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Examensarbete, Human Resource Managementprogrammet, Ekonomihögskolan 
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Handledare: Kjell Arvidsson 

Titel: “Det goda livet kräver det goda arbetslivet” - Hur individer upplevelser sin 

situation med träning på arbetstid. 

 

Bakgrund: Allt fler företag väljer att på ett eller annat sätt involvera hälsa i arbetet 

genom olika typer av hälsofrämjande insatser för att bland annat minska sjukfrånvaron. 

Det hälsofrämjande arbetet ger möjligheter att utveckla goda hälsorelaterade beteenden 

och en god hälsa för människor i arbete. Genom att fler företag väljer att arbeta med 

hälsofrämjande insatser har diskussionen om det etiska dilemmat kommit upp till ytan. 

  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för hur individer upplever 

träning på arbetstid som inkräktande på dennes privata sfär. Vidare syftar uppsatsen till 

att ge organisationer en vägledning i sitt arbete med träning på arbetstid.   

 

Metod: Studien har framställts i form av en fallstudie bland medarbetare i ett 

kommunägt företag med huvuduppgift att rena och hantera Kalmars vatten. Uppsatsen 

har en deduktiv ansats med en kvalitativ forskningsstrategi, där den kvalitativa intervjun 

har legat till grund för datainsamlingen.   

 

Slutsats: Studien har visat att så länge individer upplever att de kan påverka sin 

situation är deras privata sfär inte hotad. Individer ser träningen som en vanlig 

arbetsuppgift och därför inkräktar den inte på deras privatliv. Vi kan även se att 

information är en viktig faktor för att hälsofrämjande insatser ska fungera och 

accepteras av medarbetare. Vidare har studien visat att det finns olika faktorer som 

avgör hur individer upplever sin privata sfär som kränkt. Vi menar att det inte finns 

någon absolut sanning när det kommer till etik och moral. Dock har vi kommit fram till 

att företag kan uppfylla de kraven vi har lyft fram i det etiska dilemmat för att öka 

acceptansen hos medarbetare. 

Nyckelord: Hälsofrämjande arbete, träning på arbetstid, etik och privat sfär  
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Abstract 

Bachelor Thesis, Human Resource Management Program, School of Economics at 
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Author: Mikaela Lundh and Sofi Ohlström Johansson 

Supervisor: Kjell Arvidsson 

Title: “Det goda livet kräver det goda arbetslivet” - Hur individer upplevelser sin 

situation med träning på arbetstid. 

 

Background: More and more companies choose to in some way involve the health of 

workers through different types of health promotion for example to reduce absenteeism. 

Health promotion is providing opportunities to develop good healthrelated behaviors 

and good health for people at work. But as more companies choose to work with health 

promotion, the discussion of the ethical dilemma has come up to the surface. 

 

Purpose: The purpose of this paper is to create a better understanding of how 

individuals experience training during working hours as encroach on their private 

sphere. Furthermore, the study aims to provide organizations with guidance in their 

work with training during working hours. 

 

Method: The study was made in the form of a case study among employees of a 

municipally owned company whose main task is to clean and manage Kalmar water. 

The paper has a deductive approach with a qualitative research strategy, where the 

qualitative interview has been the basis for data collection. 

 

Conclusion: The study has shown that individuals do not feel that their private sphere is 

threatened when they can influence the situation. Individuals see training as a regular 

task and therefore it does not interfere with their private lives. We can also see that 

information is an important factor for health promotion to work, and to be accepted by 

the employee. Furthermore, the study has shown that there are various factors that 

determine how individuals perceive their private sphere offended. We believe that there 

is no absolute truth when it comes to ethics and morals. However, we have concluded 

that companies can meet the requirements we have highlighted in the ethical dilemma to 

increase acceptance among employees. 

Keywords: Health promotion, training at work, ethics and privacy 
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1 Inledning 
Kapitlet inleds med en bakgrund till uppsatsens problem där synen på hälsa och 

hälsofrämjande arbete presenteras. Vidare förs en problemdiskussion kring 

hälsosatsningar och etik för att sedan mynna ut i uppsatsens forskningsfråga och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Hälsa är en förutsättning för att människor och samhällen ska fungera väl. Företags 

intresse för medarbetares välmående är bland annat av ekonomisk karaktär (Hanson 

2004). De mänskliga resurserna är viktiga att ta tillvara på, dels för konkurrenskraft och 

kvalité, dels för att det är en stor kostnad som är viktig att få valuta för (Johanson & 

Johrén 2011). När medarbetare inte kan arbeta på grund av sjukskrivning uppstår det 

stora kostnader för företagen. Det drabbar även de som är friska och närvarande i 

verksamheten, de kan få svårt att klara av sina arbetsuppgifter med en medarbetare 

mindre. En lösning på problemet kan vara att anställa en vikarie, men då kan andra 

problem uppstå såsom störningar i arbetet (Hanson 2004). Vid nyanställning kan 

medarbetaren inte prestera till hundra procent eftersom han eller hon inte har kunskapen 

eller rutinen för att producera på den nivån, så kallat produktionsbortfall. När 

produktionsbortfall uppstår påverkar det företaget genom att de inte får tillbaka lika 

mycket av de satsade pengarna (Johanson & Johrén 2011). För att minska sjukfrånvaron 

väljer allt fler organisationer att införa olika typer av hälsofrämjande insatser (Hanson 

2004).  

 

Det hälsofrämjande arbetet måste visa sig i alla företagets nivåer som kan påverka 

individens hälsa eftersom det som händer och görs på arbetsplatsen påverkar individens 

hälsa. Hälsofrågan har en stor betydelse för både individen och det samhälle individen 

lever i, vilket innebär att det behövs friska människor på alla arbetsplatser för att arbetet 

ska flyta på så smidigt som möjligt (Hanson 2004). Dock är hälsofrämjande insatser en 

moralisk fråga om rätt och fel för vems ansvar individens hälsa är (Minkler 1999). 

 Ansvaret kan ses utifrån att individens hälsa tillhör individen eftersom hon har rätt att 

bestämma över sin egen kropp. Vidare kan ansvaret för individens hälsa ses utifrån de 

avgörande beteendemässiga val som påverkar hennes hälsotillstånd. Men ansvaret för 
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individens hälsa kan även ses utifrån ansvaret för kostnaderna och konsekvenserna 

ohälsa medför (Minkler 1999). 

 

1.1.1 Hälsa 

Medin och Alexanderson (2000) förklarar att det finns två huvudinriktningar för synen 

på hälsa, biomedicinsk och humanistisk, under dessa finns även olika subgrupper. 

Biomedicinsk inriktning ser hälsa som motpol till sjukdom och hälsa är ett tillstånd som 

människan har eller inte har. Fokus ligger här på sjukdom och vad som orsakar 

sjukdom. Teoretikerna inom den biomedicinska inriktning har en naturvetenskaplig 

utgångspunkt och ser människan som en biologisk varelse. Sambandet mellan hälsa och 

sjukdom i den humanistiska inriktningen är däremot att hälsa ses antingen som ett 

kontinuum eller som olika dimensioner. Hälsa är något mer än frånvaron av sjukdom 

och fokus ligger på hälsa, istället för sjukdom, och vad som skapar hälsa. Teoretikerna 

inom den humanistiska inriktningen ser människan ur ett helhetsperspektiv där hon är 

aktiv, skapande och en del av samspelet mellan individ och kontexten hon lever i 

(Medin & Alexanderson 2000). 

 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity” (Medin & Alexanderson 2000 s. 66) 

 

Definitionen av hälsa myntades av Världshälsoorganisationen (WHO) 1948 och har 

sedan dess haft stor betydelse för vad hälsa innebär. Medin och Alexanderson (2000) 

menar att eftersom definitionen lyfter fram såväl fysisk, psykisk och socialt välmående, 

är hälsa något mer än bara individens biologi. WHO har även utvecklat definitionen och 

lyft fram hälsa som en resurs för att uppnå mer i det dagliga livet. Dock är begreppet 

hälsa komplext, det finns flertalet synsätt på vad hälsa är. De fyra vanligaste synsätten 

är hälsa som tillstånd, upplevelse, resurs eller process (Medin & Alexanderson 2000). 

Hälsa som tillstånd utgår ifrån att hälsa är motsatsen till sjukdom, synsättet är vanligt 

inom biomedicinska teorier. Individens hälsotillstånd kan variera mellan motpolerna, 

dock kan individen inte ha båda tillstånden samtidigt. Hälsa som upplevelse handlar om 

hur individen upplever hälsa. Inom den humanistiska inriktningen finner vi ofta detta 

synsätt där upplevelsen av hälsa är synonymt med andra upplevelser, exempelvis 

meningen med livet och välbefinnande. Hälsa som resurs innefattar WHO:s utvecklade 
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definition där individen med hjälp av sin hälsa kan nå sina mål. Hälsoresurserna ska 

hjälpa människan i det dagliga livet, resten av livet. Hälsa som process ser hälsa som 

något påverkbart och ständigt föränderligt. Hälsa är inte någonting som människan har, 

utan hälsan skapas och utvecklas i en process av rörelse som utvecklas i relationen 

individ, handling och omgivning (Medin & Alexanderson 2000). 

 

Hälsa är något som människor i allmänhet inte funderar över förrän en sjukdom eller ett 

hälsoproblem uppkommer (Ewlse & Simnett 2005). Människor har dock en positiv syn 

till ordet hälsa. Att ha styrka och kraft samt reserver som kan användas för att bekämpa 

sjukdom, trötthet och stress är hälsa, enligt svenska befolkningen. Människor har också 

olika syn på vad som betraktas som “frisk”, definitionen är beroende på vilka normer 

och förväntningar varje människa har angående begreppet. En äldre kvinna kan bedöma 

sig själv som frisk då hennes ledbesvär inte hindrar henne från att gå till affären medan 

en man som är rökare accepterar de negativa effekterna av rökningen för att det ger en 

känslomässig tillfredställelse (Ewlse & Simnett 2005).    

 

1.1.2 Hälsofrämjande och arbetsliv 

Valen människan gör påverkar hennes hälsa, som i sin tur medför konsekvenser för den 

sociala kontext hon lever i. Men även fast människans hälsotillstånd påverkar andra är 

det upp till henne själv att fatta beslut som berör hennes hälsa (Minkler 1999). 

Människans livsstil har stor betydelse för hälsan, vilket är uppenbart för allt fler 

forskare, men även för allmänheten (Andersson, Johrén & Malmgren 2004). Bra 

kostvanor, regelbunden motion, mindre stress, minskad rökning, måttlig 

alkoholkonsumtion samt en bättre balans i tillvaron är faktorer som bidrar till en bättre 

hälsa (och en längre medellivslängd). Trots det är det många människor som inte agerar 

för att förbättra sin hälsa. En av anledningarna till att människor inte agerar är 

arbetslivet och den stress arbetet medför. På senare år har arbetet medfört större krav, 

ökad arbetsbörda, ökad arbetsfart, personalnedskärningar, tidspress, organisations-

förändringar samt dålig egenkontroll över arbetet (Andersson, Johrén & Malmgren 

2004). Den negativa utvecklingen som berör individens arbetsliv gör det svårare att hitta 

en balans mellan arbetsliv och privatliv, vilket i sin tur ökar risken för utbrändhet och 

långtidssjukskrivning (Adams 2007; Andersson, Johrén & Malmgren 2004). En annan 

bakomliggande anledning till varför människor inte agerar och som kan kopplas till de 
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ökande kraven i arbetslivet är att individen anser sig inte ha tid att förbättra hälsan, 

exempelvis genom att träna mer (Andersson, Johrén & Malmgren 2004).  

 

Hälsofrämjande arbete innebär att främja hälsotillståndet hos enskilda individer och 

grupper (Ewlse & Simnett 2005). Mer djupgående innebär det att verksamheten ska 

främja, förespråka, uppmuntra, stötta och prioritera hälsa både på individuell och 

kollektiv nivå. En annan komponent i det hälsofrämjande arbetet är de påverkande 

faktorerna av social, ekonomisk och miljörelaterad karaktär som befinner sig utanför 

individens kontroll och som kan påverka hennes hälsa. Ewlse och Simnett (2005) menar 

därför att en av verksamhetens viktigaste uppgifter är att stärka individers förmåga att 

hantera dessa aspekter och på så vis få kontroll över sin hälsa. Thomsson och Menckel 

(1997) förklarar att den svenska definitionen av hälsofrämjande på arbetsplatser berör 

alla sammanhang med arbetande individer och innefattar de ansträngningar som görs för 

att öka hälsa och välbefinnande. Vidare syftar hälsofrämjande på arbetsplatser till att 

skapa möjligheter att utveckla goda hälsorelaterande beteenden och en god hälsa för 

människor i arbete. Det hälsofrämjande arbetet belyser främst den goda hälsans 

möjligheter men innefattar även ohälsans orsaker (Thomsson & Menckel 1997). 

 

Allt fler företag väljer att på ett eller annat sätt involvera hälsa i arbetet (Angelöw 2002; 

Proper et al. 2002). Hälsofrämjande arbete är en framgångsstrategi för att generera 

hälsosamma arbetsplatser, vilket fler och fler chefer blivit medvetna om (Angelöw 

2002; Proper et al. 2002). Allender (2006) beskriver att den hälsosamma organisationen 

bygger på hälsosamma medarbetare, om inte medarbetarna är hälsosamma kan inte 

heller organisationen vara det. Att vara ohälsosam har flera konsekvenser, för individen 

en försämrad livskvalité och för organisationen tar det sig uttryck i lägre produktivitet 

och högre kostnader. Konsekvensen för organisationen med ohälsosamma medarbetare 

är att de blir en belastning som inte kan vara lika produktiv som de hälsosamma 

medarbetarna. (Allender 2006). Även Salmon (2001) förklarar att människans dåliga 

levnadsvanor kostar arbetsgivaren genom sämre arbetsprestationer. Om hälsosatsningar 

görs på rätt sätt kan det generera fem gånger så mycket tillbaka till verksamheten 

genom att sjukfrånvaron och de tillhörande kostnaderna reduceras samt att 

produktiviteten ökar (Ekodemos 2013; Johanson & Johrén 2011). Samtidigt som 

hälsofrämjande arbete fokuserar på att förbättra individens hälsa menar Tännsjö (2010) 

att det kan få negativa konsekvenser då ledningens beslut kan hindra individen från att 
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leva det liv hon vill. Holmqvist (2009) menar att effekterna av hälsofrämjande insatser 

kan ses som organisatorisk kontroll eftersom ledningen formar individen till förmån för 

verksamhetens syfte och mål.  

 

Anledningen till att fysisk aktivitet ofta lyfts fram vid hälsosatsningar är att en människa 

som är fysiskt aktiv sägs ha mycket bättre förutsättningar att hantera stress än en 

otränad människa (ekodemos 2013-04-02). En annan anledning är att fysisk aktivitet 

bidrar till välmående och en välmående människa kan prestera bättre än en människa 

som mår dåligt (Tarisa & Schreurs 2009). En av de vanligaste hälsosatsningarna är 

friskvårdsbidrag, vilket innebär att företaget erbjuder medarbetarna en viss summa 

pengar som ersättning för exempelvis ett gymkort. Andra hälsosatsningar som innefattar 

fysisk aktivitet är exempelvis friskvårdstimme och träning på arbetstid. Angelöw (2002) 

förklarar att fysisk aktivitet är livsnödvändigt för att människan ska må och fungera bra. 

