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Sammanfattning 

Företagshälsa har utvecklats genom åren. Idag lägger arbetsgivarna större fokus på 

personalens välbefinnande och det förebyggande hälsoarbetet som exempelvis fysisk 

aktivitet under eller efter arbetstid. Bidragande orsaker till detta är den ökade  

arbetsrelaterade sjukfrånvaron samtidigt som stillasittande ökar på arbetsplatserna. 

Forskare rekommenderar att bryta långvarigt stillasittande med någon form av fysisk 

aktivitet. En genomsnittlig anställd spenderar en tredjedel av dagen på arbetet vilket 

gör arbetsplatsen till en viktig arena för hälsoarbete. Syftet med studien är att få 

djupare förståelse för arbetsgivarnas beslut av att bedriva företagshälsa i form av 

fysisk aktivitet under eller efter arbetsdagen. Informationen har erhållits genom 

intervjuer från sex företag som är indelade i två kategorier. De olika faktorerna som 

bidrog till arbetsgivarnas beslut och som framkom under intervjuerna var 

delaktighet, samhörighet, trivsel, glädje, kostnadseffektivt, lägre sjukfrånvaro, 

belastningsskador, stress, arbetsprestationer, livskvalité och individansvar. 

Informanterna likaväl som forskarna är oeniga om hur företagshälsan skall bedrivas 

för att vara mest kostnadseffektiv, vilket kan bero på de olika förutsättningar och 

arbetssituationer som företagen har. Dock behövs det mer forskning kring ämnet då 

de finns bristande kunskap inom området.  

Företagshälsa, fysisk aktivitet, välbefinnande, kostnadseffektivitet. 
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1. Bakgrund 

Under 1889 kom de första rapporterna om arbetsrelaterade sjukdomar och skador. 

Efter ett år trädde en ny lag i kraft där skaderisken i arbetsmiljön lyftes fram. Två 

decennier senare kom arbetsskyddslagen som berörde främst kvinnor och barn. 

Lagen innefattade läkarkontroller och första hjälpen. Privata läkare och 

sjuksköterskor anställdes inom industrin för att vårda anställda. År 1949 grundades 

arbetarskyddslagen och arbetarskyddskungörelsen där samarbetet med skyddsombud 

och skyddskommittéer började. Detta var grunden till vår moderna 

företagshälsovård (SOU 2011:25-27). Företagshälsa är ett brett område och 

innefattar olika delar. I detta arbete avgränsas företagshälsa som ett friskvårdsarbete 

i form av fysisk aktivitet under och efter arbetsdagen. 

 

Statens offentliga utredningar, SOU (2011:27) berättar vidare att 

företagshälsovården växte stegvis och arbetsmiljön utvecklades för de anställda med 

god fysisk miljö, minskning av antalet olyckfall och minimal exponering för 

kemikalier. Arbetsmiljön skulle dessutom vara engagerande, utvecklande och varje 

anställd skulle känna sig delaktig. Företagshälsovården drevs framförallt på 

arbetsgivarens villkor. Först på 1960-talet insåg arbetsgivarna vikten av 

företagshälsovården som den skulle vara; obunden, utredande och rådgivande. Den 

moderna företagshälsovården började formas under 90-talet och hälsoinsatser 

fokuserades på förebyggande arbete istället för efterinsatser.  

”Sätt Sverige i rörelse” var ett uppdrag från regeringen som påbörjades 2001 och var 

en förebyggande hälsoinsats (Schäfer Elinder & Faskunger 2006:120). Den ökade 

sjukfrånvaron och den nya kunskapen om att fysisk aktivitet förebyggde ohälsa 

bidrog till att uppdraget startades (USDHHS 1996). Syftet med uppdraget var att öka 

den fysiska aktiviteten bland befolkningen och minska ohälsan. År 2005 infördes 

friskvårdsbidraget som innebar att anställda hade möjlighet till subvention av 

exempelvis gymkort och annan enklare friskvård.  

I denna studie definieras fysisk aktivitet som ”all kroppsrörelse producerad av 

skelettmuskulaturen som resulterar i en betydande ökning av energiförbrukningen 

jämfört med vila” (Bouchard, Blair & Haskell 2007:12). Fysisk aktivitet bidrar även 
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till att bibehålla och förbättra hälsan. Enligt WHO:s (2010) rekommendationer för 

vuxna mellan 18-64 år skall fysisk aktivitet utföras minst 150 minuter av måttlig 

eller 75 minuter av hög intensitet i veckan. Styrketräning skall utföras minst två 

gånger i veckan och involvera de stora muskelgrupperna. De forskningsrön som 

finns idag visar att fysisk aktivitet är en viktig faktor för människans välbefinnande. 

Dock är det inte lätt att följa rekommendationerna och avsätta tid för fysisk aktivitet 

när största delen av dagen spenderas på arbetsplatsen (Kazemi 2009:29). Detta har 

uppmärksammats bland politiker och företag samt blivit en aktuell fråga.  

På senare tid har arbetsrelaterad sjukfrånvaro på grund av stress, muskel- och 

nackbesvär ökat och fortsätter även att öka i Sverige (Danielsson et al. 

2009:181,197). Sjukfrånvaro som orsakas av psykiska sjukdomar och sjukdomar i 

rörelseorganen står för 68 procent av de totala sjukförsäkringskostnaderna vilket 

motsvarar 43 miljarder kronor om året (Försäkringskassan 2011:12-13). Det är 

vanligt förekommande att anställda som arbetar i stillasittande miljöer blir 

sjukskrivna på grund av nack- och ryggbesvär (Alipour et al. 2009). Fysisk 

inaktivitet och stillasittande beräknas kosta Sverige ca 6 miljarder kronor per år 

(Bolin & Lindgren 2005).  

