersom 

det är förslag som allt som oftast täcker in de flesta vinklar menar Burmeister.  

 

 

 

4.4.2 Genomförande/Implementering 
 

När de ska få ut information kring en ny satsning använder de sig av alla de interna kanaler de 

har såsom via intranätet, chefer, de gruppsamordnare vi har och om det är en 

friskvårdssatsning använder de sig också av företagshälsovården säger Karlsson . Detta för att 

de är ett stort företag och de vill vara trygga med att de anställda får informationen och inte 

missar det så därför de använder sig av många olika vägar för att få ut vad som kommer hända 

när något nytt ska implementeras enligt Karlsson. Det är svårt för de på AB Gustaf Kähr att 

genomföra satsningar på just friskvård, delvis eftersom de för några år sedan haft en satsning 

på en aktivitetsdag på företaget som inte nådde upp i närheten av förväntat deltagarantal och 

det faktum att företaget är slimmat med en tydlig begränsning kring vilka resurser som finns 

till förfogande säger Karlsson Vidare säger hon också att hon upplever att det är svårare att 

genomföra en friskvårdssatsning på ett större företag som Ab Gustaf Kähr än ett mindre 

företag. Detta eftersom att i ett större företag är ambitionen att få en stor vinst av hög prioritet 

och det är enkelt att de mjukare värdena glöms bort. Ledningens inställning kring friskvård är 

något hon också har märkt har stor inverkan på hur mycket resurser en friskvårdssatsning får 

under sina år på företaget.  

 

Burmeister nämner att hon personligen inte är särskilt involverad i implementeringen av nya 

satsningar och hur de genomförs. Hon säger dock att informationen om ny investering ska ske 

kommer ut via intranätet och att hon tror att cheferna för de olika avdelningarna som finns på 

AB Gustaf Kährs meddelas och får som ansvar att förmedla det vidare till de anställda för att 

de inte ska missa den information som kommit ut på intranätet. Burmeister säger att de 

fackliga företrädarna dock har en viktig roll efter att en ny satsning implementerats, nämligen 

att vara närvarande och svara på eventuella frågor de anställda kan ha gällande satsningen.  

 

 

4.4.3 Uppföljning 
 

På AB Gustaf Kähr undersöker de hur många av de anställda som utnyttjar deras 

friskvårdspeng och oftast har de svårt att komma upp i den summan eftersom många av de 
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anställda utnyttjar företagets egna träningslokaler menar Öhund. När det gäller de egna 

lokalerna följer de upp det genom att de kollar på hur många av de anställda som utnyttjar det 

och hur ofta de används säger hon. Samma process använder AB Gustaf Kähr när det gäller 

simhallsbesöken. För tillfället gör de ingen större uppföljning på kostnaderna som deras 

friskvård har. Detsamma med vilka nyttoeffekter som friskvården har. Utgångspunkten de har 

för sin friskvård på AB Gustaf Kähr som i stor utsträckning är baserad på erfarenheten de har 

från tidigare år när det gäller hur mycket den utnyttjas. Det finns heller inga krav eller några 

regler på att de anställda ska träna och utnyttja friskvården utan de försöker snarare 

uppmuntra de anställda på olika sätt till att utnyttja friskvården säger Öhlund. Den 

uppföljning som görs innebär att de kan se att det i stor utsträckning verkar vara de som redan 

tränar mycket och skulle träna oavsett som utnyttjar friskvården mest medan de som inte ut 

nyttjar det är de som inte tränar själva på fritiden heller. En faktor de upplever kan förändra 

detta är om företaget skulle släppa till arbetstid för de anställda att utnyttja friskvården på.  

 

Burmeister säger även när det gäller uppföljning att hon inte är involverad i den i någon större 

utsträckning. Men nämner att hon vet att den görs och att det sker regelbundet för att 

kontrollera att satsningarna blir lyckade och för att kunna korrigera om någonting behöver 

ändras för att optimera satsningen. Avslutningsvis nämner hon även att det ha 

medarbetarundersökningar regelbundet och att de används för att följa upp saker som till 

exempel investeringars och satsningar. 
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5. Analys och Slutsats 

 