Fördelarna med fysisk aktivitet är många: att bygga upp den fysiska styrkan och öka 

uthålligheten, bli lugnare och andas bättre, stärka hjärtat och få bättre hälsa, få mer 

energi och kraft, bli på bättre humör och få distans till problem, känna sig starkare och 

bli mer stresstålig samt att förbättra självförtroendet och självbilden (Angelöw 2002, s. 

125). Om individen vill eller inte vill uppleva de positiva effekterna av fysisk aktivitet 

är ett beslut som hon själv måste ta, eftersom det är hon som får ta konsekvenserna av 

valet (Kjellström 2005). Dock menar Kjellström (2005) att individen samtidigt har ett 

ansvar gentemot arbetsgivaren, vilket ökar arbetsgivarens intresse för individens hälsa. 

Ur denna problematik har ett etiskt dilemma vuxit fram om vem som har ansvaret för 

individens hälsa (Kjellström 2005; Liss 2001). 

 

1.2 Problemdiskussion 

von Thiele Schwart, Lindfors och Lundberg (2008) har undersökt hur träning på 

arbetstid och reducerad arbetstid påverkar medarbetares hälsa under ett års tid. 

Forskningen bygger på att undersöka vad träning på arbetstid får för resultat för 

organisationen samt om de anställdas hälsa förbättras. von Thiele Schwart, Lindfors och 

Lundberg (2008) kom fram till att träning på arbetstid förbättrade de anställdas hälsa 

avsevärt, bland annat hade högt blodtryck förbättrats, midjemått och stress hade 

minskats samt att deras allmänna hälsa hade förbättrats. Organisationen fick ett positivt 

resultat i form av att produktiviteten ökade då forskarna såg ett samband mellan en ökad 
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produktivitet och träning på arbetstid. Medarbetarna upplevde likaså att deras egen 

produktivitet hade ökat under året. Forskningen visar att träning på arbetstid ger positiva 

effekter för både de anställda och organisationen men vi börjar istället fundera på det 

etiska dilemma som uppstår. Har en organisation och arbetsgivare verkligen rätt att 

bestämma att deras anställda ska träna? Eller är det de anställdas ensak?    

 

Många forskare har lyft fram etiska dilemman med hälsofrämjande i arbetslivet och om 

det är varje individs ensak att värna om den egna hälsan eller om det faktiskt är en 

företagsangelägenhet (Anderson, Johrén & Malmgren 2004; Allender 2006; Holmqvist 

2009; Liss 2001; Kjellström 2005). Författarna diskuterar detta dilemma utifrån olika 

perspektiv och problematiserar företags hälsofrämjande arbete. Vi anser att det är en 

viktig fråga att reflektera över när hälsofrämjande insatser införs på arbetsplatser, 

eftersom det är viktigt för ledningen att vara medveten om individens integritet. 

Trollestad (2000) menar att viktiga delar i ledarskapet är att se och motivera 

medarbetare samt att respektera medarbetarnas privata sfär, vilket vi anser kanske också 

tydliggör problematiken i vart gränsen mellan arbetsliv och privatliv går. Grey (2009) 

för också ett resonemang om huruvida organisationer inkräktar på individens privata 

sfär och menar att det är svårt att skilja på vad som egentligen är en företagslägenhet 

och vad som är privat. Ljusenius och Rydqvist (1999) menar att medarbetare känner sig 

mer motiverade och engagerade att uträtta sina arbetsuppgifter om deras kondition och 

ork förbättras, vilket även leder till att verksamheten förbättrar sin produktivitet på 

längre sikt. Hur vet man som ledare vad som är tillåtet att göra för att motivera 

medarbetarna och få dem att utvecklas och prestera mer, samtidigt som man som ledare 

inte får gå för långt och på så vis inkräkta på medarbetarnas privata sfär? Vem är det 

som avgör detta? Kan ledaren själv avgöra vart gränsen går eller är det upp till varje 

enskild medarbetare att avgöra det? 

 

Frederick Winslow Taylor (1947/2007) diskuterade redan i slutet på 40-talet vikten av 

att ha rätt man på rätt plats. Anderson, Johrén och Malmgren (2004) poängterar att 

kompetens inte bara handlar om erfarenheter, kunskap och färdigheter utan att även 

hälsorelaterade faktorer som självinsikt, självkänsla, social förmåga samt att personligt 

ansvar för hälsa och livsstil kan ses som kompetens. Vidare förklarar Anderson, Johrén 

och Malmgren (2004) att motivation och välbefinnande även är förutsättningar för att 

individen ska kunna utnyttja sin kompetens. Om hälsa medför positiva effekter för 
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arbetet ställer vi oss frågan om varför det inte skulle kunna vara en 

företagsangelägenhet att bry sig om medarbetarnas hälsa? En viktigare fråga inom 

denna problematik handlar om individens integritet. Varför ska en medarbetare 

acceptera att ledningen styr över dennes hälsa? Problematiken ligger i om individens 

privata sfär inkräktas och var gränsen går mellan arbetsliv och privatliv.   

 

Det vi ser i ovanstående teori kring det etiska dilemmat är att de diskuterar 

hälsosatsningar och hälsa i allmänhet, men vi ser att det saknas forskning som visar vad 

de anställda egentligen tycker om dilemmat. Upplever de anställda att det etiska 

dilemmat är ett problem? Det vi ska undersöka i vår uppsats är hur de anställda upplever 

problemet kring det etiska dilemmat som uppstår när träning införs på arbetstid, det 

handlar alltså om en extra arbetsuppgift som lagts till utöver ordinarie arbetsuppgifter. 

Hur blir det då med individens privata sfär? Ser medarbetare träningen som vilken 

arbetsuppgift som helst eller är träning någonting som de upplever tillhör deras 

privatliv? 

 

1.3 Problemformulering 
Eftersom intresset för hälsofrämjande arbete bara ökar hos företag och inför vår 

kommande tid inom Human Resource Management vill vi i denna uppsats fokusera på 

individens perspektiv. Vi vill undersöka hur medarbetare upplever sin situation med 

träning på arbetstid, vilket har utmynnat i följande forskningsfråga:  

 

 Hur upplever medarbetare att träning på arbetstid påverkar deras privata sfär?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för hur individer upplever träning 

på arbetstid som inkräktande på dennes privata sfär. Vidare syftar uppsatsen till att ge 

organisationer en vägledning i sitt arbete med träning på arbetstid.   
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2 Teori 
Kapitlet redogör uppsatsens teoretiska referensram som vi utgått ifrån för att besvara 

uppsatsens syfte och problemformulering. Vi presenterar vad andra författare har 

bidragit med i ämnet som berör uppsatsens problem. Vi lyfter även fram våra egna 

tankar kring teorierna. Avslutningsvis utmynnar teorierna i tre delproblem för att kunna 

besvara forskningsfrågan. 

 

2.1 Fysisk aktivitet 
Enligt Wiking och Lindström (2005) är det många delar av kroppen som reagerar 

positivt och blir starkare av fysisk träning. Genom att träna två till tre gånger i veckan 

stärks hjärtmuskulaturen, vilket bidar till att pumpförmågan förbättras. 

Överlevnadsvillkoren blir även bättre för hjärtat då mitokondrier och kapillärer i 

hjärtmuskeln ökar av träning. Blodkärlen får också positiva effekter av träning genom 

ökad förmåga att ta emot blodtrycksförändringar utan att gå sönder samt att åldrandet av 

dem försenas (Wiking & Lindström 2005). Vidare menar Wiking och Lindström (2005) 

att kroppens leder också får värdefulla effekter av den fysiska träningen. Genom att 

anstränga sina leder med olika motionsaktiviteter kommer ledbrosket öka, vilket medför 

högre motstånd mot slitage. Träning gör även att det blir lättare att kontrollera 

kroppsvikten och midjemåttet då förbränningen av kolhydrater och fett ökar (Wiking & 

Lindström 2005). Wigaeus Tornqvist (2008) skriver att syreupptagningen också 

förbättras samt att den maximala syreupptagningsförmågan vid arbetsinsatser utnyttjas i 

lägre andel. Mjölksyreupptagningen påverkas till det positiva hos människor som tränar 

regelbundet, då blodcirkulationen förbättras och kan lättare transportera bort metaboliter 

som påverkar ansamlingen av mjölksyra. Till sist tar Rydqvist och Winroth (2004) upp 

att fysisk inaktivitet kommer innebära att skelettet urkalkas och att benskörhet uppstår. 

Författarna tar även upp att genom fysisk aktivitet ökar muskelmassan både på de 

långsamma och snabba muskelcellerna. 

 

“På senare tid har också forskningen allt mer pekat på rörelsens betydelse för inlärning 

och för fysisk och psykisk balans” (Rydqvist & Winroth 2004 s. 67) 
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Det är inte bara kroppen som påverkas av fysisk träning menar Wiking och Lindström 

(2005), utan även psyket får positiva effekter. Rydqvist och Winroth (2004) skriver att 

den fysiska träningen utgör en grund för hur individerna kommer må mentalt. Vidare 

menar forskarna att individer som inte tränar blir irriterade lättare för att orken inte finns 

för att utöva aktiviteter. Wiking och Lindström (2005) skriver även att träning förbättrar 

stresshanteringen hos individer samt att de blir gladare och klarar av sina 

arbetsuppgifter lättare. Salmon (2001) påvisar i sin studie att fysisk aktivitet minskar 

känsligheten för stress. Genom att kroppen lättare kan motarbeta såväl fysiologiska som 

emotionella effekter av psykologiska faktorer fungerar även fysisk aktivitet som 

ångestdämpande och antidepressivt (Salmon 2001). 

 

Författarna tar alla upp de positiva aspekterna av fysisk aktivitet och menar att det inte 

bara är kroppen som får gynnsamma effekter utan även det mentala (Wiking & 

Lindström 2005; Wigaeus Tornqvist 2008; Rydqvist & Winroth 2004). Vi anser att 

effekterna av träningen är en relevant teori att ta upp i vår teoretiska referensram då 

effekterna av träning medför positiva fördelar för individen. Men frågan kvarstår, är det 

företagets rättighet att ta ansvar för sina anställdas hälsa och tvinga dem till fysisk 

aktivitet? Med de positiva resultaten av träningen är det inte bra att företaget tvingar 

sina anställda till träningen? Eller är det individens egen ensak att de har en god hälsa? 

 

2.2 Upplevelser och attityder 

“If men define situations as real, they are real in their consequences” (Thomas & 

Thomas 1928, s 572) 

 

William Isaac Thomas och Dorothy Swaine Thomas etablerade, i boken The Child in 

America från 1928, denna sociologisk tes som idag är känd som “The 

Thomas´theorem”. Genom att definiera sin situation som verklig kommer den bli 

verklig till sina konsekvenser, vilket innebär att människan handlar utifrån sin 

uppfattning av den sociala verkligheten. Till följd av detta förblir effekten verklig eller 

sann även om människans definition är falsk (Thomas & Thomas 1928). Vi anser att 

denna teori är viktig att tänka på när vi studerar individers upplevelser, oberoende av 

vad som faktiskt sker är det deras upplevelser som påverkar deras beteende och åsikter. 

När det kommer till det etiska dilemmat anser vi att denna teori har en relevans då de 
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anställdas uppfattningar och tankar kring om arbetsgivaren har för stort inflytande på 

deras liv. Teorin är från år 1928, men trots detta anser vi att teorin är relevant för vår 

uppsats. Thomas och Thomas (1928) var de första som definierade vad upplevelser 

innebär och senare definitioner anser vi inte är lika tydliga.    

 

Winroth och Rydqvist (2008) beskriver attityder som människans inställning till något 

eller någon. Inställningen består av en emotionell och kognitiv komponent, känslor + 

kunskap = attityd. Våra attityder påverkar både vårt förhållningssätt och vårt agerande 

gentemot andra människor, situationer och händelser. Winroth och Rydqvist (2008) 

förklarar att attityder till hälsa skapar olika förutsättningar för individen. En människa 

som har en positiv inställning till hälsa och som vet att hon själv kan påverka sin egen 

hälsa har goda förutsättningar för att förbättra och ta kontroll över den egna hälsan. En 

människa som däremot har negativa attityder och ser hälsa som acceptabelt bara hon 

inte är sjuk har sämre förutsättningar att ta kontroll över sin egen hälsa. Attityder som 

att det primära i individens hälsa ligger utanför ens kontroll samt att förlita sig på 

samhällets resurser exempelvis sjukvård vid sjukdom kommer påverka individen 

negativt. I sin tur kommer det leda till att det blir svårt att få med denna typ av individ i 

olika former av hälsofrämjande aktiviteter (Winroth och Rydqvist 2008). Vi anser att 

teorin kring attityder har betydelse för träning på arbetstid. Den visar att individens 

attityder har stor betydelse för om företag ska lyckas uppnå de tänkta resultaten samt att 

det är viktigt med en positiv attityd för att lyckas. Attityden påverkar hur individer 

agerar och förhåller sig till situationen, vilket påverkar utvecklingen av satsningen. 

Teorin visar även att inställningen till hälsa påverkar hur framgångsrika hälsosatsningar 

blir, vilket vi anser är intressant att undersöka när det gäller träning på arbetstid. 

 

2.3 Arbetsgivarens och samhällets ansvar för hälsofrämjande arbete 
“Ett väl fungerande samhälle är beroende av ett produktivt arbetsliv som inte bara ger 

de arbetande människorna en inkomst utan som även främjar deras hälsa och 

välbefinnande.” (Toomingas, Mathiasen & Wigaeus Tornqvist 2008, s. 15) 

 

Rydqvist och Winroth (2004) menar att samhället och arbetsgivarna måste ta sitt ansvar 

för bättre folkhälsa. De anser att insatser på arbetsplatsen är de mest kostnadseffektiva 

åtgärderna för att minska ohälsan. Arbetsgivare ska sträva efter att åstadkomma en miljö 
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på arbetsplatsen som stimulerar till fysiska aktiviteter samt en sund livsstil, både på 

arbetstid och på fritid. Genom att ha hälsofrämjande på arbetsplatserna kommer det bli 

tre vinnare: arbetsgivaren, samhället i stort och den enskilda individen (Rydqvist & 

Winroth 2004). Ljusenius och Rydqvist (1999) skriver om det friska ledarskapet, vilket 

innebär att företag ska arbeta med att använda kunskapen om fysiska och psykiska 

resurser samt att utveckla dem. Vidare ska de även skapa en miljö för god livsstil och 

levnadsvanor. Att driva ett företag utan att arbeta med hälsoaspekterna för de anställda 

är ingen långsiktig lösning. Vidare menar Ljusenius och Rydqvist (1999) att både de 

anställda och organisationen är vinnare i det friska ledarskapet. Även Hanson (2004) 

lyfter fram betydelsen av att integrera hälsan i organisationers ledarskap och ledning. 