En ökning av ohälsa i Sverige har observerats och till följd av detta har det blivit 

mer fokus på ”arena arbetsplatsen” (Källestål et al. 2004:15). Danna & Griffin 

(1999) menar att det finns ett samband mellan lågt välbefinnande på arbetsplatsen 

och högre sjukfrånvaro, därmed ökade kostnader för företaget. Idag ägnar en 

heltidsanställd 8-10 timmar på arbetet medan tid till fritid ligger på 6-7 timmar per 

dag. Kazemi (2009:29) menar också att människor spenderar en tredjedel av dygnet 

på arbetet samtidigt fortsätter tankeprocessen kring arbetet när individen kommit 

hem. Kazemi (2009:29) fortsätter att förklara att fungerande företagshälsovård 

bidrar till ökat välbefinnande på arbetet likaväl som på fritiden. Därför blir det 

hälsofrämjande arbetet en viktig del för de anställdas hälsoutveckling och 

livsstilsförändring.  

Stress, muskel- och nackbesvär som har uppkommit genom arbetssituationen kan 

motverkas och förbättras av fysisk aktivitet (Hassmen et al. 2000:17-25). Forskarna 

O`Connor et al. (2000), Bahrke & Morgan (1978) och Manson & Holt (2012) visar i 
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sina studier att fysisk aktivitet minskar stress och stressrelaterade sjukdomar. Det har 

även visat sig att personer som är aktiva känner sig piggare, mer alerta och 

tillfredsställda med livet (UK Department of Health 2004). 

Dellve et al. (2007) anser att ledarskapet har stor inverkan på den ökade 

frisknärvaron på arbetsplatsen dvs. att en ledare som är engagerad i hälsofrågor 

gynnar hälsoarbetet. Källestål et al. (2004:58) förklarar att det finns två sätt att 

arbeta med hälsan, det första är att vara en god förebild som arbetsgivare och arbeta 

aktivt med personalens hälsa och välbefinnande. Forskaren belyser även att 

flexibilitet och valmöjligheter att kombinera privatliv med arbetsliv är en viktig 

faktor för de anställdas livskvalité. Det andra sättet är att arbetsgivaren låter 

välbefinnandet vara individens ansvar. Risken med att låta personen ta eget ansvar 

för sin hälsa är okunskap inom området och tidsbrist vilket kan utgöra ett hinder för 

personen. Detta kan göra att personen inte utför någon form av friskvård efter 

arbetsdagen.  

Marklund (2005) menar att det är ungefär hälften av Sveriges befolkning som får 

stöd av arbetsgivaren i form av friskvårdsbidrag. Av de som får detta stöd är det 

hälften av männen och två tredjedelar av kvinnorna som utnyttjar förmånen. 

Oavsett hur företagshälsan bedrivs kan det finnas en vinst i att satsa på 

företagshälsa, inte bara för personalens del utan även för hela företaget. Personalen 

ökar sitt välbefinnande och med det minskar sjukfrånvaron samt produktiviteten 

ökar (Danna & Griffin 1999). Det finns en tvetydighet kring om det är 

kostnadseffektivt att bedriva hälsoarbete i form av fysisk aktivitet under 

arbetsdagen. McEachan et al. (2011) menar att det inte finns någon signifikant 

kostnadsvinst medan Pohjonen & Ranta (2001) och Zavanela et al. (2012) menar att 

fysisk aktivitet under arbetsdagen ökar välbefinnandet och arbetsförmågan hos 

personalen. Det i sin tur minskar sjukfrånvaron och därmed minskas även 

företagskostnaderna. 

I en studie av von Thiele Schwartz et al. (2009) deltog det 177 kvinnor som delades i 

två grupper. Den ena gruppen fick träna under arbetsdagen och den andra gruppen 

fick gå hem tidigare för att träna på sin fritid. Resultatet visade att den gruppen som 
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fick träna under arbetsdagen hade sänkt sitt blodfett och midje- höftkvoten i högre 

utsträckning än den andra gruppen. Forskarnas slutsats är att fysisk aktivitet som 

utförs under arbetsdagen ger bättre resultat än om den utförs på fritiden. 

Healy et al. (2008) har visat vikten av att undvika långa oavbrutna perioder av 

stillasittande. Forskarna menar att det är viktigt att bryta upp det långvariga 

stillasittandet med någon form av fysisk aktivitet. Att satsa på företagshälsa som 

inkluderar fysisk aktivitet är gynnsamt och kostnadseffektivt enligt Golaszewski et 

al. (1992), Pelletier (2011) och Saleh et al. (2010). De menar att friskare personal 

kostar mindre i sjukskrivningar för företaget och blir produktivare under 

arbetsdagen.  

Forskning visar på att hälsoarbete i form av fysisk aktivitet under arbetsdagen ger 

större effekt på personalens hälsa (von Thiele Schwartz et al. 2009), samtidigt 

förekommer det företag som väljer att inte bedriva den typen av hälsoarbete.   

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=a2c5215f79a34c82b0790a3f2e1f035e&URL=http%3a%2f%2fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2fpubmed%3fterm%3d%2522Golaszewski%2520T%2522%255BAuthor%255D


 

Sida 11 

2. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att identifiera de faktorer som får arbetsgivare att 

besluta om att bedriva eller att inte bedriva företagshälsa under arbetsdagen bland 

personalen. 

Ovanstående syfte avses besvaras med hjälp av följande frågeställning: 

Vilka faktorer bidrar till att arbetsgivare väljer att bedriva friskvård bland 

personalen i form av fysisk aktivitet under arbetsdagen i jämförelse med de som 

bedriver fysisk aktivitet efter arbetsdagen? 
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3. Metod 

Föreliggande arbete är en kvalitativ studie där intervjuer har gjorts med arbetsgivare 

vars företag antingen bedriver friskvård i form av fysisk aktivitet under eller efter 

arbetsdagen. För att öka förståelsen kring dessa faktorer valdes intervjuer som 

metod. 