5.1 Planering 
 

Ekonomistyrning är något som används för att hjälpa företag att uppnå sina mål med hjälp av 

strategier, enligt Nilsson och Olve (2013). De menar också att investeringar är av stor vikt för 

ett företag eftersom det påverkar företagets möjligheter att spendera pengar och resurser på 

kort tid. För Ekonomihuset verkar det, av vad Sjökvist sa angående planeringen av 

friskvårdsinvesteringar, som att de inte använder sig av ekonomistyrning eller att det inte får 

någon nackdel med om de skulle behöva använda sina kortsiktiga resurser i större 

utsträckning. Detta eftersom de ser friskvården som en nödvändighet för de anställda och 

företagets framtida framgång. Den ekonomistyrning det känns som att de använder sig av på 

Ekonomihuset känns som den i sådana fall sker genom informella styrmedel som Anthony et 

al. (2014) och Nilsson och Olve (2013) nämner är en av tre styrmedel man kan använda sig av 

inom ekonomistyrning. I alla fall är det vad Sjöqvist framhäver. Det är inte lika entydigt 

utifrån det Johansson säger att det skulle vara den graden av informell styrning, men man anar 

ändå att det är så med hans kommentar om att det har kommit förslag från de anställda 

gällande satsningar. Det är viktigt att anpassa sina friskvårdssatsningar utefter den 

arbetsstyrkan man har inom företaget, nämner Bratt (2009). Det upplevs som att det är en 

liknande baktanke som finns i det sättet Ekonomihuset planerar och använder sina 

friskvårdssatsningar, något som märks i hur Sjöqvist beskriver processen.  

 

Anthony et al. (2014) nämner hur man kan använda sig av bland annat formella styrmedel när 

man använder sig av ekonomistyrning i organisationer. Detta kombinerat med vad Nilsson 

och Olve (2013) beskriver gällande hur ekonomistyrning är kopplad till ett företags strategier 

finns tydliga spår av när Öhlund och Wiberg beskriver hur planeringsprocessen för 

Länsförsäkringars friskvårdsinvesteringar går till. Det märks när de förklarar hur det finns väl 

genomtänkta procedurer och vägar när de planerar inför en investering och satsning. Det finns 

tendenser som är liknande det Catasús et al. (2013) beskriver gällande personalekonomi när 

Öhlund beskriver hur Länsförsäkringar är noggranna med effekter kontra kostnader. Hur 

Länsförsäkringar arbetar med investeringar och satsningar liknar också hur Nilsson och Olve 

(2013) beskriver hur viktigt ett investeringsbeslut är för företag och organisationer eftersom 

det som verkar genomsyra Länsförsäkringars planeringsprocess är noggrannhet. 

 



 

27 
 

Utifrån vad Karlsson säger om hur planeringen går till på AB Gustaf Kähr kan man se vissa 

kopplingar till det Anthony et al. (2014) och Nilsson och Olve (2013) beskriver om formella 

och informella styrmedel. Det verkar som att AB Gustaf Kähr, när det gäller investeringar 

generellt men framförallt vid friskvårdsinvesteringar har tydliga inslag av formell styrning. 

Detta märks på att de bland annat följer Skatteverkets regler men också interna regler kring 

hur planeringen kring sådana projekt ska genomföras och vilka eventuella effekter och 

kostnader det skulle innebära. Burmeisters kommentarer kring hur planeringen av 

friskvårdssatsningar planeras på AB Gustaf Kähr förstärker bilden av att den styrs med 

formell styrning som nämndes ovan. Planeringen när det gäller investeringar tyder på att AB 

Gustaf Kähr ser investeringsbeslut och vikten av sådana på ett liknande vis som Nilsson och 

Olve (2013) gör när de beskriver att investeringsbeslut är bland de viktigaste besluten som 

företag har. Det upplevs som att företaget är medvetet om att friskvård är något som kan göra 

de anställda mer produktiva men att investeringar på maskiner och liknande tillgångar ger 

företaget högre avkastning än friskvårdsinvesteringar.  

 

5.2 Implementering/genomförande 

 

Det sättet Ekonomihuset implementerar sina friskvårdssatsningar tyder på att de lägger stor 

vikt vid de anställdas åsikter och tankar vilket kan kopplas till att deras styrning här är lös 

styrning som Nilsson och Olve (2013) nämner är ett av de två sätt man kan använda sig av vid 

styrning. Det finns även här kopplingar till att företaget använder sig av den informella 

styrningen som Anthony et al. (2014) och Nilsson och Olve (2013) nämner på det sätt att de 

inte implementerar en satsning som påverkar personalen innan de har haft en dialog med de 

anställda. Det finns nämligen klara likheter mellan dessa teorier och hur både Sjöqvists och 

Johanssons beskriver Ekonomihusets implementeringsprocess går till.   