 

En människas trivsel och upplevelse har ett samband med hur kroppen, orken samt den 

fysiska kapaciteten upplevs (Ljusenius & Rydqviskt 1999). Det innebär att en 

människas kropp och själ är nära sammankopplade med varandra. Företag borde sträva 

efter att ha anställda som har en positiv livsstil samt goda levnadsvanor eftersom det 

stärker och främjar hälsan hos de anställda. Anledningen är dels för att det ökar 

effektiviteten på både individ-, grupp- och organisationsnivå, dels för att företaget måste 

ha anställda som vill, kan och orkar utföra sitt arbete (Ljusenius & Rydqviskt 1999). 

Dagens kontorsarbetsplatser är direkta riskmiljöer för stress och extremt stillasittande, 

vilket i sin tur kan leda till fetma. Kroppen anpassar sig till den belastning den utsätts 

för och i förlängningen kommer det innebära att maxbelastning uppnås för att klara av 

vardagen. Det i sin tur leder till att anställda inte kommer att kunna genomföra sina 

arbetsinsatser till 100 procent. Genom att arbeta med fysisk aktivitet på betald arbetstid 

minskas risken för denna utveckling och både de anställda och företaget gynnas 

(Ljusenius & Rydqvist 1999). Även Toomingas, Mathiasen och Wigaeus Tornqvist 

(2008) menar att om hänsyn till människans kroppsliga och mentala förutsättningar tas i 

arbetet leder det till positiva effekter för individ, näringsliv och samhälle. 

 

I proposition 2002/03:35 står det att fungerande arbetsvillkor bidrar till att reducera den 

arbetsrelaterade ohälsan i arbetslivet. Arbetsgivare har en viktig roll för att målen kring 

arbetsmiljön och folkhälsan ska uppnås. Det innebär att arbetsgivare måste ta sitt ansvar 

och stödja företagshälsovården mera, då den kommer bli en betydelsefull aktör i arbetet 

mot en bättre hälsa. Proposition 2002/03:35 menar att det krävs en samstämmighet i 

frågan kring förändringarna i arbetsmiljöarbetet för att utvecklingen ska lyckas. De 
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fysiska aktiviteterna bör öka i anslutning till arbetet för att förbättringen ska ske. Vidare 

står det i proposition 2002/03:35 att målet är att alla arbetstagare ska avsluta sin 

yrkeskarriär med bibehållen hälsa, vilket inte är fallet idag. Propositionen menar att 

arbetsgivares och företags ansvar för hälsan måste tydliggöras för att målen ska uppnås. 

Genom att arbeta med de snabba lösningarna för att minska antalet för ohälsan kommer 

frågorna kring det förebyggande arbetet i skymundan. Vikten av att lyfta fram det 

förebyggande arbetet i arbetslivet och de positiva aspekterna för folkhälsan har stor 

betydelse i detta sammanhang.    

 

Vi tycker att det är viktigt att belysa fördelarna och de positiva aspekterna av att ha 

träning på arbetstid, vilket vi menar att de ovanstående teorierna gör. Vi har tagit med 

teorier om att arbetsgivarna har krav på sig från samhället om att arbeta med att 

förbättra hälsan hos sina anställda samt att de ska ta ett ansvar när det kommer till 

folkhälsan. Vi anser att det är viktiga teorier att lyfta fram i diskussionen om det etiska 

dilemmat då arbetsgivaren inte alltid är boven i dramat. Teorierna visar även att ett 

företag som arbetar med hälsa på arbetsplatsen kan gynna både arbetsgivaren och 

individen, vilket vi anser är en relation som är värd att lyfta fram. 

 

2.4 Kontroll 
Holmqvist (2009) förklarar att hälsofrämjande arbete kan ses som en viktig del av ett 

företags corporate social responsibility. Dock menar Holmqvist (2009) att detta kan 

uttrycka sig som organisatorisk kontroll, corporate social control, genom att det skapar 

fördelar för organisationens syften på grund av att beteendet hos medarbetarna 

kontrolleras. Vidare förklarar Holmqvist (2009) att det finns två synsätt på 

hälsofrämjande arbete. Det första synsättet är att hälsofrämjandet syftar till individens 

bästa och ledningen hjälper medarbetarna att förbättra sin hälsa. Det andra synsättet 

syftar till organisatorisk kontroll, att hälsofrämjande är ett sätt att förbättra 

organisationens image och genom ett bättre beteende hos medarbetarna som passar 

verksamhetens normer och värderingar (Holmqvist 2009). Även Allender (2006) 

påpekar att det kan finnas en fara med att organisationen lyfter fram individens hälsa 

som ett företagsintresse samt att det kan skapa ett intrång på individens privatliv. 

Allender (2006) lyfter även fram det positiva med hälsofrämjande verksamhet och 

menar att det kan leda till att både individuella och organisatoriska mål lättare uppfylls. 
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Det finns alltid fördelar och nackdelar om man vrider och vänder på situationer. 

Holmqvist (2009) visar att något positivt som främjar medarbetares hälsa även kan 

tolkas som sätt att kontrollera och styra medarbetarna, åt det håll ledningen anser 

passande. Holmqvists (2009) och Allenders (2006) resonemang för oss tillbaka till det 

etiska dilemmat och vi ställer oss fortfarande frågande till vad arbetsgivaren kan 

kontrollera när det gäller arbetstagarens hälsa? 

 

Begreppet Empowerment används även i svenskan, då det inte finns någon bra och 

passande översättning (Medin & Alexanderson 2000). De översättningar som finns är 

bland annat maktmobilisering, självförstärkning och vardagsmakt. Empowerment 

handlar om att skapa möjligheter för individen så att hon kan bemästra sin livssituation 

genom att utveckla sin egen förmåga. För att uppnå empowerment är utgångspunkten 

individen och hennes egna önskemål för att på så vis öka hennes motivation och 

förmågan att ta ansvar för sin hälsa och livssituation, samt kunna hantera omvärlden 

(Medin & Alexanderson 2000). Enligt Wilson (2004) kan empowerment även påverka 

de anställdas motivation, att deras upplevelse av psykologiskt engagemang i arbetet 

ökar. Wilson (2004) tar även upp att empowerment gör att de anställda bidrar med mer 

till sitt arbete och organisationen samt att det möjliggör till en personlig utveckling. 

Medin och Alexanderson (2000) anser att människosynen som ligger till grund för 

empowerment utgår ifrån att människan är kapabel att göra egna val samt att ta ansvar 

för dem. Vidare förklarar de att i en miljö som främjar empowerment ska individen 

kunna påverka omgivningen och vilja påverka den, individen ska även vilja använda de 

verktyg som finns för att påverka omgivningen. Medin och Alexanderson (2000) 

beskriver att empowerment både är en process i sig och ett resultat, empowerment kan 

då ses som ett medel för att uppnå hälsa.   

 

Valet av att ta med empowerment i vår teoretiska referensram beror på det Medin och 

Alexanderson (2000) och Wilson (2004) tar upp om hur individen bemästrar sin 

livssituation samt motivation och engagemang i arbetet. Vi tror att om medarbetare 

upplever empowerment kan de känna att de har större kontroll över sin situation, vilket 

kan förklara hur medarbetarna bearbetar och hanterar eventuella krav från 

arbetsgivaren. Hur medarbetarna upplever kraven av träning på arbetstid kanske har ett 
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samband med hur mycket organisationen arbetar med empowerment och främjar 

medarbetarens möjlighet att påverka sin arbetssituation. 

 

2.5 Etik och moral 

“Etik är inne, sägs det” inleder Brytting, De Geer och Silfverbergs (1993, s. 13) bok 

Moral i verksamhet. De förklarar att etiken har fått en central plats såväl i organisationer 

som i offentliga debatter. Etik handlar om värderingar och berör frågor om gott och ont, 

rätt och fel samt frihet och personligt ansvar. Inom verksamheter kan etiken beröra 

affärsetik till arbetsgivarens och medarbetarens ansvar (Brytting, De Geer och 

Silfverbergs 1993). 

 

Tännsjö (2010) diskuterar det engelska ordet “Privacy” och att det inte finns något 

lämpligt uttryck på svenska. De ord Tännsjö (2010) tar upp är “privatliv”, “personlig 

integritet”, “privat sfär”, ett “privat rum” samt “en butik bakom butiken”. Vi, liksom 

Tännsjö, har valt att använda oss främst av begreppet personlig sfär men vi använder 

även begreppen privatliv och personlig integritet. 

 

Tännsjö (2010) diskuterar om vi har rätt till ett privatliv och vari denna rätt består. Han 

ställer sig även frågande till vilka motiv och hot den privata sfären har. Alla har inte 

något att dölja och vad är det som gör att vissa människor kan öppet exponera sitt 

privatliv i bloggar, dokusåpor eller i ett telefonsamtal på bussen, medan andra individer 

värnar stark om sitt privatliv. Har dessa individer samma rätt till en privat sfär? Tännsjö 

(2010) förklarar att synen på privatlivet kan beskrivas utifrån olika traditioner. 

Beroende på vilken tradition som tillämpas kan situationer eller beteenden uppfattas 

som kränkning av privatlivet i en tradition men samtidigt uppfattas som inget problem 

eller som ett ohyfsat beteende i en annan. 

 

Vi har valt att ta med Tännsjö (2010) i vår teoretiska referensram då vi anser att hans 

frågor är relevanta. Han skriver att olika människor uppfattar kränkning av privatlivet 

på olika sätt och vi instämmer i denna tankegång. Att träffa människor som har olika 

uppfattningar om en situation är inte ovanligt och vi menar att det är samma sak när det 

kommer till kränkningen av privatlivet. Har alla individer samma uppfattning om var 

gränsen går? Om inte, vad skiljer dem åt?  
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2.5.1 Etiska principer/moralteori 

Beauchamp och Childress (2009) presenterar i sin bok Principles of Biomedical Ethics 

de fyra övergripande etiska principerna, även kända som prima facie principer, 

Autonomi (respect for autonomy), Icke-skada (nonmaleficence), Göra-gott 

(beneficence) och Rättvisa (justice). Autonomiprincipen innebär att människan är 

skyldig att respektera och stödja människors rätt att själva styra över sina egna liv, men 

att samtidigt inte hindra en annan människas rätt till egenbestämmande. Autonomi kan 

upprätthållas genom att respektera och acceptera människans rätt till att ha egna åsikter, 

göra egna val samt att agera utifrån sina egna övertygelser och värderingar. Det kan 

även stödjas genom att inte ingripa i andra människors liv samt att inte tvinga på 

människan ett visst beteende. Icke-skada principen innebär att människan har en 

skyldighet till att inte orsaka någon skada. Skada i denna mening betyder mer än bara 

fysisk och psykisk skada, det innefattar även att göra någonting orätt emot en annan 

människa. Att göra någonting orätt innebär att kränka någons rättigheter. Skada 

innefattar alltså att inte fysiskt skada någon, att förhindra välbefinnande samt göra 

intrång på en annan människas integritet. Göra-gott principen innebär att människan har 

en skyldighet att agera till förmån för andra, vilket innefattar skyldigheter för att 

förebygga och minska skada samt att genom förmåner motarbeta skada med hjälp av att 

främja det goda. Skada har samma innebörd i denna princip, vilket innebär att det som 

kan skada människan ska förebyggas och förhindras. Rättviseprincipen innebär att 

människan bör behandla andra människor rättvist. Rättvisa kan även utföras efter vilka 

behov människan har, vilket innebär att människan får lov att prioritera och fördela 

(Beauchamp & Childress 2009). 

 

Beauchamp och Childress (2009) skiljer på regler/lagar och normativa skyldigheter. De 

förklarar att dessa principer (normativa skyldigheter) inte är lika tydliga och specifika i 

innehåll som regler och ger därför inte någon konkret vägledning till vad som gäller i 

olika situationer. Det kan därför vara svårt att avgöra vilken av principerna individer ska 

följa i situationer där de krockar med varandra. 

 

Vi har valt att ta med dessa principer i vår teoretiska referensram då vi menar att 

individer borde sträva efter att leva och behandla sina medmänniskor efter dem. Vi 

anser att principerna är något som arbetsgivare bör ta hänsyn till i det dagliga arbetet i 

organisationer, samt i samband med införandet av en sådan satsning som träning på 
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arbetstid. Dock håller vi med Beauchamp och Childress (2009) om svårigheten att 

avgöra vilka principer man ska följa i olika situationer. Alla individer har inte samma 

uppfattning om vilka normer som gäller och genom detta uppfattar inte individer samma 

situation lika. När det kommer till vår uppsats vill vi undersöka om medarbetarna 

uppfattar införandet samt det dagliga arbetet med träning på arbetstid på samma sätt, 

eller om de har olika uppfattningar.   

 

Utilitarism är en moralteori om att maximera den totala summan av lycka. Inom denna 

tradition helgar ändamålen medlen, vilket innebär att människan ska välja de handlingar 

som gynnar flest människor (Tännsjö 2010). Det som är mest eftersträvandevärt inom 

utilitarismen är njutning och avsaknad av plåga (Hansson 1995). I samma mening är en 

handling moraliskt fel om den bidrar till att försämra upplevelsen av lycka (Donner & 

Fumerton 2009). Utilitarismen ser lycka som något mätbart och att man kan 

sammanställa alla varelsers lyckonivå till en totalsumma (Tännsjö 2010). Tännsjö 

(2010) förklarar att det är denna lycka som ska styra människans handlande. Vilken 

moralisk handling individen ska välja beror förutom kvantiteten av lycka även på vilken 

kvalité upplevelsen av lycka har. För att avgöra vilken handling som är moraliskt rätt 

krävs kompetens och kännedom av kvalitén och kvantiteten av lyckan som handlingarna 

leder till (Hansson 1995). 

 

Vi har valt att ta med utilitarismen för att den belyser att människan ska välja de 

handlingar som gynnar flest människor, vilket vi anser är en bra ståndpunkt som är 

relevant för vår uppsats. Innebär valet av att införa träning på arbetstid positiva effekter 

för samtliga inblandade eller har individer en annan uppfattning? Vi anser att denna 

teori kan hjälpa oss att analysera detta dilemma. 

 

2.5.2 Det etiska dilemmat 

Liss (2001) diskuterar göra-gott principen och autonomiprincipen och ställer dessa emot 

varandra i ett etiskt dilemma inom hälsofrämjande. Konflikten mellan göra-gott 

principen och autonomiprincipen menar Liss (2001) grundar sig i att å ena sidan bör 

organisationen göra det de kan för att minska och förebygga skada samt att främja 

hälsan hos medarbetarna, å andra sidan låta individen bestämma över sitt eget liv. Liss 

(2001) menar att göra-gott principen ger ett etiskt motiv till hälsofrämjande arbete 

eftersom hälsofrämjande arbete syftar till att öka hälsan hos medarbetarna men även till 
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att förhindra eller minska det som orsakar ohälsa. En handling som syftar till en annan 

persons eget bästa kallas för paternalistisk handling. Ju mer en handling förväntas 

förebygga skada desto mer kan den motiveras och försvaras ur ett etiskt perspektiv. 