3.1 Urval 

De företag som valdes ut för intervju indelades i två kategorier vilka är: 

Kategori 1 - företag som bedriver hälsoarbete i form av fysisk aktivitet under 

arbetsdagen. 

Kategori 2 - företag som bedriver hälsoarbete i form av fysisk aktivitet efter 

arbetsdagen. 

Totalt intervjuades sex företag, tre i varje kategori. Företagen i de både kategorierna 

har sin verksamhet i sydöstra Sverige. Den första kategorin företag erhölls genom 

kontakt med två träningsanläggningar som erbjöd företag fysisk aktivitet under 

arbetsdagen. Alla tre företag som tillfrågades valde att medverka under en intervju. 

Den andra kategorin av företag hittades genom ett av sydöstra Sveriges 

näringslivsregister. Ett tiotal företag i olika branscher kontaktades varav tre ville 

ställa upp på en intervju i den andra kategorin.  

3.2 Företagsbeskrivning 

Företagen i kategori 1 var verksamma i följande branscher:  

 Företag 1- värme, vatten och avlopp; 72 anställda; kontors- och 

maskinarbete  

 Företag 2 - IT och media; 29 anställda; kontorsarbete  

 Företag 3 - teknik och telefoni; 20 anställda; kontorsarbete 

Företagen i kategori 2 var verksamma i följande branscher: 

 Företag 4 - dagstidning och annonsering; 150 anställda; kontors- och 

journalistarbete  

 Företag 5 - IT och infrastruktur; 20 anställda;  kontors- och konsultarbete 
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 Företag 6 – bostadsförmedling; 110 anställda; kontorsarbete och 

fastighetsskötsel 

3.3 Genomförande 

Två intervjuguider gjordes som sedan sammanslogs till en som kunde anpassas till 

de två olika kategorierna. Intervjufrågorna finns i bilaga 1 och gjordes utifrån syftet. 

Därefter kontaktades lämpliga företag per telefon för eventuell bokning av intervju 

med den ansvarige för företagshälsan. Intervjufrågor och information om studien 

skickades till respektive informant innan intervjutillfället (se bilaga 1).  

Intervjuerna utfördes på respektive företag av båda intervjuarna vilket lämpade sig i 

denna studie, samt spelades in med diktafon för att säkerställa informationen (Trost 

2005:44,46,54). Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att det fanns en 

struktur med specifika frågor som skulle beröras. Intervjun började med enkla frågor 

som gjorde att informanten fritt kunde berätta om företaget och deras företagshälsa 

(Trost 2005:64). Intervjuguiden avslutades med neutrala frågor för att ge 

informanten möjlighet att kommentera innehållet av intervjun. Detta är enligt Patel 

& Davidson (2011:77) upplevs betydelsefullt av informanten, det ger även utrymme 

för upphov av ny information.  Resterande frågor utformades så att de besvarade 

frågeställningen. Frågorna ställdes i vissa fall i den ordning som intervjuguiden hade 

men det förekom även att ordningen av frågor anpassades efter intervjusituationen 

(Patel & Davidson 2011:81-82). Enlig Trost (2005:50,65) är det den intervjuande 

som styr intervjuordningen då informanten inte får avbrytas. Efter att intervjuerna 

genomfördes transkriberades dessa till text som därefter analyserades. Det uppstod 

en mättnad efter tre intervjuer från vardera kategori dvs. informanterna gav inte 

någon ny information under intervjuerna och därför intervjuades inte fler företag 

(Esaiasson et al. 2007:191). 

3.4 Analys 

Efter att intervjuerna var transkriberade delades svaren upp i tre olika teman vilka 

var: 

Tema 1: Faktorer som påverkade arbetsgivarens beslut om att bedriva fysisk 

aktivitet under/efter arbetsdagen. Huvudfråga i tema 1 är fråga 5 och 9 (se bilaga 1). 
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Tema 2: Faktorer som påverkade arbetsgivarens beslut om att bedriva friskvård på 

arbetsplatsen. Huvudfråga i tema 2 är fråga 2 och 4 (se bilaga 1). 

Tema 3: Arbetsgivarens syn på hälsa. Huvudfråga i tema 3 är fråga 3, 6, 8 och 10 (se 

bilaga 1). 

Övriga frågor (1, 7, 11) är mer av kompletterande karaktär. Dessa tre teman 

formades utifrån ett konvergent och divergent tankesätt. Det konvergenta tankesättet 

användes när innehållet i temat bestämdes, dvs. vilka svar som skulle tillhöra vilka 

teman. Det divergenta tankesättet användes efter att temana hade bestämts. Då 

kompletterades temana med de övriga svaren som hade erhållits (Merriam 

2011:146-147).   

3.5 Etiska överväganden  

Innan intervjun påbörjades upplystes informanterna om att informationen från 

intervjun skulle behandlas konfidentiellt om personen inte önskade annat (Trost 

2005:40; ISA 2001). Inspelning av intervjun skedde efter informantens godkännande 

(Trost 2005:54). Undersökningspersonerna deltog frivilligt och kunde avbryta 

intervjun om det önskades (Kvale 1997:107).   
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4. Resultat 

Resultatet redovisas i två olika kategorier som har uppdelats utifrån hur företagen 

bedriver sitt hälsoarbete. Kategori 1 innefattar de företag som bedriver hälsoarbete i 

form av fysisk aktivitet under arbetsdagen medan kategori 2 består av de företag 

som bedriver hälsoarbetet efter arbetsdagen. De olika kategorierna är vidare indelade 

i tre teman. Resultatet avslutas med en sammanfattning av vardera kategorin. 

4.1 Kategori 1 

Kategori 1 är de företag som bedriver hälsoarbete i form av fysisk aktivitet under 

arbetsdagen. Företagen i denna kategori är verksamma i olika branscher vilka är 

värme, vatten och avlopp (företag 1), IT och media (företag 2) och teknik och 

telefoni (företag 3). De tre teman som resultatet redovisas i är faktorer som 

påverkade arbetsgivarens beslut om att bedriva fysisk aktivitet under arbetsdagen, 

faktorer som påverkade arbetsgivarens beslut om att bedriva friskvård på 

arbetsplatsen och slutligen arbetsgivarens syn på hälsa. För att tydligöra de olika 

faktorerna har resultatet delats upp i tre olika teman, men observera att inga teman är 

oberoende av varandra. 