 

Implementeringsprocessen som finns på Länsförsäkringar verkar precis som 

planeringsprocessen styras av den formella styrningen som Anthony et al. (2014) och Nilsson 

och Olve (2013) beskriver. Det kan man ana i och med det faktum att informationen till synes 

har ett tydligt flöde, från ledningen och ner till de anställda och att de förväntar sig att de 

anställda har koll på sina medarbetaravtal. Öhlund nämner hur Länsförsäkringar vid nya 

implementeringar och satsningar generellt men specifikt vid friskvårdssatsningar vill att det 

som införs ska bli en del av företagets kultur. Det tyder på att företaget också vill använda sig 

av informella styrmedel likväl som formella styrmedel vid sådana satsningar. När Wiberg 

beskriver hur implementeringsprocessen att Länsförsäkringar märker man med större 
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tydlighet att denna fas av en satsning genomförs med den formella styrningen som nämndes 

ovan.  

 

Karlsson säger att implementeringsprocessen på Ab Gustaf Kähr innefattar att kommunicera 

ut informationen från chefer men också via intranät, gruppsamordnare och specifikt vid 

friskvårdinvesteringar även företagshälsovården. Detta tyder på att man använder sig av en 

blandning av formella och informell styrning om än lite mer av den formella styrning som 

Anthony et al. (2014) och Nilsson och Olve (2013) beskriver och förklarar styrning. Även här 

förstärker Burmeisters kommentarer bilden av att det är en blandning av formell och informell 

styrning i implementeringen. Dessa tendenser märks eftersom AB Gustaf Kähr utifrån 

Karlssons beskrivning verkar ha en klar kedja från ledningen och neråt med 

informationsflödet men också för att vara säkra på att informationen ska nå ut till alla även 

väljer att använda företagshälsovården och sina gruppsamordnare för att framföra detta.  

 

5.3 Uppföljning 
 

 

När det gäller Ekonomihusets uppföljning av sina friskvårdssatsningar verkar den vara mer 

styrd av regler och principer som man använder sig av inom den formella styrningen vilken 

Anthony et al. (2014) och Nilsson och Olve (2013) beskriver. Det framkommer när Sjöqvist 

inte nämner något om att de anställda är med i en dialog gällande förändringar som sker på 

grund av att uppföljningen företaget gör utan snarare lägger fokus på de regler som måste 

följas. Det verkar som Ekonomihuset använder sig av likande beräkningar som Catasús et al. 

(2013) gör när de visar hur man kan tjäna pengar på investeringar i exempelvis friskvård. Med 

tanke på detta samt vad Sjöqvist nämner kring anledningen om varför de prioriterar 

friskvården i den grad de gör, påverkas det av de höga kostnader som sjukfrånvaro ger 

företaget. Johanssons om än kortfattade beskrivning av hans upplevelse kring hur 

uppföljningen på ekonomihuset ser ut skiljer sig däremot lite grann från Sjöqvists. Johansson 

beskriver det med att de anställda är involverade i uppföljningsfasen vilket liknar den 

informella styrningen som Anthony et al. (2014) och Nilsson och Olve (2013) beskriver.   

 

Aldana et al. (2005) menade i sin studie att det är på lång sikt som friskvården kommer ha 

störst inverkan på ekonomin för företag genom minskning av sjukfrånvaro. Studien som 

Baicker et al. (2010) gjorde visade på liknande resultat. Med det i åtanke verkar det som att 

Länsförsäkringar inte har funderat över att det på längre sikt är friskvården som har störst 
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påverkan på företags ekonomi och inte på kort sikt. Det eftersom Öhlund nämner att det är 

svårt att göra bra uppföljningar av friskvårdssatsningar eftersom sjukfrånvaron på 

Länsförsäkringar redan är låg och det gör att det blir svårt att märka huruvida en sådan 

investering/satsning har en positiv inverkan på företagets ekonomi. Därmed kanske företaget 

förbiser att det kan vara den långsiktiga effekten av företagets friskvård som är orsaken till 

den låga sjukfrånvaron. Istället undersöker Länsförsäkringar enligt Öhlund mer hur många 

som utnyttjar friskvården och hur många aktiviteter de anställda deltar i. Detta tyder på att 

företaget inte använder sig av personalekonomi åtminstone inte på det sätt som både Nilsson 

och Olve (2013) och Catasús et al. (2013) definierar och förklarar personalekonomi.  