Dock menar Liss (2001) att den förväntade nyttan endast talar för handlingen och alltså 

inte rättfärdigar den. Rätten till autonomi ställer sig emot göra-gott principen och 

hälsofrämjande aktiviteter eftersom ingen människa ska styra en annan människas liv. 

Paternalistiska handlingar kan alltså inkräkta på individens integritet och hindra rätten 

till autonomi. En annan synvinkel på paternalistiska handlingar kontra autonomi är att 

genom dessa handlingar skapas större möjligheter till autonoma handlingar, vilket leder 

till att individen lättare kan leva det liv han eller hon önskar. Så vilken av dessa 

konflikter ska man som individ, organisation eller samhälle följa? Liss (2001) förklarar 

att det får varje enskilt fall avgöra.  

 

Kjellström (2005, s. 201) ställer sig frågan: Är individens ansvar för sin hälsa främst 

hennes ensak, eller är det ett socialt ansvar och därmed något som andra människor kan 

kräva av henne? Något som Kjellström (2005) tar upp som tyder på att människan själv 

ansvarar för sin egen hälsa är: 

 

“... att ta ansvar för sin hälsa ses som hennes personliga ensak. Något som talar för 

detta är att det är människan själv som får bära konsekvenserna av hur hon lever sitt 

liv.” (Kjellström 2005 s. 201) 

 

Kjellström (2005) menar även att individen har ett ansvar att hålla sig kvalificerad, frisk 

samt stark för att vara “tjänstbar” för arbetsgivaren och företaget. Genom att ta ansvar 

samt att äta och träna på rätt sätt uppnår individen den bästa hälsan (Toomingas, 

Mathiassen & Wigaeus Tornqvist 2008). När anställda har god hälsa finns det större 

möjlighet att utföra arbetet på ett så korrekt sätt som möjligt (Kjellström 2005). 

 

Liss (2001) tar även han upp det problem som Beauchamp och Childress (2009) 

diskuterar, vilka principer som ska följas i olika situationer och vilka ska individen ta 

hänsyn till när de krockar med varandra. Vi ser också problematiken när det kommer till 

vår uppsats, vilken eller vilka av principerna ska företag ta mest hänsyn till när det 

kommer till införandet av träning på arbetstid? Vem är det som avgör det? De anställda, 

ledningen eller samhället? Vi anser att teorin om principerna har stor vikt i vår uppsats 
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då vi menar att de har en relevans för problemet samt diskussionen om vårt ämne. 

Kjellström (2005) tar upp vems ansvar individens hälsa är, individens eller samhällets 

ansvar? Även Toomingas, Mathiassen och Tornqvist (2008) tar upp individens ansvar 

att hålla sig frisk inför arbetsgivaren. Vi instämmer med Kjellström (2005) om att det är 

ett dilemma samt att det är en fråga som är värd att fundera över i dilemmat kring 

träning på arbetstid. 

 

Tännsjö (2010) diskuterar utifrån utilitarismen och autonomin var rätten till privatliv 

ligger och vilka motiv som kan styrka denna rätt. Han menar att eftersom människor har 

olika behov av en privat sfär borde en kompromiss eftersträvas. Kompromissen ska 

tillfredsställa individernas önskemål, dock kan inte alla individer bli nöjda och 

tillfredsställda. Tännsjö (2010) förklarar, utifrån autonomin, att den privata sfären kan 

hotas då individen tvingas utveckla sin personlighet och karaktär under överseende av 

andra, vilket leder till att individen blir mindre förmögen att agera på egen hand. 

Problemet blir då att individen internaliseras av andra och försöker behaga istället för att 

skapa en egen karaktär som är god och genuin. Detta menar Tännsjö (2010) är den 

främsta förklaringen till att ett intrång i privatlivet kan hota individens möjlighet till 

autonomi och autencitet. Vikten av att kunna handla autonomt väger inte lika tungt 

inom utilitarismen, autonomin har där inget egenvärde. Dock kan autonomin vara ett 

medel för att skapa lycka. 

 

Vi har valt att ta med diskussionen som Tännsjö (2010) belyser i ovanstående stycke då 

vi anser att det har relevans till vår uppsats. Den belyser att individer måste kunna 

påverka sin situation för att kunna utveckla en karaktär som är god och genuin, vilket vi 

ställer oss frågan om företag har gett sina medarbetare chansen att göra. Har företag valt 

att kompromissa med medarbetarna under resans gång och lyssnat på deras önskemål? 

Har kompromisserna betydelse för om medarbetarna känner att deras privata sfär blivit 

hotad? 

 

En av de viktigaste frågorna vi lyfter fram i teorierna är till vilken utsträckning 

arbetsgivare får påverka och bestämma över arbetstagarnas liv och livsstil. Om anställda 

har rätt att bestämma över sin egen hälsa eller om det är en företagsangelägenhet, vilket 

vi anser att alla de ovanstående teorierna under avsnitt 2.5 Etik och moral berör.   

 



”Det goda livet kräver det goda arbetslivet” 

25 
 

2.6 Sammanfattning 

Teorierna som utgör den teoretiska referensramen har alla en viktig roll för att besvara 

uppsatsens problemformulering och syfte. Teorierna under Fysisk aktivitet ämnar visa 

vilka effekter träning har för människan och att det sedan kan påverka vilka upplevelser 

och attityder hon får. Det i sin tur leder till hur individen upplever sin privata sfär som 

hotad eller inte. Teorierna som lyfts fram under Arbetsgivarens och samhällets ansvar 

för hälsofrämjande arbete samt Kontroll ämnar förklara hur individer upplever sig 

kontrollerade av arbetsgivaren samt vilka positiva effekter det kan bidra till. 

Avslutningsvis behandlas teorier under Etik och moral där fördelarna och nackdelarna 

med hälsofrämjande arbete lyfts fram ur ett etiskt perspektiv.  

 

2.7 Frågor som utmynnat från referensramen 
Utifrån vår problemformulering och teoretiska referensram har vi utformat tre frågor 

som ska hjälpa oss i insamlingen av empirin.  

 

Problemformulering: 

 Hur upplever medarbetare att träning på arbetstid påverkar deras privata sfär? 

 

Frågor: 

 Vilken inställning har medarbetare till träning på arbetstid? 

 Hur påverkas medarbetare av träning på arbetstid? 

 Hur upplever medarbetare att företaget kontrollerar deras hälsa? 
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3 Metod 
Kapitlet redogör för de tillvägagångssätt vi valt att använda oss av i uppsatsen. Vi 

inleder med en redogörelse för vår förförståelse och analysnivå av ämnet. Vidare 

redogörs uppsatsens valda metoder samt vilka för- och nackdelarna valen medför.    

 

3.1 Förförståelse 
Människor har olika sätt att se på tillvaron, alla har vi ett perspektiv vi utgår ifrån när vi 

ställs inför olika situationer (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011). Ett barn och en 

vuxen människa har inte bara olika perspektiv på situationen på grund av 

åldersskillnaden utan faktorer som erfarenhet, kön, etniskt ursprung, längd, bemötande 

av omgivningen och social miljö påverkar deras perspektiv. Individens förutsättningar 

är även viktigt i forskningen eftersom det påverkar hela processen. Beroende på om 

forskaren väljer ett samhällsperspektiv, ledningsperspektiv eller individperspektiv får 

det betydelse för den fortsatta processen. Den sociala konstruktionen människan lever i 

påverkar hur forskaren ställer frågor och hur människan besvarar frågorna (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2011). 

 

Hälsofrämjande arbete, träning på arbetstid, etik och privat sfär är begrepp som ligger 

till grund för problemets karaktär. Intresset för att undersöka dessa begrepp närmare 

grundar sig på flera faktorer. Vi har under våra sex terminer på Human Resource 

Management programmet tagit del av flertalet teorier inom organisation, ledarskap och 

ekonomi. Under programmets gång har hälsa och arbetsliv belysts ett flertal gånger i 

olika former, exempelvis om hur organisationer kan arbeta med hälsofrämjande arbete, 

hur gränsen mellan arbetsliv och privatliv blivit otydlig och hur det kan påverka 

individen. I det ekonomiska perspektivet har vi fått beräkna vad hälsosatsningar kan 

bidra med rent ekonomiskt. Utöver det vi lärt oss under våra tre år på Linnéuniversitetet 

är vi båda intresserade av träning och hälsa i olika former och upplever dessa som 

viktiga delar i våra liv för att vi ska må bra. Denna förförståelse ledde fram till att 

undersöka hur individer upplever att ha träning på arbetstid, något som vi i framtida 

arbetsliv hoppas kunna få ta del av och erbjuda medarbetare. För att få veta mer om hur 

individer upplever träning på arbetstid ville vi belysa hur individen upplever det etiska 

dilemmat som berör individens integritet. Vi är medvetna om att vi inte går in i denna 

process som oskrivna blad utan att vår förförståelse för träning i allmänhet samt träning 
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på arbetstid delvis har påverkat vårt arbete. Vår uppfattning om träning är till största 

delen positiv, vilket kan leda till att vi har skönmålat vilka effekterna av träning är. 

Dock har vi försökt att skriva det så neutralt som möjligt och lyfta fram alla aspekterna i 

ämnet. 

 

3.2 Analysnivå 
Vi har valt att inrikta vår studie på individnivå som enligt Bryman och Bell (2005) 

innebär att undersökningen fokuserar på speciella kategorier av individer, som 

exempelvis anställda på verksamhetsgolvet. Vi valde denna inriktning då vi har sett 

mycket teori kring hur träning på arbetstid påverkar organisationer och arbetsgivare 

positivt eller negativt. Vi vill undersöka individers syn på träning på arbetstid, om de 

tycker att det är en nackdel eller en fördel. Vi har även sett teorier om det etiska 

dilemmat kring träning på arbetstid, om det är organisationers rätt att påverka och 

kontrollera anställdas hälsa. Denna fråga ville vi även undersöka genom att granska 

individers uppfattning och åsikter i frågan.     

 

3.3 Deduktiv ansats 
Vi har valt att använda oss av en deduktiv ansats som enligt Andersen (1998) är en 

forskningsansats med utgångspunkt i teorin. Bryman och Bell (2005) menar att den 

deduktiva ansatsen utgår från teorierna för att processen sedan ska leda fram till en 

empirisk insamling som ska påvisa om teorierna kan styrkas eller avvisas. Vi anser att 

vår uppsats är av deduktiv ansats då vi började med att utforma en teoretisk referensram 

som i sin tur har legat till grund för vår intervjuguide och vidare även vår insamlade 

empiri. Vi har utgått från teorier angående det etiska dilemmat kring träning på 

arbetstid, om arbetsgivaren har rätt eller fel att påverka de anställda när det kommer till 

deras hälsa och träningsvanor. Dock anser vi att teorin saknade individens perspektiv 

och syn på det etiska dilemmat. Därför valde vi att basera vår uppsats på att undersöka 

individers åsikter och uppfattningar kring detta ämne. Vi anser att den deduktiva 

ansatsen har gett oss större förståelse och kunskap om ämnet inför undersökningen samt 

att vi har haft större chans att svara på vår frågeställning. 
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Nackdelen med att välja en deduktiv ansats är enligt Bryman och Bell (2005) att den 

empiriska informationen kan begränsas i förväg av forskaren för att ge stöd till de redan 

formulerade frågorna. Vi har under hela processen ifrågasatt teorierna och oss själva för 

att inte gå miste om synvinklar som inte hade kommit upp annars. Denna ifrågasättande 

process har utformat sig av att vi försökt att inte acceptera teorierna rakt av utan ställt 

frågan om de låter rimliga och sannenliga. Vi har även ifrågasatt oss själva genom att 

hela tiden ställa oss frågan “Varför?”. Genom att göra detta anser vi att tankeprocessen 

fortsätter ett varv till och blir mer pålitlig.       

   

3.4 Kvalitativ strategi 

Den kvalitativa strategin studerar fenomen i sin naturliga miljö och syftar till att 

klargöra egenskaper eller karaktärer hos fenomenet samt att förstå innebörden av det 

(Denzin & Lincoln 2008; Widerberg 2002). Yin (2013) lyfter fram möjligheten med att 

återge individers åsikter och synpunkter som en av de främsta fördelarna med den 

kvalitativa strategin. Genom att återge åsikter och synsätt kan forskaren beskriva den 

bild som individen själv tillskriver sitt liv och inte de förutfattade meningar som 

forskaren har. Holme och Solvang (1997) beskriver att kvalitativ strategi kännetecknas 

av att forskaren har en nära kontakt med forskningsobjektet. Närheten syftar, enligt 

författarna, till att en subjekt-subjektrelation skapas, vilket innebär att både intervjuaren 

och informanten integrerar med varandra samt för att forskarna ska förstå fenomenet 

måste de komma objektet inpå livet. Genom att se på fenomenet ur studieobjektets 

perspektiv och på så vis studera fenomenet inifrån kan forskaren lättare förstå det som 

studeras (Holme & Solvang 1997). Precis som Yin (2013) lyfter fram anser vi att den 

kvalitativa strategin var rätt val för oss eftersom det vi vill uppnå med uppsatsen är att 

förklara och förstå enskilda människors upplevelser av ett fenomen som finns i deras 

verklighet. Vi anser även att en nära kontakt med individerna behövdes för att kunna 

förstå deras upplevelser, vilket även stödjer vårt val av den kvalitativa strategin. Vi 

menar att den kvalitativa strategin har bidragit till att vår uppsats har fått mer djup 

istället för att bara beröra ämnet på ytan. Det innebär att vår uppsats skapar ett större 

intresse att läsa då den diskuterar och redovisar problemet grundligt.     

 

 



”Det goda livet kräver det goda arbetslivet” 

29 
 

Holme och Solvang (1997) förklarar att utgångspunkten i den kvalitativa 

forskningsprocessen är de förförståelser och fördomar som forskaren har för fenomenet 

genom exempelvis egna erfarenheter, utbildningar eller vetenskapligt arbete. Dessa 

subjektiva referensramar, menar Holme och Solvang (1997), är omöjliga att bortse ifrån 

i såväl forskning som vardagsliv, vilket innebär att alla forskningsprocesser präglas av 

dessa. Vi har under hela processen varit medvetna om att våra fördomar och 

förförståelse (se 2.1 Förförståelse) har präglat vår syn på fenomenet men vi har gjort 

vårt bästa för att vara så objektiva som möjligt. 