4.1.1 Tema 1: Faktorer som påverkade arbetsgivarens beslut om att 

bedriva fysisk aktivitet under arbetsdagen 

Detta tema innefattar de faktorer som hade inverkan på arbetsgivarens besluttagande 

om verkställandet av fysisk aktivitet under arbetsdagen. 

Delaktighet 

En av de främsta anledningarna till att lägga fysisk aktivitet under arbetsdagen, 

enligt samtliga intervjuade, var att det ökade delaktigheten. Informanterna menade 

att det blir mer tvingande och lättare att skapa en sammanhållning bland personalen.  

”…så då för att få soffliggare att börja träna så sa jag att vi testar lite 

annorlunda. Då var det gruppträningen som var bäst, för att det skulle 

bli dels en tid för oss att umgås och ha det som teambuildning, men också 

att vi skulle bli starkare och bättre.” Informant från företag 2. 
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Gemenskap, trivsel och glädje 

Anledningen, enligt informanterna, till att de hade gruppträningar och 

gruppaktiviteter var att skapa gemenskap på arbetsplatsen men också för att skapa 

trivsel och glädje. Teambuildning ansågs vara en betydelsefull och viktig 

bestämningsfaktor. 

”Det kan vara alla såna typer av aktiviteter, dels blir det en 

teamaktivitet, men även en kreativ grej och givetvis kan man ha lite kul 

samtidigt. Det gör ju att alla trivs och tycker att man gillar att jobba. 

Egentligen går det ut på att man ska gilla att jobba, då tror jag att alla 

känner sig friska, alla tycker att det är kul att gå till jobbet.” Informant 

från företag 3. 

Kostnadseffektivt och lägre sjukfrånvaro 

Informant från företag två var medveten om att bedriva fysisk aktivitet under 

arbetsdagen var kostsamt för företaget men samtidigt tyckte informanten att 

sjukfrånvaron och långa sjukskrivningar var betydligt kostsammare. 

”… det kostar pengar för företaget med förlorad inkomst och intäkter, 

eftersom vi är konsulter. Så varje timme vi inte arbetar och inte debiterar 

är förlorade intäkter för företaget. Så kostnaden för att anställa gymmet 

är jätteliten i förhållande till vad vi förlorar i att man inte sitter och 

jobbar, men det är det värt. För kostnaden för sjukfrånvaro och i värsta 

fall långa sjukskrivningar är ju betydligt större, så det här är 

förebyggande.” Informant från företag 2. 

Informanterna ansåg att de inte kom åt de som inte tränade vilket bidrog till att 

hälsoarbete i form av fysisk aktivitet lades under arbetsdagen. Det var en onödig 

kostnad som inte gav önskad effekt enligt informanterna. Två av företagen uttryckte 

tydligt att sponsrat gymkort löstes ut men utnyttjades inte. De menade att personerna 

som tränade regelbundet hade ett gymkort och de som inte tränade löste ut kortet, 

men gick inte och tränade.  
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”… en del löste ut kortet men gick aldrig dit och de andra som aldrig 

hade tränat brydde ju sig inte om det, så det var lite att kasta pengar i 

sjön. Man kommer inte åt de som aldrig tränade, som man ville komma 

åt.” Informant från företag 1. 

4.1.2 Tema 2: Faktorer som påverkade arbetsgivarens beslut om att 

bedriva friskvård på arbetsplatsen 

Tema 2 tar upp anledningar till varför arbetsgivarna väljer att satsa på friskvård på 

sin arbetsplats. 

Belastningsskador och stress 

Stress, nack- och ryggbesvär var några av de faktorer som gjorde att friskvård på 

arbetsplatsen införskaffades enligt informanterna. På ett av företagen förekom det 

belastningsskador på grund av tungt arbete i konstiga ställningar. Resterande företag 

hade problem med armar, axlar och ryggen av stillasittande arbete. 

”… ont i axlarna, det är faktiskt ett problem som många har. Och ont i 

ryggen för att man sitter mycket.” Informant från företag 3. 

”Det har varit mer för att motverka stress, fånga upp den typen av 

symptom, få folk att må bättre när det gäller stress.” Informant från 

företag 2. 

Bättre arbetsprestationer 

Samtliga företag ansåg att pigga, glada, alerta och kreativa anställda var en 

investering för företagets produktivitet. Informanterna såg fysisk aktivitet som en 

bidragande faktor till friskare personal, dessutom minskade arbetsrelaterad 

sjukfrånvaro. 

”Jag ser det inte som en kostnad, utan som en investering för livet. Man 

märker ju att alla presterar bättre nu, arbetet har inte blivit mindre 

stressigt, utan man hinner mer på sin arbetstid.” Informant från företag 

2. 
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”Lägre sjukfrånvaro och man blir friskare och gladare och färre 

belastningsskador. Samhörigheten, att man blir mer nöjd med sig själv, 

då är man nöjd med sig själv och då gör man ett bättre jobb, tror jag.” 

Informant från företag 1. 

4.1.3 Tema 3: Arbetsgivarens syn på hälsa 

Temat bearbetar arbetsgivarnas syn på hälsa utifrån företagets värderingar och egna 

erfarenheter. 

Samtliga arbetsgivare i kategori 1 menar att de har ett brinnande intresse för hälsa 

varav en informant uttryckte det tydligt under intervjun. 

”Anledningen till att vi började var att jag är ganska aktiv och tränar 

ganska mycket och såg tidigt att om jag inte tränar mår jag dåligt. Och 

sen har jag fört över det till företaget, så jag är eldsjälen i företaget” 

Informant från företag 2. 