  

Baserat på vad Karlsson sa om AB Gustaf Kährs uppföljning av sina friskvårdssatsningar 

verkar det som att företaget inte använder sig av eller utnyttjar beräkningar eller kalkyler som 

Nilsson och Olve (2013) och Catasús et al. (2013) visar och förklarar när de skriver om 

personalekonomi. I alla fall inte när det gäller friskvården företaget använder eftersom de inte 

gör någon större uppföljning av varken kostnader eller nyttoeffekter på friskvården utan följer 

snarare upp i vilken utsträckning friskvården utnyttjas. AB Gustaf Kähr stöter däremot på 

problem som Catasús et al. (2013) nämner, nämligen att friskvårdinsatserna leder till att redan 

vältränade anställda tränar mer medan den inte de mindre vältränade anställda som behöver 

det. Det gör också att företagets friskvård borde innebära att effektiveten kan ökas och 

sjukfrånvaron minskas med en friskvård som når de mindre vältränade anställda. Det som 

Aldana et al. (2005) och Baicker et al. (2010) nämner om hur de positiva effekter 

friskvårdsinvesteringar har ekonomiskt för företag är som störst på lång sikt kanske kan vara 

anledningen att företaget väljer att inte vill göra många kortsiktiga investeringar på 

friskvården. 

 

5.4  Jämförelse mellan företagen och Sammanfattning 
 

Inom både Länsförsäkringar och AB Gustaf Kähr finns det i alla delarna från planering till 

uppföljning tydliga likheter främst gällande hur företagen använder sig av styrning. De 

använder sig främst av det Anthony et al. (2014) och Nilsson och Olve (2013) beskriver som 

formella styrmedel Även om det fanns vissa tendenser till informella styrmedel hos 

framförallt Länsförsäkringar. Ekonomihuset har istället tydliga inslag av informell styrning 

som Anthony et al. (2014) och Nilsson och Olve (2013) beskriver den, genom framförallt 
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planeringen och implementeringen av friskvårdssatsningar. Däremot använder sig 

Ekonomihuset mer av formell styrning när det gäller uppföljningen av sådana satsningar.  

 

Gemensamt för alla är det faktum att ingen av företagen verkar göra någon mer djupgående 

uppföljning av sin friskvård utan mer inrikta sig på att tillförskaffa sig information om hur 

mycket de anställda använder sig av den existerande friskvården som finns på företagen. Det 

enda företaget som nämner något som liknar hur Nilsson och Olve (2013) och Catasús et al. 

(2013) beskriver och resonerar kring personalekonomi är Ekonomihuset. De verkar ha en 

medvetenhet kring personalekonomi och dess användning för att räkna fram hur man kan få 

bra avkastning på personalinvesteringar. Däremot verkar man inte aktivt använda sig av det. 

Intervjuerna visade också att implementeringen av friskvårdssatsningar var liknande i alla 

företagen. De ville alla få ut information om friskvårdssatsningar både snabbt men även på en 

bred front för att undvika att de anställda inte skulle kunna undgå informationen.  

 

AB Gustaf Kähr upplever en problematik med sin friskvård som Catasús et al. (2013) menar 

har negativ inverkan på företagets ekonomi: Detta eftersom den nuvarande friskvården inte 

når den viktigaste målgruppen för friskvård som är de anställda som är inaktiva och har låg 

fysisk status.  

 

 

5.4 Svar på forskningsfrågor 

 

Syftet med studien är att beskriva och förklara hur man i företag planerar, genomför och 

utvärderar sina friskvårdssatsningar. Den frågeställning som studien har utgått ifrån har varit 

följande:  

 

Det verkar som att de studier som finns inom området visar på olika effekter av 

friskvårdssatsningar. Varför är det så? Kan det vara för att det är skillnad på hur man har 

planerat, genomfört och följt upp satsningarna? 