 

3.5 Fallstudie 

Vi har valt att använda oss av fallstudie som design för uppsatsen, det innebär att vi 

undersöker ett fallföretag för att få djupare förståelse för just det fallet. Det har vi valt 

att göra genom att intervjua medarbetare som har upplevt samma situationer. Med det 

menar vi att medarbetarna ska ha gemensamma upplevelser när det kommer till träning 

på arbetstid samt att ledningens påverkan och åsikter ska vara densamma. Genom att 

koppla individers upplevelser till samma situation får vi en djupare förståelse för det 

enskilda fallet. Vi anser att vi inte hade fått samma tillgång till medarbetarnas 

upplevelser om vi till exempel hade utfört en enkätundersökning då vi menar att 

medarbetarna inte kan uttrycka sig lika fritt. Gerring (2007) förklarar att en fallstudie 

kan innebära att egenskaperna hos ett specifikt fenomen undersöks. Yin (2007) 

beskriver att vid genomförandet av fallstudien har forskarna klart för sig vad de vill 

studera, vilket vi uttryckt i vårt inledningskapitel. Fallstudien utnyttjar även teoretiska 

hypoteser och forskning som finns tillgänglig sedan tidigare vid insamling och analys 

av data (Yin 2007). Detta stärker även vårt val av design eftersom vi har använt oss av 

tidigare forskning inför insamlingen av data. 

 

Frågor som är formulerade med varför och hur karakteriserar de frågor som undersöks i 

en fallstudie och syftar till att förklara och förstå ett fenomen (Yin 2007). Vår 

frågeställning efterfrågar en ökad förståelse om ett specifikt fenomen, då den syftar till 

att undersöka hur medarbetarnas upplevelser av det etiska dilemmat är. Därför anser vi 

att denna forskningsdesign passar vår studie. Att kunna hantera olika typer av empiriskt 

material är en av fördelarna med fallstudien, exempelvis kan dokument ofta användas 

för att styrka den insamlade empirin (Yin 2007). Detta anser vi även är en fördel för oss 
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eftersom vi har kompletterat den insamlade empirin från medarbetarna med information 

som fallföretaget har samlat in i samband med träningen, exempelvis resultat från de 

årliga fys-testerna och en medarbetarundersökning. 

 

3.6 Val av fallföretag 
När forskaren har valt metod och vad som ska undersökas är nästa steg att välja var 

undersökningen ska äga rum. Faktorer som påverkar urvalsprocessen är vilken social 

miljö samt vilken typ av människor som ska utgöra det empiriska objektet (Svensson & 

Ahrne 2011). 

 

I valet av fallföretag var det vissa kriterier som var viktiga för oss att företaget i fråga 

skulle uppnå. Vi ville att företaget skulle ha infört träning på arbetstid och att satsningen 

inte var nyinförd då vi ville att de anställda skulle ha kommit in i de nya rutinerna för att 

kunna bilda sig en uppfattning. Dessa kriterier satte vi upp för att medarbetarnas svar 

skulle besvara vår frågeställning på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. Vi kom i 

kontakt med företaget Kalmar Vatten AB, som vi fortsättningsvis kommer benämna 

Kalmar Vatten, för första gången genom en artikel i tidningen Kalmarposten. Den 

handlade om att Kalmar Vatten hade vunnit priset för årets arbetsplats på Guldfesten i 

Kalmar. Denna artikel väckte vårt intresse för företaget och vi började undersöka 

närmare varför just de blivit tilldelade priset och om de arbetade med hälsofrämjande 

arbete. När vi fick information genom Linnéuniversitetet om att företaget var 

intresserade av ett samarbete med studenter bestämde vi oss för att ta kontakt med dem. 

Det första vi gjorde var att försäkra oss om att Kalmar Vatten uppfyllde våra kriterier, 

vilket var fallet. Vi tog kontakt med Linn Sjögren, som är HR-ansvarig på Kalmar 

Vatten och bestämde ett möte för att diskutera deras samt vår avsikt med samarbetet. 

Nackdelen vi tyckte till en början var att Kalmar Vatten var intresserade av ett 

samarbete där vi räknade på deras sjukfrånvaro. Men efter att vi diskuterat vad vårt mål 

med samarbetet var samt vad vi ville skriva om blev Kalmar Vatten positiv till den nya 

inriktningen. De visade stort intresse av ett samarbete med oss och var väldigt 

tillmötesgående. Vi ansåg att Kalmar Vatten var ett optimalt företag för denna uppsats 

och valde att starta ett samarbete med dem. 
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3.7 Insamling av primärdata och sekundärdata 

Datainsamling brukar enligt Christensen et al. (2010) delas in i primärdata och 

sekundärdata. Primärdata innebär att ny information samlas in genom olika metoder för 

att den redan befintliga informationen inte räcker till eller behöver kompletteras. 

Sekundär datainsamling är det om insamling av data gjorts i ett tidigare skede samt om 

det sammanställts för ett annat sammanhang och syfte.          

 

Enligt Jacobsen (2002) innebär snöbollsmetoden att forskaren utgår ifrån en informant 

som är insatt i situationen och vet då vilka informanter som lämpar sig för studien. Vi 

har valt att basera uppsatsen på främst primärdata i form av intervjuer med anställda för 

att besvara vår frågeställning. Genom att samla in empiri med primärdata får vi 

förstahandskällor, vilket vi anser är betydelsefullt då vi undersöker hur de anställda 

upplever sin arbetssituation och om det enligt dem finns ett etiskt dilemma. Detta anser 

vi skulle bli svårt att studera utifrån observationer då vi inte kan observera hur de själva 

upplever hur träning på arbetstid påverkar deras privata sfär. Dock kommer vi även att 

använda oss av sekundärdata i form av en undersökning Kalmar Vatten gjort angående 

de anställdas hälsoutveckling samt de anställdas inställning till träning på arbetstid. Vi 

har tagit del av företagets data för att se hälsosatsningens utveckling genom åren i form 

av hur hälsan har förändrats hos de anställda. Genom att ha dessa undersökningar kan vi 

se de positiva eller negativa effekterna av träning som vi anser är en del i diskussionen 

kring det etiska dilemmat. 

 

Våra informanter arbetar på olika avdelningar inom Kalmar Vatten och har även 

varierande arbetsuppgifter. Vi anser att denna fördelning och bredd av informanter har 

varit viktig för att frambringa en så bred representativ bild som möjligt samt för att få 

flera synvinklar på ämnet. I arbetet med urvalet av informanter har vi samarbetat med 

Linn Sjögren. Vi informerade henne om att vi ville ha informanter från olika 

avdelningar, åldrar, anställningstid samt åsikter, vilket hon samlade ihop till oss. 

Konsekvenserna som kan uppstå av denna handling är att vår kontakt väljer ut 

informanter som har en positiv syn till träning på arbetstid, vilket innebär att vi inte får 

fram alla synvinklar på ämnet. Detta hade vi i åtanke när vi tog beslutet att Linn Sjögren 

skulle samordna informanter utifrån våra instruktioner. Dock anser vi att det inte fanns 

någon möjlighet för oss att göra urvalet själva då vi inte besitter några kontakter inom 
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organisationen. Genom att vara tydliga i instruktionerna angående urvalskraven anser vi 

att det ökade chanserna att rätt informanter valdes ut. 

 

Valet att utföra fyra stycken gruppintervjuer med två till tre informanter i varje beror 

dels på att vi tillsammans med vår kontakt Linn Sjögren, bedömde att det var 

genomförbart ur ett tid- och resursperspektiv. Vidare anser vi att flera gruppintervjuer 

inte var nödvändiga då vi började se tendenser till liknande svar från våra informanter. 

Denna tendens beskriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) som att en mättnad 

uppstår i form av liknande svarsmönster samt igenkännande svar. Vi bedömde att 

svaren som vi fick på våra frågor var tillräckliga för att kunna besvara vår 

frågeställning. 

 

Gruppintervjuerna hölls: 

2013-04-24, gruppintervju på vattenverket med A1, jobbat sedan 2004, A2, jobbat 

sedan 2010, samt A3, jobbat sedan 1969.   

2013-04-30, gruppintervju på reningsverket med A4, jobbat sedan 2010 och A5, jobbat 

sedan 2008. 

2013-05-02, gruppintervju på huvudkontoret med A6, jobbat sedan 2011 och A7, jobbat 

sedan 2008. 

2013-05-16, intervju på reningsverket med A8, jobbat sedan 1991.  

 

Vid intervjun som ägde rum den 2013-05-16 skulle även A9 medverkat i men hon fick 

förhinder, därför fick vi göra en enskild intervju med A8. Vi anser inte att detta 

förhinder kommer påverka vår uppsats då A8 svarade på ett bra och utförligt sätt. 

Skillnaden vi märkte mellan de andra intervjuerna och den enskilda intervjun var att vi 

saknade diskussionerna som uppstod i gruppintervjuerna. Genom diskussionerna anser 

vi att informanternas åsikter har kommit fram på ett djupare och mer uttömmande sätt, 

vilket har medfört att vi har fått en djupare förståelse för informanternas åsikter. 

 

Kylén (2004) skriver att den huvudsakliga anledningen till att gruppintervjuer görs är att 

det ska skapas samtal och diskussioner mellan informanterna. Det är ett av skälen till 

vårt beslut att genomföra gruppintervjuer i vår undersökning. Genom att ha 

gruppintervjuer anser vi att informanterna kommer igång med samtalet mer än vad de 

hade gjort vid en enskild intervju samt att vi fick en djupare förståelse för 
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informanternas synpunkter genom diskussionerna som uppstod. Den andra anledningen 

till beslutet var att känsliga frågor kring det etiska dilemmat togs upp under intervjuerna 

och vi upplevde att informanterna hade lättare att besvara frågorna när vi pratade om 

dem mer generellt samt att de kände stöd från varandra när de svarade.   

 

Trost (2005) tar upp problemet kring att det oftast är en av informanterna som är mer 

pratsam och tar mest plats under gruppintervjun. Det leder till att alla informanter inte 

kommer kunna uttrycka sina åsikter och tankar. Detta är något vi har tagit hänsyn till i 

våra intervjuer genom att styra samtalet med korta repliker så alla informanter kom till 

tals samt att alla ämnen berördes. Vidare behandlar även Trost (2005) problemet med 

att en majoritetssynpunkt kan uppstå, vilket innebär att alla informanter under en 

intervju väljer att hålla med åsikterna som majoriteten av informanterna har, trots att de 

har en annan uppfattning. Även detta är något vi har haft i åtanke inför och under våra 

intervjuer. Vi har försökt skapa en atmosfär där informanterna känner sig bekväma att 

uttrycka sina åsikter genom att följa Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2011) regler 

kring när intervjuarna kan använda talet och ställandet av frågor för att påverka 

informanterna. Genom att använda sig av dessa regler kan intervjuaren enligt författarna 

hjälpa informanterna att tala, eliminera eventuella rädslor och oro hos dem samt att 

berömma informanterna för vad de berättar om sina tankar och känslor på ett tydligt 

sätt. Vi har även varit uppmärksamma på informanternas kroppsspråk för att kunna läsa 

av deras reaktioner på frågorna och stämningen. Vi försökte även med vårt eget 

kroppsspråk förmedla en öppenhet genom att inte korsa armarna och sitta hukade, då vi 

anser att det förmedlar en förbehållsamhet.   

 

Vi valde att göra informanterna anonyma då vi under intervjuerna kom in på känsliga 

frågor angående det etiska dilemmat. Vi fick uppfattningen att informanterna blev 

lättade av den informationen och kunde svara mer ärligt på frågorna. Dock inser vi att 

informanterna inte är anonyma inför varandra utan bara inför omvärlden som läser 

denna uppsats. Vi inser att den bristande anonymiteten inför varandra kan påverka 

informanterna genom att de inte vågar uttrycka sina åsikter och tankar. Eftersom vi ville 

att det skulle uppstå en diskussion mellan informanterna i intervjuerna vägde de upp 

denna nackdel. Under intervjuerna fick vi dock inte uppfattningen att detta hämmade 

informanterna och anser därför att det inte har påverkat vårt resultat.   
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3.7.1 Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa intervjuformen går ut på att förstå hur informanten känner, tänker samt 

vad han eller hon har för erfarenheter (Trost 2005). Vi är intresserade av informanternas 

uppfattning kring det etiska dilemmat i vår studie. Med det som utgångspunkt anser vi 

att den kvalitativa intervjumetoden har varit lämplig för vår uppsats.   

 

Bryman och Bell (2005) skriver att en semi-strukturerad intervju innebär att forskarna 

har en tämligen detaljerad intervjuguide som de följer under intervjun, dock behöver 

inte frågorna komma i exakt samma ordning som de gör i intervjuguiden. Informanterna 

har stora möjligheter att under intervjun utforma sina svar till frågorna på sitt eget sätt 

(Bryman & Bell 2005). Vi har valt att använda oss av en intervjuguide under 

intervjuerna, som vi har utformat utifrån vår teoretiska referensram för att kunna 

kontrollera att alla aspekter blir berörda. Vi ville även att informanterna skulle ha 

möjlighet att svara friare på frågorna så att deras egna synpunkter och uppfattningar 

skulle komma fram, därför valde vi en semi-strukturerad intervju istället för en 

strukturerad.       

 

Våra fyra intervjuer varade i cirka en timme vardera och ägde rum i olika konferensrum 

runt om i Kalmar, då våra informanter vistades på olika avdelningar inom Kalmar 

Vatten. Att hålla intervjuerna på arbetsplatserna där våra informanter arbetar ansåg vi 

var en fördel eftersom att det är en miljö de är vana att vistas i, vilket skapar en trygghet 

för dem.  Kylén (2004) skriver att det finns olika varianter av hur intervjuer går till och 

hur många som bör vara närvarande under dem. En gruppintervju innebär att det är en 

intervjuare som intervjuar flera informanter samtidigt. Intervjuarens roll är i första hand 

att lyssna på diskussionen som uppstår bland informanterna och mer styra diskussionen 

än att ställa frågor. En panelintervju innebär enligt Kylén (2004) att flera intervjuare 

medverkar i intervjun med en informant. Under intervjun har en av intervjuarna haft 

huvudansvaret och den andra sköter roller som att anteckna samt att lyssna. Då vi är två 

författare till denna uppsats tog vi beslutet att båda skulle närvara under varje intervju. 

Därför anser vi att våra intervjuer består av en kombination mellan panelintervju och 

gruppintervju. Genom att göra denna uppdelning upplevde vi att det minskade 

förvirringen bland informanterna. Vidare anser vi att bådas närvaro under intervjuerna 

var gynnsamt då båda fick höra informanternas förklaringar, betoningar och se deras 

kroppsspråk, vilket innebar att vi båda kunde uppfatta och tolka intervjuerna samtidigt. 
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Det i sin tur har inneburit att empirin fått mer djup då vi inte bara tolkar informanternas 

svar utan även deras reaktioner. 

 

Andersson (1985) skriver att om intervjuaren gör anteckningar kan det leda till att 

informanterna uppfattar det besvärande samt att det blir svårt för intervjuaren att hålla 

samtalet flytande. En lösning på detta problem skulle kunna vara att spela in intervjun. 

Fördelen med att spela in intervjuer menar Kvale och Brinkmann (2009) är att 

intervjuaren kan fokusera på ämnet och på vad informanterna säger. En annan fördel 

med att spela in intervjuer är att forskaren i efterhand kan lyssna på intervjun mer 

noggrant och uppmärksamma små saker som kan ha stor betydelse, exempelvis tonläge 

och pauser (Kvale & Brinkmann 2009). Dock skriver Andersson (1985) att det även 

finns nackdelar då informanterna kan känna ett obehag av att deras röst spelas in och att 

det kan leda till begränsningar i deras svar.    