Ett friskt företag för samtliga informanter var levande friskvårdsarbete på 

arbetsplatsen där det är varierat, flexibelt och regelbundet samt även att det fanns en 

valfrihet. Alla tre informanter betonade vikten av personalens hälsa och menade att 

en frisk personal är ett friskt företag. 

”Levande skulle jag säga, levande friskvårdsarbete så att det inte står 

still utan att ta vara på vad alla vill göra och önskemål och vad man 

behöver göra, varierat och flexibelt… vi har några ord när det gäller 

friskvården och det är flexibilitet, varierat och regelbundet. Regelbundet 

är viktigt så att det inte håller en period och sen blir det inget mer.” 

Informant från företag 1. 

En av informanterna tyckte att ett friskt företag är ett företag som ger personalen 

möjlighet till att vara hälsosamma. 

”Vi är ett kunskapsföretag och då är personalen viktig och företaget 

måste ge tillbaka till personalen och möjligheten att vara frisk.” 

Informant från företag 2. 



 

Sida 19 

Ett av företagen hade en syn på hälsa och ett mål, att företagets medarbetare skulle 

förbättra och bibehålla sin hälsa under alla arbetsår. 

”Vi har gjort nya mål för bolaget, pensionera friska medarbetare. De ska 

vara hela vägen, ända till pensionsdagen skall man vara frisk. Man skall 

inte vara utarbetad här. Det är då man skall vara lika frisk som när man 

började… man ska tänka hela vägen.” Informant från företag 1. 

4.2 Kategori 2 

Kategori 2 innehåller de tre företag som bedriver hälsoarbete i form av fysisk 

aktivitet efter arbetsdagen. De företag som ingår i denna kategori är aktiva i olika 

verksamhetsområden som dagstidning och annonsering (företag 4), IT och 

infrastruktur (företag 5) och bostadsförmedling (företag 6). Resultatet redovisas i tre 

teman vilka är 1)faktorer som påverkade arbetsgivarens beslut om att bedriva fysisk 

aktivitet efter arbetsdagen, 2)faktorer som påverkade arbetsgivarens beslut om att 

bedriva friskvård på arbetsplatsen och slutligen 3)arbetsgivarens syn på hälsa. 

Anledningen till att resultatet har delats i olika teman är  för att tydliggöra de olika 

faktorer men det är viktigt att ta hänsyn till att de tre teman inte är oberoende av 

varandra. 

4.2.1 Tema 1: Faktorer som påverkade arbetsgivarens beslut om att 

bedriva fysisk aktivitet efter arbetsdagen 

Tema 1 skildrar de faktorer som spelade roll i bestämmandet av att bedriva fysisk 

aktivitet efter arbetsdagen. 

Kostnadseffektivt 

Det var för kostsamt enligt informanterna att lägga hälsoarbetet i form av fysisk 

aktivitet under arbetsdagen. En arbetsgivare uttryckte även tveksamhet kring att 

bedriva hälsoarbete under arbetsdagen. 

”Det blir för stor kostnad … och skall alla lägga en timme i veckan, fyra 

timmar i månaden, gånger tolv månader, det blir otroligt mycket tid då… 

men jag är inte helt säker på att det skulle vinna dem som idrottar idag, 

om man har det på arbetstid.” Informant från företag 5. 
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Ett av företagen hade haft 2 timmars träning per vecka och per person under 

arbetsdagen, men ledningen tyckte att det var för kostsamt och tog bort förmånen 

efter en viss tid. 

”Jag införde för 6-7 år sen att man fick träna 2 timmar i veckan på sin 

arbetstid… men sen högre upp började man räkna på det och såg att 2 

timmar i veckan på 600 personer, det va vi på den tiden, och då sa de nej. 

Så det tog vi bort…” Informant från företag 4. 

Stress 

Andra anledningar var att en av informanterna trodde att det skulle skapa en stressig 

arbetsmiljö för de anställda. 

”Jag tror att det skulle stressa upp vardagen så att säga, att man tänker 

att man har lika mycket jobb när man kommer tillbaka.” Informant från 

företag 6. 

Individansvar 

Ett av företagen anser att det var individen som ansvarade själv för sin hälsa och 

träning. 

”Oavsett vad man än gör så måste det vara individens ansvar tycker jag, 

att göra den prioriteringen och välja bort något annat.” Informant från 

företag 5. 

4.2.2 Tema 2: Faktorer som påverkade arbetsgivarens beslut om att 

bedriva friskvård på arbetsplatsen 

Följande tema redogör för de faktorer som bidrog till att friskvård på arbetsplatsen 

införskaffades. 

Belastningsskador och stress 

En av informanterna lyfte problemet med hög belastning på nacke och axlar som 

uppstod utav personalens arbetssituation. Belastningsproblem är en av faktorerna 

som påverkade att arbetsgivarna införde friskvårdsarbete på arbetsplatsen. 
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”… de som jobbar ute när vi gjort arbetsmiljöundersökningar då är det 

oftast arbetsställningarna. Exempelvis framåt våren är det här med att 

klippa häckar som tär väldigt mycket på nacke och axlar.” Informant från 

företag 6. 

Två av tre företag använde sig av friskvårdsarbete i form av fysisk aktivitet var för 

att minska den befintliga stressen på arbetsplatsen. 

”För tjänstemännen det är nog mer till viss del arbetsställningen. Att det 

följer bokslutsåret, de flesta har jobbat ganska mycket här nu med 

bokslut, nu går vi in i en lugnare period, det är nog en psykosocial börda 

den är så varierande…” Informant från företag 6. 

”När man har fysisk aktivitet, man stressar ner, man svettas ut all 

stress…” Informant från företag 4. 