  

Analysen antyder att det inte verkar finnas särskilt stora skillnader kring hur friskvård 

planeras mellan olika företag. Planeringen sker visserligen lite olika mellan företagen men 

alla tre företagen som varit med i studien är noggranna med planeringen och hur 

planeringsprocessen genomförs eftersom de vill göra genomtänkta och väl underbyggda 

satsningar. Det framkom tydligt i intervjuerna att så var fallet. Det framgick tydligt i analysen 
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att alla tre företagen genomförde/implementerade friskvårdssatsningar på ett väldigt liknande 

sätt. Vid uppföljning av satsningar var det även här många likheter företagen emellan i den 

aspekten att det var en tydlig brist på ordentliga uppföljningar. Det skedde visserligen 

uppföljningar i alla företagen men det skedde främst genom att man samlade in statistik och 

gjorde utvärderingar utifrån snarare än att man genomförde mer djupgående utvärderingar 

som kan förklara varför vissa individer inte utnyttjar friskvården som erbjuds. Det hade lett 

till en högre förståelse kring ämnet och gjort det lättare att kunna aktivera dessa individer och 

även inom exempelvis AB Gustaf Kähr hade sådan data kanske kunnat bidra till att man 

lyckats övertyga ledningen att genomföra fler friskvårdssatsningar vilket de beskrev som 

svårt.    

 

Det verkar med andra ord inte utifrån denna studie som att anledningen till att de studier som 

finns gällande friskvårdssatsningars effekter beror på skillnader i planering, implementering 

och genomförande. Det framstår däremot som att något som kan ha inverkan är att 

uppföljningen kring vilka effekter som en friskvårdssatsning ger är bristfällig. Bristen på 

djupgående och noggrann uppföljning hos företagen kanske kan bidra till att de studier som 

görs inom ämnet visar på olika effekter. Det kanske kan skilja så pass mycket mellan olika 

företags uppföljning vilket leder till att två olika studier visar olika resultat enbart på grund av 

ett i den ena studien var företagen noggranna med att undersöka friskvårdens effekter och 

försökte optimera friskvårdsanvändandet hos de anställda medan i den andra hade ett sådant 

arbete inte genomförts utan mer liknade det uppföljningsarbete som de tre företagen i denna 

studie genomförde.  

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

Avslutningsvis kommer nedan mina förslag till fortsatt forskning med utgångspunkt i studiens 

analyser och slutsatser. Det bör göras fler studier som undersöker vidare kring varför 

friskvårdssatsningar visar på olika effekter. Det finns även anledning att genomföra liknande 

studier som denna på grund av studiens begränsningar gällande antalet företag och 

respondenter för att klargöra det den här studien visat.  

 

Det skulle också vara intressant att forska kring ifall det finns skillnader kring hur friskvården 

prioriteras på små företag kontra stora företag. Detta eftersom det i denna studie kan skönjas 
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vissa skillnader kring att det skulle vara så. Det var däremot inget som skulle undersökas i den 

här studien men den kanske kan bidra med någon intressant synvinkel för en sådan studie.  

 

5.6 Praktiska och teoretiska implikationer 
 

 

Jag har under tiden som jag arbetat med studien funderat och reflekterat en del kring vilken 

inverkan studien kan ha ur praktisk och teoretisk synvinkel. Jag har kommit fram till följande 

implikationer: 

 

• Framtida studier inom området bör fundera och resonera kring hur mycket tid och 

resurser de studiespecifika företagen har valt att lägga ner på de uppföljningar som 

företagen har.  

• Studien indikerar på att hur företagen genomför sin uppföljning kan påverka vilka 

effekter som en friskvårdssatsning visar sig ha.  

• Företag bör fundera kring om de sätt som deras uppföljningar genomförs är det 

effektivaste sättet för att mäta hur effektiv en friskvårdssatsning är och kan vara.   

 

Jag hoppas att denna studie kan bidra till att företag börjar resonera mer kring sina 

uppföljningar och utvärderingar av friskvårdssatsningar, men också satsningar generellt 

eftersom dessa verkar följas upp och utvärderas på liknande sätt. Jag hoppas också att det kan 

bidra till ökad förståelse kring ämnet och underlätta för framtida forskare som vill göra studier 

inom området.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Berätta syftet med intervjun, nämna ungefär vad jag kommer fråga om. Be de vara så utförliga 

som möjligt och att de kan prata fritt på varje fråga. 

Vad ingår i er planering av nya satsningar/invsteringar som ska genomföras? 

Hur sköter ni implementeringsprocessen av era satsningar? 

Hur använder ni er av ekonomistyrning under ett sådant här projekt? 

Använder ni er av olika styrmedel för att uppnå målen med satsningarna/ investeringar? Och 

om du kan ge exempel på olika styrmedel som används. 

Gör ni någon uppföljning av era satsningar/investeringar och isåfall hur genomförs dessa? 

 