 

Vi vägde både för- och nackdelarna med att använda ljudinspelning inför våra 

intervjuer. Vi gjorde valet att göra ljudupptagningar under intervjuerna då fördelarna 

övervägde nackdelarna. Fördelarna var att få med allt som sades och att slippa oroa sig 

över att hinna anteckna ordagrant vad alla informanter berättade samt att vi ville ha 

möjligheten att lyssna på intervjuerna i efterhand. Dock frågade vi våra informanter om 

samtycke innan intervjuerna startade, vilket alla gav. Vi upplevde inte att 

ljudinspelningen hämmade våra informanters svar då samtalet flöt på väldigt bra under 

samtliga intervjuer. Vi valde även att komplettera ljudinspelningen med att göra 

anteckningar med våra egna reflektioner, iakttagelser samt om informanterna betonade 

något specifikt. Det fick fördelarna att vi snabbt kunde konstatera vad som var viktigast 

att lyfta fram i empirin och därigenom beröra det viktigaste som informanterna sa.   

 

3.8 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Svensson och Ahrne (2011) förklarar att forskning slutligen handlar om trovärdighet, 

den måste vara trovärdig inför både andra forskare och samhället. De som läser 

uppsatsen eller studien ska tro på det som presenteras. I den kvalitativa forskningen kan 

forskaren visa trovärdighet genom tre sätt enligt Svensson och Ahrne (2011): 

transparens, triangulering och återkoppling till fältet. Transparens betyder 

genomskinlighet och syftar till att visa öppenhet, offentlighet och insyn i forskningen. 
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Yin (2013) förklarar att forskaren måste bedriva sin studie offentligt och låta all 

insamlad data finnas tillgänglig för läsaren för att den ska vara transparent. När 

forskaren tydligt visar metodprocessen och delar med sig av hur han eller hon resonerat 

i sina val kan läsaren lättare sätta sig in i hur forskaren tänkt och komma med nya 

infallsvinklar, vilket ökar uppsatsens trovärdighet och kvalité (Svensson & Ahrne 

2011). Att visa medvetenhet om svagheter med metodvalet och dela med sig av sina 

tvivel till läsaren förklarar Svensson och Ahrne (2011) är alltid bättre än att försöka 

dölja eller verka vara omedveten om dem. En text som är transparent kan öka 

trovärdigheten genom att den går att kritisera och diskutera (Svensson & Ahrne 2011). 

 

Inom kvalitativ forskningsmetod innebär triangulering att fenomenet studeras utifrån en 

kombination av olika metoder, teoretiska perspektiv, typer av data eller av olika 

forskare och att dessa tillsammans ska skapa en mer objektiv och korrekt bild av 

fenomenet. Om olika tillvägagångssätt kommer fram till liknande resultat och slutsatser 

ökar trovärdigheten i studien (Svensson & Ahrne 2011). Yin (2013) lyfter istället fram 

betydelsen av att arbeta metodiskt under forskningsprocessen men att det samtidigt ska 

finnas utrymme för oväntade händelser och upptäckter. Att arbeta metodiskt innebär 

enligt Yin (2013) att minimera slarvigt arbete, undvika snedvridningar i forskningen 

samt att dubbelkontrollera data och procedurer. Det tredje sättet att öka en studies 

trovärdighet menar Svensson och Ahrne (2011) är genom återkoppling till fältet, vilket 

innebär att personerna (studieobjekten) får möjlighet att se resultatet och komma med 

återkopplingar till forskaren. Återkopplingen syftar inte till att skapa konsensus utan att 

se om personerna kan känna igen sig i det forskaren valt att belysa i sin studie.   

 

För att öka trovärdigheten i vår uppsats har vi haft de faktorerna som Svensson och 

Ahrne (2011) och Yin (2013) beskriver i åtanke under hela processen. Vi anser att vi 

med vår uppsats har visat transparens genom att den insamlade empiri finns tillgänglig 

för läsaren, vilket gör att läsaren kan se vad informanterna svarat. Vidare har vi 

beskrivit våra metodval och visat vår medvetenhet om vilka svagheter och styrkor vår 

uppsats har. Vi har använt oss av triangulering genom att använda både primär och 

sekundär data i vår undersökning, den insamlade datan har gett stöd till varandra och 

bidrar därför med en ökad trovärdighet i uppsatsens resultat. Kalmar Vatten och de 

informanter som deltagit i intervjuerna har fått möjlighet att komma med återkopplingar 

på vårt resultat, vilket enligt Svensson och Ahrne (2011) ökat trovärdigheten.    
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Ett annat begrepp som diskuteras i kvalitativa metoder är möjligheten till 

generaliserbarhet (Svensson & Ahrne 2011). Genom att kunna generalisera studien till 

en större population eller till en annan miljö än den som har studerats lyfter studiens 

betydelse och trovärdighet. Utmaningen med att kunna generalisera kvalitativ forskning 

är även en svaghet som kritiker lyfter fram (Svensson & Ahrne 2011). Då vi har 

studerat individers upplevelser är vi medvetna om att det kan vara svårt att generalisera 

vårt resultat eftersom en individs upplevelser präglas av vilka värderingar, 

förutsättningar och kunskaper individen besitter. Vi är även medvetna om att deras 

upplevelser kan vara präglade av den företagskultur som organisationen har. Enligt oss 

har vi lyckats generalisera vårt resultat på ett trovärdigt sätt utifrån de förutsättningar 

vår undersökning har haft. 

 

3.9 Tolkning och analys 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) har den hermeneutiska ansatsen sin utgångspunkt 

i texttolkningar, vilket innebär att meningen av en text endast kan förstås när den sätts i 

ett sammanhang till helheten. Vi har inspirerats av den hermeneutiska ansatsen då 

tolkningar har haft en ledande roll i denna uppsats samt för vår förståelse av fenomenet. 

Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att en del kan förstås enbart om den sätts i 

anknytning till en helhet samt att en helhet består av delar och kan enbart förstås utifrån 

dessa. Författarna menar att en cirkel uppstår utifrån detta resonemang, den så kallade 

hermeneutiska cirkeln:  

 

“Delen kan endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna.”  

(Alvesson & Sköldberg 2008, s. 193)  

 

För att få en djupare förståelse av båda delarna menar Alvesson och Sköldberg (2008) 

att man börjar på någon punkt för att sedan kunna borra sig djupare genom att alternera 

mellan en del och helheten. I utformningen av vår teoretiska referensram har vi försökt 

att arbeta på ett liknande sätt som Alvesson och Sköldberg (2008) tar upp för att få en 

djupare förståelse för teorierna. Det har inneburit att vi har fått förståelse för delarna 

samt helheten, vilket vi anser bidragit till att vi kan analysen teorierna bättre samt 

diskutera den på en ny nivå i slutsatsen. Vidare har vi valt att sammanställa vår empiri i 

en flytande text för att lättare kunna tolka och analysera den på ett djupare plan. När det 
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kommer till vår förförståelse anser vi att det är svårt att bortse helt från den, dock har vi 

försökt att tolka texterna med så fräscha ögon som möjligt för att hitta nya infallsvinklar 

och tolkningar.   

 

3.10 Forskningsetik 
Hermerén (2011) förklarar att en viktig del i god forskningsetik handlar om hur de 

personer som medverkar i forskning som informanter eller försökspersoner behandlas. 

För dessa personer finns ett individskyddskrav, vilket innebär att de ska skyddas i 

största möjliga mån från kränkningar och/eller skador som kan uppstå på grund av att de 

medverkat i forskning. Vidare förklarar Hermerén (2011) att individskyddskravet inte 

får hindra viktig forskning. Vi har valt att skydda våra informanters identitet i vår 

uppsats för att de skulle känna sig trygga och våga säga vad de tyckte. Att anonymisera 

informanterna anser vi är ett sätt att förebygga skada och kränkningar mot dem. 

Eftersom vi undersöker etiska dilemman ansåg vi att det var extra viktigt att 

anonymisera och skydda informanterna då det kan vara information som upplevs 

känslig och privat. 

 

Hermerén (2011) förklarar att det är viktigt att tala sanning om sin forskning och 

respektera andra forskare genom att tydligt visa vem det är som bidragit med vad i 

forskningen. Kylén (2004) menar att forskaren måste skilja på objektiv och subjektiv 

sanning. Sanningen kan se olika ut utifrån olika perspektiv och om flera personer 

berättar om olika upplevelser av samma händelse är det ändå deras sanning och 

upplevelse. Deras sanning utgår ifrån vad respektive individ har för kunskaper, 

egenskaper och värderingar. Vidare förklarar Kylén (2004) att de subjektiva 

upplevelserna inte kan sammanställas till en objektiv sanning utan att de förblir 

subjektiva beskrivningar utav det individerna har upplevt. Vi anser att vi genom 

uppsatsen varit medvetna om att det är subjektiva upplevelser som studerats. Dessa 

upplevelser har inte beskrivits som en sanning utan som hur olika individers upplevelser 

stämmer överens med varandras. Vidare har vi genom hela uppsatsen varit tydliga med 

att visa vem det är som säger vad samt att vi inte har förskönat resultatet till vår fördel. 
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Kunskapen som forskningen bidrar till kan skapa ett bestående värde för flera 

människor och kan vara tillfredställande att delta i för individen (Hermerén 2011). 

Forskning är därför inte enbart en privatsak och bör därför vara tillgänglig för 

utomstående då den ofta sker i samarbete med andra parter. Hermerén (2011) förklarar 

att inte undanhålla information och att publicera sin forskning är viktigt för 

forskningsetiken. Hermerén (2011) beskriver att det ses som en skyldighet att inte 

undanhålla forskning för andra forskare och samhället. Att publicera forskning syftar till 

att förmedla ny kunskap till samhället, för att andra forskare ska kunna vidareutveckla 

forskarens idéer samt att vetenskapssamhället ska kunna diskutera och kontrollera 

forskningens resultat. Att publicera forskningen har även betydelse för forskaren själv 

genom ett tillkännagivande över vad han eller hon har åstadkommit. Vårt 

examensarbete kommer att publiceras i universitetsdatabasen DiVA och kommer 

därigenom vara tillgänglig för andra forskare samt kunna bidra till ökad kunskap. 

 

3.11 Val av källor & källkritik 
Hultén, Hultman och Eriksson (2007) menar att det kritiska tänkandet ger en god 

kunskap till omvärlden och till oss själva. Innebörden av det kritiska tänkandet är 

förhållningssättet till att kunskap och levnadsvillkor är tänkbara att omskapas och 

förnyas. Vidare skriver Hultén, Hultman och Eriksson (2007) att ordet kritik oftast har 

en negativ klang i dagens samhälle, att kritisera någon har ofta en liknelse med att gå in 

i en konflikt. Dock menar författarna att det kritiska förhållningssättet är till för ett 

positivt syfte då kunskaper och värderingar eftersöker nya och bättre lösningar. Vi 

instämmer med författarna att det kritiska tänkande har en negativ klang i vårt samhälle 

idag. Dock ser vi inte det kritiska tänkandet som något negativt när det kommer till 

uppsatsskrivande, utan vi ser det snarare som vitalt för att vår uppsats ska innehålla 

lämpliga och pålitliga teorier samt få ökad trovärdighet. 

 

I arbetet med att hitta pålitliga teorier till vår teoretiska referensram har vi aktivt 

ifrågasatt teorierna och granskat deras pålitlighet. De vetenskapliga artiklarna och 

litteraturen vi har med i uppsatsen är teorier som oftast nämns i samband med etik och 

hälsofrämjande arbete. Genom att teorierna är omskrivna och refererade till anser vi att 

det stärker deras trovärdighet samt deras tillförlitlighet. I vårt sökande efter 

vetenskapliga artiklar har vi använt oss av olika databaser vi har haft tillgång till genom 
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Linnéuniversitetet, vilket vi anser är pålitliga databaser eftersom universitetet har 

hänvisat till dessa. I sökandet efter den tryckta litteraturen har vi använt oss av 

Linnéuniversitetets bibliotek då det är där vi har gjort den största delen av skrivandet till 

uppsatsen. Vi anser att utbudet har varit bra och det har varit relativt lätt att hitta 

relevanta och pålitliga teorier. 

 

Vi har strävat efter att använda oss av förstahandskällor då vi anser att det minskar 

risken för feltolkningar och falska uttalanden. Under hela arbetsprocessen har vi arbetat 

med att hitta förstahandskällorna genom att leta upp ursprungskällorna i litteraturen. Vi 

har även varit vaksamma i användandet av Internetkällor då vi anser att trovärdigheten 

inte är den samma som i de vetenskapliga artiklarna och den publicerade litteraturen i 

ämnet.      
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4 Empiri 
Kapitlet innehåller en sammanställning av den insamlade empirin vi fått genom våra 

kvalitativa gruppintervjuer på Kalmar Vatten. För att få en förståelse för vilken typ av 

verksamhet Kalmar Vatten är inleds kapitlet med en företagspresentation av Kalmar 

Vatten. Vidare är empirin uppdelad efter de delproblem vår teoretiska referensram 

utmynnade i. 

 

4.1 Företagspresentation 
Kalmar Vatten är en del av Kalmar Kommunkoncern, det vill säga det är kommunägt 

(Kalmar 2013). Företagets uppgift är att producera och fördela dricksvatten med hög 

kvalité, att rena avloppsvatten med miljöhänsyn innan det släpps ut i Kalmarsund, samt 

att sköta dagsvattenhantering (Sjögren 2013). Företagets VD samarbetar närmast med 

företagets informatör, verksamhetsledningsansvarig samt personalansvarig. Under dessa 

är företaget uppdelat i fem avdelningar: avlopp, arbetsavdelning, ekonomi, vatten samt 

utredningsavdelning. Dessa avdelningar är även i sig uppdelade i olika avdelningar med 

varierande storlek. Företaget har cirka 70 medarbetare som ständigt strävar efter att ge 

sina kunder hög effektivitet och god service i sitt arbete. Långsiktiga säkerhetsställda 

leveranser av dricksvatten, avsiktligt säkra nöjda kunder, pensionera friska medarbetare, 

samt att arbeta effektivt för att minska miljöpåverkan, är Kalmar Vattens övergripande 

mål som de ständigt arbetar för att uppfylla. Företaget omsätter 130 miljoner kronor och 

renar årligen sex miljoner kubikmeter dricksvatten (Sjögren 2013). 