Arbetsprestationer och livskvalité 

Enligt informanten från företag 4 var fysisk aktivitet en naturlig del av människans 

liv, utan fysisk aktivitet blir människor sjuka. Fysisk aktivitet bidrog även till bättre 

arbetsförmåga och anställda upplevde att de hade mer energi enligt informanten. 

Dessa faktorer var betydelsefulla för denna informant.  

”Det är nödvändigt att man ska orka och göra ett bra arbete och trivas 

överhuvudtaget med livet. Att man gör någon typ av fysisk aktivitet för 

människan är ganska naturlig och tvärtom är det mer förödande och för 

med sig ohälsa och sjukdomar…Att ha fysisk aktivitet ger en kick och 

man känner sig friskare och fräschare, känner sig mer starkare och får 

energi tillbaka.” Informant från företag 4. 

4.2.3 Tema 3: Arbetsgivarens syn på hälsa 

Här presenteras vilka värderingar och åsikter arbetsgivaren hade kring hälsa utifrån 

egna erfarenheter och företagets värderingar. 

Informanterna menar att ett friskt företag är välmående personal och att de skall 

känna lust till att arbeta. En informant menar att det är viktigt med en trygg 
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arbetsmiljö. Atmosfären och klimatet på arbetsplatsen anser samtliga är viktig för att 

främja hälsan hos personalen. 

”I grund och botten handlar det om att medarbetarna tycker att det är kul 

och tycker att det är roligt på jobbet. Då tror jag att man är ett friskt 

bolag. Det kanske inte alltid handlar om att ha den senaste tekniska 

lösningen, utan jag tror att det handlar om hur atmosfären är här i övrigt 

i bolaget.” Informant från företag 2. 

”En grundläggande faktor är säkra arbetsplatser, att man har koll på de 

här olycksfallsriskerna och det är det mest grundläggande, en trygghet.” 

Informant från företag 3. 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Här nedan kommer två resultatsammanfattningar av vardera kategori där de 

viktigaste fynden presenteras. 

4.3.1 Sammanfattning av kategori 1 

De företag som hade friskvård i form av fysisk aktivitet under arbetsdagen belyste 

följande faktorer i valet av friskvårdsarbete; att öka antalet deltagare under 

träningstillfällena, men även att skapa gemenskap och trivsel på arbetsplatsen. 

Informanterna menade även att sponsrade gymkortet inte var kostnadseffektivt då 

det inte utnyttjades av alla i personalen vilket bidrog till beslutat att lägga den 

fysiska aktiviteten under arbetsdagen. Företagen såg friskvård i form av fysisk 

aktivitet under arbetsdagen som en investering i företaget. 

Andra faktorer som bidrog till satsningen av friskvårdsarbete på företaget var 

belastningsskador, rygg-, och nackbesvär och minska arbetsrelaterad stress hos 

personalen. Informanterna ville även få piggare och gladare personal som gjorde bra 

arbetsprestationer. Samtliga arbetsgivare har intresse för träning och ansåg att ett 

friskt företag var ett företag som satsar på friskvårdsarbete. Informanternas 

förhållningssätt till träning och hälsa var att förebygga och tänka långsiktigt. De 

ansåg att friskvårdsarbetet skulle vara varierat, flexibelt, regelbundet och 

utmanande. 
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4.3.2 Sammanfattning av kategori 2   

Företagen som bedrev sitt friskvårdsarbete i form av fysisk aktivitet efter 

arbetsdagen ansåg att denna metod var kostnadseffektiv. Informanterna menade att 

träningen under arbetsdagen skulle skapa stress för personalen. Arbetsgivarna tyckte 

även att det var individen som själv skulle ta eget ansvar för sin hälsa. Ett företag 

hade haft träning under arbetsdagen men ledningen såg det som en för stor kostnad. 

Meningen med friskvårdsarbetet var att personalen skulle få bättre arbetsförmåga, 

mer energi på jobbet, färre belastningsskador och mindre stressrelaterad 

sjukfrånvaro. Arbetsgivarna ansåg att ett friskt företag skulle ha en trygg arbetsmiljö 

och ett tryggt arbetsklimat men även välmående personal. Samtliga informanterna 

hade ett intresse för träning som bidrog till företagets friskvårdsarbete.  
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5. Diskussion 

Detta kapitel är uppdelat i tre delar som börjar med en resultatdiskussion, därefter en 

metoddiskussion och slutligen en slutsats. Resultatdiskussionen tar upp de viktigaste 

fynden av studien och kommer att speglas mot tidigare forskning. 

Metoddiskussionen belyser studiens styrkor och svagheter samt hur studien skulle 

kunna utvecklas. 

5.1 Resultatdiskussion 

De viktigaste fynden i studien är att företagen i de båda kategorierna hävdar att deras 

sätt att bedriva hälsoarbete i form av fysisk aktivitet är det mesta kostnadseffektiva. 

Detta kan bero på att företagen har olika förutsättningar för att bedriva hälsoarbete 

då medverkande företag är verksamma i olika branscher. Några av de medverkande 

företagen menar att kostnaden för att bedriva fysisk aktivitet under arbetsdagen är 

betydligt lägre i förhållande till kostnaderna för långtidssjukskrivningar och 

sjukfrånvaro. De andra företagen räknade på den förlorade arbetstiden och ansåg det 

som förlorade intäkter för företaget. Dock är det oklart hur beräkningarna 

genomfördes. Denna skillnad förekommer även i forskningen i frågan om det är 

lönsamt att bedriva friskvård i form av fysisk aktivitet under arbetsdagen (McEachan 

et al. 2011; Pohjonen & Ranta 2001; Zavanela et al. 2012). Att satsa på personalens 

hälsa är i sig en gynnsam investering men det behövs mer forskning kring om det 

finns en metod som är mer kostnadseffektiv än den andra.  

Det är viktigt att tänka på att företagen har olika förutsättningar som antalet anställda 

och personalens arbetssituation på företaget, därför finns det inte ett givet sätt att 

bedriva företagshälsa. Ett stort antal anställda kan göra det komplicerat för företagen 

att bedriva hälsoarbete i form av fysisk aktivitet under arbetsdagen. Samtidigt som 

den varierande arbetssituationen kan skapa en utmaning för arbetsgivarna vad gäller 

företagshälsa. Några av de intervjuade företagen menade att kontorspersonal har 

arbetsuppgifter som gör det möjligt att utföra fysisk aktivitet under arbetsdagen, 

medan de som arbetar med maskiner, journalistik och fastighetsskötsel har svårare 

att komma ifrån sina arbetsuppgifter. De olika arbetsuppgifterna på arbetet gör det 

svårt för arbetsledarna att planera och bedriva företagshälsa mellan arbetsgrupperna. 
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Denna svårighet upplevde företagen i båda kategorierna. Det blir då upp till 

företagen att hitta sitt sätt och strategi beroende på vad som fungerar för dem. 

Studien har bidragit till kunskap om vad som har gjort att företagen bedriver 

friskvård i form av fysisk aktivitet under eller efter arbetsdagen. Förutom att 

företagen tycker att deras sätt att bedriva friskvård är kostnadseffektivt, anser de som 

har den fysiska aktiviteten under arbetsdagen att det även ökar gemenskapen bland 

personalen men också att fler utnyttjar förmånen. Informanterna i kategori 1 menade 

att gemenskap leder till pigga och alerta anställda som trivs på jobbet, detta i sin tur 

leder till att anställda ökar sin arbetsförmåga och blir produktivare under 

arbetsdagen, vilket forskningen också visar (UK Department of Health 2004; Danna 

& Griffin 1999). 

De som bedriver friskvård i form av fysisk aktivitet efter arbetsdagen menar att 

genom att lägga den fysiska aktiviteten efter arbetsdagen minskar den tvingande 

stressen. Om den fysiska aktiviteten hade lagts under arbetsdagen skulle personalen 

kunna uppleva att de får mindre tid till sina arbetsuppgifter men också uppleva ett 

ofrivilligt tvång att medverka, vilket kallas den tvingande stressen enligt 

informanterna. Vad informanternas åsikter grundas på är oklart och därför kan de 

inte betraktas som absoluta. 

Samtliga företag satsade på företagshälsa eftersom uppkomsten av arbetsrelaterade 

sjukdomar såsom rygg-, nack-, och axelbesvär, stress och utbrändhet var påtaglig på 

de olika arbetsplatserna. Den stora delen av sjukfrånvaro är orsakad av dessa 

arbetsrelaterade sjukdomar, vilken är en kostnad både för företagen men även för 

samhället (Danielsson et al. 2009:181,197; Bolin & Lindgren 2005). De 

arbetsrelaterade sjukdomarna och stress kan minskas med fysisk aktivitet (Hassmen 

et al. 2000:17-25; O´Connor et al. 2000; Bahrke & Morgan 1978; Manson & Holt 

2012) och förebyggande arbete vilket flera av informanterna instämmer med. 

Informanterna lyfter problemet om stillasittandet och menar att människan inte är 

gjord för att sitta still under längre perioder. Det är viktigt att  bryta upp långvarigt 

stillasittande (Healy et al. 2008) i form av fysisk aktivitet för att undvika de 

arbetsrelaterade sjukdomar. 
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Företagen satsar i större utsträckning på personalens psykiska och fysiska 

välbefinnande då det gynnar företaget och dess ekonomi. Vilka satsningar som görs 

beror på de förutsättningar företagen har, men också på arbetsgivarens värderingar 

när det gäller hälsa (Dellve et al. 2007). I kategori 1 visar arbetsgivarna ett engagerat 

intresse i hälsofrågor vilket speglar deras tanke-, och arbetssätt kring företagshälsa 

och dess förebyggande arbete. Detta visar sig genom att företagen jobbar aktivt med 

fysisk aktivitet under arbetsdagen i form av gruppträningar och gruppaktiviteter. 

Företagen i kategori 2 arbetar också förebyggande men lyfter arbetsmiljön och dess 

utformning som en viktig faktor för personalens välmående. Rätt belysning och 

ergonomi är viktigt för företagen men även klimatet på arbetsplatsen. Företagen i 

båda kategorierna lägger fokus på olika områden när det gäller företagshälsa vilket 

utgår ifrån företagens behov, policy och arbetsgivarnas hälsointresse. Hur 

omfattande deras intresse för hälsofrågor är svårt att redogöra, då denna studie inte 

har tagit hänsyn till denna fråga.  

För en väl fungerande företagshälsa skall bedrivas behövs en engagerad arbetsledare 

som utifrån sitt intresse ser till personalens behov och välmående (Dellve et al. 

2007). Denna studie visar att engagerade arbetsledare satsar på företagshälsa och 

med det blir personalen friskare och effektivare vilket i sin tur leder till ökad 

produktivitet för företaget. 

5.2 Metoddiskussion 

Studien har erhållit empirin från sex intervjuer. Intervjuerna gjordes av två personer 

där olika intervjutekniker förekom vilket också kan ha påverkat resultatet. Olika 

intervjutekniker kunde göra att informanterna delgav varierande information. 

Samtidigt menar Trost (2005:46) att om intervjuarna är samspelta höjer det graden 

av förståelse och större informationsmängd erhålls.  

Vid intervjuerna kan informanten ha känt sig i underläge då det var en ”två mot en”- 

situation, dock enligt Trost (2005:46) är två intervjuare lämplig vid intervju av 

företag. Inspelningarna av intervjuerna kan ha påverkat informationen som 

informanterna delgivit. Dock ansågs det nödvändigt att vara två intervjuare och 

spela in intervjuerna för att inte missa någon information, men också för att undvika 
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misstolkningar (Trost 2005:54). Samtidigt ger inspelningarna större 

informationsmängd vilket gör analysarbetet svårare (Trost 2005:55).  