 

2012 vann Kalmar Vatten priset “drömarbetsplatsen” som Arbetsgivarringen delade ut 

på Guldfesten i Kalmar (Kalmar 2013). Motiveringen löd: 

 

“Årets vinnare är en inspiratör av stora mått, de har tagit omsorg och tillit till sina 

medarbetare längre än något annat vi sett. Med ett ledarskap av stort mod och en stark 

tilltro till sina värderingar skapar de en långsiktig lönsamhet för både företaget och 

människan.” (Kalmar 2013)   

 

Kalmar Vatten har sedan sex år tillbaka träning på arbetstid. Det innebär att det står 

inskrivet i medarbetarnas arbetsbeskrivning att de ska träna två gånger i veckan, en 

timme vardera. Denna hälsosatsning grundar sig på att de hade problem med 
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långtidssjukskrivningar, speciellt hos de medarbetare som arbetar med spolbilar 

eftersom det är ett tungt arbete. Förhoppningen med att ha träning på arbetstid är att bli 

av med belastningsskador, samt att pensionera friska medarbetare. I början av 

satsningen fick medarbetarna endast träna på ett gym i Kalmar, men det har ändrats 

under resans gång, nu får medarbetarna träna på olika gym. Kalmar Vatten har även 

anordnat olika aktiviteter som till exempel innebandy, yoga och springgrupper. 

Medarbetarna ska minst en gång i veckan träna ett styrketräningspass på gymmet, det 

andra träningstillfället får de välja antingen någon av aktiviteterna, ett gruppass eller 

ännu ett styrketräningspass. Företaget har även ordnat föreläsningar i kosthållning, 

sömn, stress och träning som medarbetarna har fått möjlighet att medverka i (Sjögren 

2013). 

 

Kalmar Vatten har valt att göra en undersökning bland sina medarbetare där en av 

frågorna var: Anser du att träningen på arbetstid har hjälpt dig till en bättre hälsa? 

Hela 71 procent svarade Ja på frågan, 12 procent svarade Kanske och 9 procent svarade 

Nej. Det var 9 procent som valde att inte svara på frågan. Företaget låter även sina 

anställda genomföra ett fys-test varje år för att kunna kontrollera hälsoutvecklingen 

under det senaste året samt för att se om träningen ger fortsatta resultat. Varje enskild 

anställd får ta del av sina egna resultat samt att Kalmar Vattens ledning får en 

sammanställning av testerna (Sjögren 2013). Testet redovisas med en skala från 

Påtaglig hälsorisk på 15 poäng till Fantastiskt på 84 poäng. Företaget gjorde först ett 

test på sina anställda innan satsningen sattes i verk, då låg medarbetarna på ett 

genomsnitt på 40 poäng, vilket är OK på skalan. Sedan satsningen startade år 2007 har 

medarbetarnas snitt på testet klättrat på skalan. Nu ligger Kalmar Vattens medarbetare 

på 60 poäng, vilket innebär att de ligger mittemellan Bra och Utmärkt. Kalmar Vatten 

kontrollerar även om deras medarbetare håller sina träningstimmar genom att beställa 

utdrag från gymmet på träningshistoriken där alla träningstillfällen finns med.  

   

4.2 Vilken inställning har medarbetare till träning på arbetstid? 

För att få reda på vilken inställning informanterna har till träning på arbetstid valde vi 

att börja intervjuerna med att fråga dem om de trivdes med sitt arbete. Samtliga 

informanter trivs bra på Kalmar Vatten. Flera av dem uttrycker att det är personalen och 

en bra ledning som är anledningen. A4 förklarar det på följande vis “... det är ett väldigt 
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bra bolag, där man har en bra inställning till sin personal. I övrigt har vi de resurserna 

vi behöver, det finns en framåtanda och en vilja att jobba med personalfrågor”. A1 

menar att det inte finns något ”vi och dem” i organisationen, vilket bidrar till en ökad 

trivsel i gruppen. Ett annat motiv som lyfts fram av flera informanter är att arbetet är 

fritt, ingen dag är den andra lik samt att de får träffa olika människor ute på arbeten. 

Slutligen är det ett par informanter som menar att den omedelbara förbindelsen mellan 

deras arbete och miljön bidrar till trivseln. A5 uttrycker sig på följande vis “Det är en 

direkt koppling till miljön så att säga, om man bara tittar ut genom fönstret ser man 

delar av Kalmar sund och det vi gör hela tiden är ju för att förbättra miljön i 

Kalmarsund”.  A6 säger “Det är kul att man är med i den kommunala processen från 

allra första början när det kommer nya idéer och att vi får vara med och påverka 

resultatet”. A8 uttrycker “Det är mycket djurliv runt om kring oss och sen har vi ju 

havet då. Så det är trivsamt”. 

 

För att komma in på träning på arbetstid ville vi först veta hur informanterna ser på 

begreppet hälsa och vad det innebär för dem. Hälsa innebär för samtliga informanter 

både det fysiska och psykiska. De påpekar även vikten av att trivas och känna att det är 

kul att gå till jobbet. A3 som bara har några år kvar tills pension är noggrann med att 

påpeka “man vill ju ha några goda år efter det här”. A3s syn på hälsa stämmer överens 

med organisationens mål att pensionera friska medarbetare. Målet är även en positiv 

aspekt som fler av informanterna lyfter fram. Diskussionen fördes vidare till de fysiska 

påfrestningarna informanterna utsätts för i sitt arbete. A5 förklarar ”Det finns många 

hälsoaspekter här. Vi har ju smittor, olyckor och utslitningsskador som måste 

förebyggas och det görs ju genom att ha träning på arbetstid”. Att ha träning på 

arbetstid är något som alla är väldigt positiva till. A1, som arbetar med tyngre fysiskt 

arbete, förklarar “Vi har ju fördelen att röra på oss mycket på jobbet. Så man får ju 

träning genom det. Däremot sliter vi ju på kroppen på ett helt annat sätt. Vi sliter 

ryggar, armbågar och axlar. De på kontoret har andra typer av förslitningsskador, 

enformigt stillasittande. Båda har ju lika mycket nytta av träning eftersom vi sliter på 

kroppen på olika vis”. A3 berättar att han till en början hade en negativ inställning till 

införandet av träning på arbetstid, vilket berodde på att träningen blev ett tvång och att 

han därför blev motsträvig. Men A3 förklarar att inställningen ändrades så fort han kom 

igång med träningen. Han fortsätter att berätta att han har arbetat inom organisationen i 

över 40 år och att han tidigare råkat ut för arbetsskador som exempelvis ryggskador, 
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vilket har lett till att han har fått byta arbetsuppgifter. A5 menar att det kanske är extra 

viktigt med träning på arbetstid för de medarbetare som inte skulle tränat om de inte var 

tvungna, vilket även A8 berör. 

 

Det visar sig att endast fyra av de åtta informanterna var aktiva och tränade innan de 

fick träning på arbetstid. Dock har inställningen till träning förändrats till det positiva 

för de informanter som inte var aktiva tidigare. A2 berättar att han aldrig trodde att han 

skulle börja träna och att han var väldigt skeptisk när vänner berättade om hur de var 

tvungna att gå och träna bara för att det gav en sådan skön känsla, “aa visst, tänkte jag 

då”. Men till sin egen förvåning förstår A2 idag det som hans vänner beskrev. Han 

förklarar att han mår mycket bättre av att träna och att det blir en drivkraft till att 

fortsätta träna. A6 beskriver känslan som en “träningsdrog”, “Om man inte tränar på ett 

tag känner man att måste komma igång, inte för att man känner att man måste utan för 

att må bra”. 

 

Informanterna ser träning på arbetstid som en fördel i sitt arbete, A4 uttrycker det som 

ett privilegium och A8 menar att det är en väldig fördel. Men A6 menar att det också är 

en skyldighet att de tränar på arbetstid eftersom det står skrivet i deras 

arbetsbeskrivning. För att få en annan vinkel på hur de såg på träning på arbetstid 

frågade vi informanterna om hur de skulle reagera om träning på arbetstid togs bort. Att 

det skulle vara något väldigt negativt var alla informanter ense om. Flera av 

informanterna trodde även att det skulle bli livat bland medarbetarna i organisationen 

om träningen togs bort. A1 menar att om träningen togs bort skulle det kännas som ett 

onödigt och meningslöst projekt, Kalmar Vatten har lagt ner stora resurser för att 

genomföra det under de sex år träning på arbetstid funnits inom verksamheten. A8 

nämner att det skulle vara synd om företaget tog bort träningen, framförallt för de som 

inte har träning som en naturlig del i sin livsstil. A5 är väldigt skeptisk till att träningen 

skulle kunna tas bort i nuläget. Han menar att det skulle vara väldigt motsägelsefullt att 

dra in på en sådan förmån när ledningen har kört på hälsospåret i sex år samt att det 

finns väldigt många argument för satsningen. Vidare uttrycker A5 “Det måste nästan 

vara världskrig för att man ska kunna göra en kovändning i det här”. A4 menar att det 

är andra företag som tittar på hur Kalmar Vatten arbetar med hälsofrämjande arbete och 

att det snarare kommer bli fler som tar efter deras koncept i framtiden. 
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Samtliga informanter anser att individen kan påverka sin egen hälsa. Hur man lever, om 

man tränar, vilken kosthållning man har och vad man gör på fritiden menar A7 är 

faktorer som individen kan påverka. A5 menar att individen bara kan påverka sin hälsa i 

rimlig omfattning och förklarar att förkylningar, olyckor och liknande är svåra att 

undvika men att individen förmodligen är sjuk oftare om han eller hon röker, inte tränar, 

samt äter dåligt. A8 menar att individen definitivt kan påverka sin hälsa “Bara att sluta 

röka, sluta kröka och rör på dig”. Han fortsätter att det är individen själv som kan styra 

sin hälsa, sen kan omgivningen alltid påverka honom eller henne i olika riktningar men 

att i slutänden är det individens val. När vi frågade om individen bör känna ett ansvar 

för att hålla sig frisk var det ett gemensamt ja till svar. Informanterna anser att det 

främst är inför sig själv individen bör känna det ansvaret men att man även vill hålla sig 

frisk för familj, arbetskamrater och arbetsgivarens skull. Flera av dem menar att om de 

är borta är det någon annan som får dubbelt så mycket att göra. A4 förklarar detta 

dilemmat med att när hon är sjuk är det oftast hennes medarbetare som drabbas 

eftersom de då måste utföra hennes arbetsuppgifter. 

 

4.3 Hur påverkas medarbetare av träning på arbetstid? 
För att kontrollera om informanterna känner sig pressade att hinna med sina 

arbetsuppgifter när två timmar av arbetsveckan går till träning ställde vi frågan om de 

hinner med sina arbetsuppgifter eller om det är svårt att “släppa pennan” och gå iväg för 

att träna. Överlag tycker informanterna att det varierar beroende på vilken situation de 

befinner sig i. A1 som arbetar ute på olika platser runt om i Kalmar uttrycker “Visst står 

du med en vattenläcka och folk har fått vattnet avstängt kan du ju inte stänga av 

maskinen och gå och träna, då är man tvungen att skjuta på det”. A3 menar “Har man 

en uppgift att göra går man inte och tränar, utan då måste man ju skjuta på det”. A8 

uttrycker ”Kör det ihop sig eller att det ”brinner” så att säga då är det ju att fokusera 

på det och göra det först och främst”. Om det däremot inte är några akuta situationer 

som behövs hanteras menar A2 att han skjuter upp vissa arbetsuppgifter eftersom han 

vill utföra träningen på arbetstid. Han får medhåll från flera av de andra informanterna. 

A4 menar att “Det är nog lite självdisciplin, det är nog lite bortförklaringar att det är 

svårt att hinna med för det ska ju gå om man lägger manken till”. A8 menar att 

“Träningen har aldrig känts som något hinder. Jag ser det bara som en fördel att man 

kan sticka iväg och göra det”. 
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Alla informanterna trycker på att det är bra att de får planera in träningen när det passar 

dem på arbetsdagen samt vilka aktiviteter de vill göra. A7 berättar att det är lättare att 

komma iväg på de olika aktiviteterna som har fasta tider än till gymmet, då han oftast 

kommer iväg väldigt sent eftersom han är inne i sina arbetsuppgifter. A4 anser “Det 

beror ju på vad det är för någonting och om man tycker att det är kul skulle jag säga.” 

och fortsätter att yoga är något hon gillar, “På tisdagar kvart i fyra går jag alltid på 

yoga men handlar det om att springa eller något liknande blir det svårare att få tid av 

någon konstig anledningen.” och avslutar med ett leende. A6 som gillar att spela 

innebandy med kollegorna en gång i veckan säger att den tiden missar han väldigt 

sällan. A1 ser dock ett annat problem på sin avdelning då de oftast jobbar två och två 

ute på platserna “... man vill ju inte sticka och träna och lämna den andra med ett jobb 

själv... Det är väl det som stör oss, man vill inte lämna kollegan”. A2 och A3 berör 

även ett annat problem som de har stött på. A3 förklarar det med “... det är vissa 

arbetsledare som är motsträviga ibland. De tycker inte att vi kan dra iväg och träna 

utan det får vi göra på fritiden, men så kommer det ju från ledningen att vi ska det, det 

blir en konflikt där.” A2 forsätter förklara problemet med “... de försöker övertala oss 

om att det inte ska göras då men vi kör stenhårt på det. Då kan de gå och mumla, men 

de får gå och mumla då. Är det klubbat i ledningen så har de ju tagit ett beslut”.     

 

Vi ställde även frågan om informanterna tyckte att träningen på arbetstid har påverkat 

deras arbete, vilket informanterna anser att det har gjort. A7 upplever att han är piggare 

och gladare de dagarna han har tränat på morgonen och känner att han då orkar med 

arbetet mer. A3 påstår att “Man mår bättre och kan hålla igång längre”. A2 uttrycker 

sig “Man mår bättre av träningen och får mindre besvär när man tränat upp vissa leder 

och armar”.  Enligt A1 blir han “... gladare och mer positiv, piggare av att träna.” och 

han får medhåll från A8. Han fortsätter även att träningen på arbetstiden livar upp 

stämningen på arbetsplatsen, vilket gör det mer roligt att vistas där. A3 tar upp att han 

blivit omplacerad inom organisationen när han fick problem med ryggen, men med 

hjälp av träningen har den blivit bättre och han kan utföra sina nuvarande 

arbetsuppgifter bättre. Även A1 tar upp att han hade problem med en armbåge innan 

träningen på arbetstid infördes, ”... jag hade lite problem innan med en armbåge 

eftersom det är mycket man står och stöter, men så fort jag tränar går det bort.”. Han 

menar på att denna skada skulle komma tillbaka om han slutade med träningen. A2 

anser också att det blivit skillnad efter att han började träna “... man har kommit till 
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rätta med olika besvär, vilket har hjälpt både på arbetet och hemma”. A5 som arbetar 

inne på kontor anser att träningen självklart påverkar hans arbetsprestation, men tar 

även upp att han hoppas att träningen han gör nu kommer ha långsiktig påverkan, “Man 

har ju säkert nytta av det här när man börjar närma sig pensionen bland annat”. Även 

A3 trycker på att träningen medför att tiden efter arbetet gynnas ”... nu när man börjar 

närma sig pensionen så vill man kunna utnyttja den perioden med”. A4 tar även upp att 

arbetet innebär mycket stress och att träningen hjälper henne att stressa av, vilket A5 

håller med om. Överlag uppfattar alla informanterna att träningen har påverkat deras 

arbete positivt genom att de blir piggare under dagarna, orkar mer, samt att 

koncentrationen blivit bättre. 