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats vilket skapade en trygg 

miljö för den intervjuande personen (Trost 2005:44-45). Tryggheten skapades även 

genom att intervjuguiden skickades till respektive informant innan intervjun. Detta 

gjordes för att informanten skulle ha tid att förbereda sig inför kommande intervju 

för att ge utförliga svar. Å andra sidan kan tillgång till frågorna ha gjort att 

informanterna anpassade och formade sina svar efter studiens förväntningar. Detta 

hanterades genom att intervjuarna ställde följdfrågor som ringade in 

frågeställningen.    

Intervjuguidens första frågor var av enklare karaktär och möjliggjorde för 

informanten att fritt berätta kring ämnet. Detta gjordes för att skapa en behaglig start 

av intervjun och få igång informantens tankeprocess (Trost 2005:64). Intervjuguiden 

avlutades med neutrala frågor för att ge utrymme för informanten att  komplettera 

intervjun och känna en högre grad av delaktighet. Detta kan uppfattas betydelsefullt 

av undersökningspersonerna (Patel & Davidson 2011:81-82).  

Studien kunde utvecklas på två punkter. Den ena är att låta en person intervjua alla 

företag för att eliminera risken med olika intervjutekniker. Den andra punkten skulle 

kunna vara att genomföra en testintervju för att säkerställa intervjuguiden. Denna 

studie skulle vidare kunna utvecklas genom att fråga vad informanterna grundade 

sina argument på, om dessa var vetenskapliga eller baserade på egna uppfattningar 

och erfarenheter samt gått in på vilka metoder som hade använts vid beräkningarna 

av kostnadseffektiviseringen för  friskvårdsarbetet. Genom att ta reda på 

arbetsgivarnas tränings-, och hälsointresse i vidare forskning kan djupare förståelse 

erhållas för hur dessa faktorer påverkar friskvårdsarbetet.  

5.3 Slutsats 

Denna studie visar att det finns olika faktorer som bidrar till arbetsgivarnas beslut 

om att driva företagshälsa i form av fysisk aktivitet under eller efter arbetsdagen. 

Faktorerna var delaktighet, samhörighet, trivsel, glädje, kostnadseffektivt, lägre 

sjukfrånvaro, belastningsskador, stress, arbetsprestationer, livskvalité och 
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individansvar. Faktorerna varierar beroende på företagens förutsättningar som 

antalet anställda och arbetssituationer men också av arbetsgivarnas värderingar. För 

att företagshälsa skall fungera måste företagen anpassa sin företagshälsa efter de 

givande förutsättningarna. Varken informanterna eller forskarna är eniga kring det 

optimala tillvägagångssättet att bedriva företagshälsa. Det finns bristande kunskaper 

inom området och mer forskning behövs. 
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Bilaga 1 Information och intervjufrågor till informanterna 

Information 

Hej 

Vi är två elever, Lilja och Cecilia som läser sista terminen på Idrottsvetenskapliga 

programmet vid Linneuniversitet i Kalmar. Idrottsvetenskapliga programmet är en 

treårig linje som leder till en kandidatexamen inom ämnet idrottsvetenskap då vi kan 

arbeta bl.a. med wellness, fitness och outdoor aktiviteter och mycket annat inom 

hälsobranschen. 

Just nu arbetar vi med vårt examensarbete då vi valt att fördjupa oss i ämnet 

företagshälsa. Vi vill få fram djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar 

arbetsgivarens beslut angående företagshälsa. 

Vår frågeställning är: Vilka faktorer bidrar till att arbetsgivare väljer att bedriva 

friskvård bland personalen i form av fysisk aktivitet under arbetsdagen i jämförelse 

med de som bedriver fysisk aktivitet efter arbetsdagen? 

För att få svar på denna frågeställning skulle vi vilja träffa just Er och ställa ett par 

frågor i detta ämne. För att Ni ska kunna förbereda Er på våra intervjufrågor 

kommer vi att bifoga dessa frågor i brevet. 

Intervjun kommer att ta ca 30 minuter. All information som vi samlar in under 

intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Vi föredrar att intervjun spelas in, 

men om Ni inte vill bli inspelade kommer vi att föra anteckningar under intervjun. 

Tack på förhand! 

Hälsningar Lilja och Cecilia 

Linnéuniversitet, Kalmar 

Kontaktinformation: 

Lilja: 076-8521832 eller lj22hk@student.lnu.se 

Cecilia: 073-726 17 47 eller ce22gh@student.lnu.se 

mailto:lj22hk@student.lnu.se
mailto:ce22gh@student.lnu.se
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Intervjufrågor 

1. Berätta kort om företaget. 

 

2. Hur ser arbetsmiljön ut för de anställda? 

3. Hur anser Ni ett friskt företag ser ut? Hur väl stämmer den bilden in på Ert 

företag? 

 

4. Hur länge har Ni bedrivit hälsoarbetet i form av fysisk aktivitet på 

arbetsplatsen? Vad fick Er att börja med hälsoarbetet? 

 

5. Varför har det beslutats att hälsoinsatser i form av fysisk aktivitet skall 

bedrivas efter arbetspasset? Vilka faktorer/omständigheter har spelat in vid 

besluttagning? 

 

6. Vad motiverar Er som arbetsgivare att fortsätta med att bedriva hälsoarbetet 

efter arbetspasset? 

 

7. Har Ni någon kännedom om hur stor andel av personalen som deltar på den 

avsatta fysiska aktivitet efter arbetsdagen? Vad tror Ni att det beror på? 

 

8. Det sättet ni bedriver hälsoarbetet på, vad finns det för för-, och nackdelar? 

 

9. Hur ser den arbetsrelaterade sjukfrånvaron ut? 

 

10. Hur skulle Ni vilja utveckla Er företagshälsa? Har Ni stött på svårigheter när 

det gäller Ert hälsoarbete? 

 

11. Är det något Ni vill tillägga? 

  



 

                  
 
 
 