 

Vi frågade också informanterna om de känner att träning på arbetstiden har påverkat 

deras fritid, vilket alla var överens om att det hade gjort. De känner att de orkar mer när 

de kommer hem genom att de är piggare och gladare, samt att de hinner med sysslorna 

hemma lättare. “Det märks både på arbetstiden och fritiden att man blir piggare och får 

ett ökat välbefinnande” menar A2 och fortsätter att ha träningen avklarad när han 

kommer hem är skönt, “Man har ju så mycket annat som ska hinnas med när man 

kommer hem som tvätt, matlagning och renovering”. A6 menar att “De dagar som jag 

har tränat på arbetstid har man det avklarat när man kommer hem, vilket är perfekt för 

mig då jag kommer hem vid klockan fem och kan fokusera på familjen”. Även A1 

uttrycker denna gynnsamma fördel “Har man barn blir det ju så mycket lättare med 

träning på arbetstid, ... det är en jäkla fördel”. A8 har märkt att införandet av träningen 

på arbetstid har påverkat hans privatliv genom att hans fru även har börjat träna, vilket 

han tycker är väldigt roligt. 

 

Vi undrade även hur informanterna uppfattar att kommunikationen och 

sammanhållningen inom företaget hade förbättrats genom träning på arbetstiden. Även 

här tycker informanterna att en förbättring har skett. A4 menar “Alla sätt som gör att 

man kommer närmare varandra är bra. Så det blir en bieffekt av träningen”.  Kalmar 

Vatten är ett stort företag med olika avdelningar som inte dagligen har kontakt med 

varandra. Träningen, både på gymmet och på de andra aktiviteterna som företaget har 

fixat, bidrar med att kontakter bildas mellan avdelningarna och dess medarbetare. Alla 

informanter tycker det är roligt, A7 som sitter inne på huvudkontoret och inte har så 

mycket kontakt med medarbetarna på de andra avdelningarna säger “På innebandyn 
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har man lärt känna andra medarbetare, vilket gör det lättare att kontakta andra när 

man känner dem”. A8 tar även upp att han tar med sig både privata och arbetsrelaterade 

frågor till gymmet som han kan ställa när han träffar de berörda medarbetarna. Dock 

säger informanterna att i uppstarten av satsningen fick inte medarbetarna välja vilket 

gym de skulle träna på eller vilken träningsform de ville utöva, utan det var ett gym och 

en träningsform som gällde för alla. Under den perioden var det större chans att träffa 

på medarbetare under sin träning än vad det är nu när medarbetarna får träna på flera 

gym. “I början var det en stor grej att man skulle få träffa medarbetare från olika 

anläggningar och stöta ihop och slänga käft. Men det har avtagit lite, men jag ser en 

del när jag tränar.” uttrycker A1 om denna förändring. A8 menade att det blivit mer 

spritt nu men att han hälsar på de medarbetare han träffar på gymmet. 

 

Informanterna berättar att Kalmar Vatten har plockat fram flera träningsalternativ för att 

det ska finnas en träningsform som passar alla. A8 menar att fler träningsformer och 

alternativ när det kommer till gym är något som har vuxit fram under resans gång. Han 

fortsätter att det var vissa medarbetare som inte vill lyfta vikter, utan då fick de börja 

simma istället. Sen var det äldre medarbetare som fick gå ut och gå istället för att träna 

på gymmet. Informanterna menar även att träningen är något som medarbetarna inom 

Kalmar Vatten samlas runt. A5 uttrycker det med “Jag tror att träningen och travet är 

två av de stora grejerna inom företaget. Det är något man samlas runt och skojar om 

och så där”.  

 

4.4 Hur upplever medarbetare att företaget kontrollerar deras hälsa? 
För att få reda på hur informanterna upplever att ledningen kontrollerar dem ville vi 

veta hur de anser sig kunna påverka sin arbetssituation. Beroende på vilken typ av 

arbete så upplever alla att de kan påverka sin arbetssituation till viss del. De informanter 

som helt eller delvis arbetar på kontor anser sig ha störst möjlighet att planera sin dag 

som de vill. Självfallet är det inom vissa ramar de kan planera då informanterna 

förklarar att olika projekt kräver olika mycket tid, akuta uppdrag och så vidare. A4 

förklarar det som “påverka själva uppgiften är svårt men på sättet vi utför den kan vi 

påverka”. A1 som arbetar ute på olika platser förklarar att han inte kan styra så mycket i 

att planera sina dagar eftersom han ofta arbetar i större projekt. Dock menar han, liksom 
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flera av informanterna, att han kan påverka sitt arbete genom att idéer välkomnas och 

efterfrågas från ledningen om hur saker och ting kan förbättras och utvecklas. 

 

När vi frågade vad de ansåg om motiven till införandet av träning på arbetstid hade alla 

liknande uppfattningar. Det berodde främst på att minska sjukskrivningar och få bort 

belastningsskadorna som uppstod i arbetet. Organisationen hade haft problem främst 

med de medarbetare som arbetade med spolbilarna, som är ett tungt och slitsamt arbete. 

Kalmar Vattens nya mål är att pensionera friska medarbetare. A3 berättar att han var en 

av dem som var emot satsningen från början. Att det var tvång kändes inte bra och att 

det var ganska livat i början, vissa ville inte träna. Men att det lugnade ner sig när 

ledningen tog fram olika alternativ av träning och när alla hade kommit in i det. A8 

målade upp en liknande situation som A3 att det var livat i början av satsningen. Det var 

medarbetare som sa “Jag har inte tränat en dag i mitt liv och tänker inte börja med det 

nu heller”. A8 menar på att det fortfarande är medarbetare som anser att träningen är 

”päck och pina”. A3 förklarar att det var ganska oklart i början varför träningen 

infördes som arbetsuppgift men att det efter ett tag kom fram att syftet var friska 

medarbetare. Även de som började på Kalmar Vatten efter att träningen infördes på 

arbetstid tycker att det hade varit trevligt med lite mer information om syftet med 

träning på arbetstid. Informanterna förklarar att träningen är som vilken arbetsuppgift 

som helst, den ska utföras två gånger i veckan. 

 

Informanterna tror att det är viktigt att ledningen och medarbetarna har en liknande syn 

på hälsa för att hälsosatsningar ska lyckas, annars blir det lätt motsträvigt menar ett par 

av informanterna. När vi frågade om huruvida individen tränar är en ledningsfråga eller 

inte svarar informanterna att det är en ledningsfråga i deras fall. De menar att eftersom 

träning är en arbetsuppgift som står i arbetsbeskrivningen är det en ledningsfråga. Dock 

är några av informanterna noga med att betona att det är viktigt med träningsalternativ 

och att vilken typ av träning som utförs är individens ensak. Idag har medarbetarna på 

Kalmar Vatten två träningstimmar i veckan, varav en ska vara styrka och den andra 

valfri. Dock tycker A7 att det vore okej om ledningen skulle bestämma att den andra 

timman ska bestå av konditionsträning. A3 förklarar att ingen kan tvinga honom att 

träna, om han skulle vara förkyld eller liknande tränar han inte. Han är medveten om 

vilka negativa effekter träningen kan ha om han skulle träna trots sjukdom. A3 fortsätter 

med att det som utförs på fritiden har ledningen ingenting att göra med, om de vill ha 
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något av oss får de betala menar han, “... börjar man släppa på det och inte skilja 

mellan privatliv och arbetsliv kan det leda till att man ska vara tillgänglig hela tiden”.  

 

Samtliga informanter anser att företag generellt borde motivera medarbetare till att 

träna. Det är någonting som företaget och individen tjänar på. A1 och A5 anser båda att 

hälsosatsningar är en samhällsgrej, alla tjänar på det i längden. Om företagen tar större 

ansvar för medarbetarnas hälsa blir de en mindre belastning för samhället. A1 menar 

“Det är ändå åtta timmar om dagen du sliter, så kan en arbetsgivare stå för den 

kostnaden blir samhället mindre belastat”. När vi frågade dem om hur mycket de ansåg 

att arbetsgivaren kunde kontrollera eller påverka medarbetares motionsvanor svarade 

A2, A6 och A7 att det var okej inom vissa ramverk. De anser inte att det är okej för 

arbetsgivaren att kontrollera ingående vilken typ av träning de utför. A6 utvecklar “Att 

ha en viss aktivitet vid en tidpunkt tar ju bort lite valfrihet och flexibilitet”. A5 uttrycker 

det på följande sätt “Visst kan man påverka på något sätt, men man kan ju inte gå hem 

till någon och tala om hur de ska leva sitt liv. Där har ju individen rätt att göra lite vad 

han vill”. 
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5 Analys 
Kapitlet består av analys och diskussion där vi kopplar samman den teoretiska 

referensramen och den insamlade empirin. Tillsammans med våra tankar och 

reflektioner diskuteras inledningsvis fysisk aktivitet för att sedan gå vidare till attityder, 

ansvar samt kontroll. Avslutningsvis diskuteras etik och moral. 

 

5.1 Fysisk aktivitet 
Under våra intervjuer har diskussioner uppkommit om de positiva effekterna fysisk 

aktivitet har för individen. Wiking och Lindström (2005) menar att människokroppen 

mår bra och blir starkare av fysisk aktivitet, dessa positiva effekter anser vi är en allmän 

uppfattning som i stort sätt alla i den svenska befolkningen är medveten om. Författarna 

Wiking och Lindström (2005), Wigaeus Tornqvist (2008) samt Rydqvist och Winroth 

(2004) lyfter bland annat fram att träningen bidrar till ökad muskelmassa och ledbrosk, 

förbättrad syreupptagningsförmåga och mjölksyreupptagning samt att kroppen orkar 

mer. Vi kan se att informanterna upplever positiva effekter av träningen de utför på 

arbetstid. Under intervjuerna nämner speciellt de informanter som har mer fysiska 

arbeten de positiva effekterna av träningen. A1 tar upp att han har haft problem med sin 

armbåge på grund av allt stötande som förekommer i hans arbete, men att han inte 

känner av smärtan i armbågen längre tack vare träningen på arbetstid. A3 tar upp att han 

hade fått ryggproblem efter många år av hårt arbete, vilket fick konsekvensen att han 

blev omplacerad i organisationen till arbetsuppgifter där hans ryggproblem inte skulle 

komma i vägen. Dock berättar A3 att hans konstanta ryggont försvunnit sedan han 

börjat träna. De positiva förändringarna informanterna upplever ser vi även i den 

sekundärdata vi tagit del av. Fys-testerna medarbetarna har fått utföra varje år visar på 

förbättringar i form av en positiv utveckling på testets skala. 

 

Wiking och Lindström (2005) förklarar vidare att det inte bara är kroppen som får 

positiva effekter av fysisk träning utan att även psyket mår bra av det. Träningen medför 

att människan lättare kan hantera stress och sina arbetsuppgifter bättre, samt att hon blir 

gladare av fysisk aktivitet (Wiking & Lindström 2005). Psykologiska effekter är även 

något våra informanter upplevt. De berättar att träningen hjälper dem med 

stresshantering, de blir gladare och piggare samt att de orkar mer. A6 förklarar att han 

speciellt upplever dessa effekter de dagar han tränar på morgonen, han orkar då hålla 



”Det goda livet kräver det goda arbetslivet” 

52 
 

koncentrationen längre på kontoret under dagen. A4 beskriver att yoga är en viktig del 

av hennes träning för att hon ska klara av stresshanteringen under arbetsveckan. Vi kan 

även se att informanterna upplever positiva effekter av träningen då flera informanter 

beskriver ”träningsdrogen”, att de vill hålla igång med träningen för att de mår bra utav 

den, inte för att de måste. Dessa effekter anser vi är väldigt positiva eftersom de hjälper 

individen att hantera de utmaningar han eller hon stöter på under dagen, speciellt under 

de senaste åren när kraven i arbetslivet generellt har ökat. Precis som Ljusenius och 

Rydqvist (1999), Toomingas, Mathiasen och Wigaeus Tornqvist (2008) samt Rydqvist 

och Winroth (2004) beskriver tror vi att en välmående personal avspeglar sig i en 

välmående organisation. Informanterna berör även att sammanhållningen och 

kommunikationen har blivit bättre sedan träningen på arbetstid infördes. A7 nämner att 

det är lättare att kontakta medarbetare då träningen har bidragit till att en relation har 

etablerats. Vi anser att företaget gynnas av denna utveckling då det blir lättare att 

kontakta en medarbetare samt att kommunikationsvägarna förkortas, vilket leder till att 

arbetet kan utföras på ett effektivare sätt. Utifrån de fördelar teorin och empirin lyfter 

fram med träning anser vi att det talar för att träning på arbetstid faktiskt är någonting 

som är positivt för både individen och organisationen. Vidare menar vi att detta styrker 

teorin om att fysisk aktivitet på arbetstid har flera vinnare.     

 

För att träning på arbetstid ska fungera har Kalmar Vatten genom åren förbättrat 

medarbetarnas valmöjligheter av träningsalternativ så att det ska finnas alternativ som 

passar samtliga medarbetare, vilket även informanterna betonar är en av de viktigaste 

delarna för dem. Tännsjö (2010) lyfter fram att människor har olika behov av en privat 

sfär och eftersom det är fallet borde kompromisser eftersträvas för att tillfredsställa 

individernas önskemål. Kalmar Vatten har lyssnat på vad deras medarbetare menar 

måste utvecklas för att träningen på arbetstid ska fungera så bra som möjligt för alla 

parter. Det har inneburit att flera medarbetare har vänt i sin ståndpunkt inför träningen 

på arbetstid. Att det finns alternativ är något vi har uppmärksammat som viktigt för att 

träningen ska accepteras av medarbetarna. Vi ser att kompromissen av att utöka 

träningsalternativen har haft stor betydelse för utvecklingen av träning på arbetstid. Om 

Kalmar Vatten inte hade lyssnat på medarbetarnas åsikter hade de reagerat kraftigare 

och troligtvis upplevt sin privata sfär som hotad. Därför ser vi att träningsalternativ som 

är anpassade till individens förmåga har stor betydelse när medarbetare ska “tvingas” 

till att träna.  
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5.2 Attityder 

Vi har sett ett samband mellan attityder, trivsel och inställning till träning på arbetstid. 

Samtliga informanter har uttryckt att de trivs väldigt bra med sitt arbete, de har även 

upplevt positiva effekter av fysisk träning, vilket förmodligen är en av anledningarna till 

att de tycker att träning på arbetstid är väldigt bra. Ljusenius och Rydqvist (1999) 

förklarar att upplevelse och trivsel har ett samband med hälsa och hur individen 

upplever den. På liknande sätt förklarar Winroth och Rydqvist (2008) att människans 

förutsättningar beror på vilka attityder till hälsa hon har. Det innebär att positiva 

attityder till hälsa bidrar till att människan kan ta kontroll över sin hälsa eftersom hon 

vet att hon själv kan påverka den (Winroth & Rydqvist 2008). Vi upplever att 

informanterna har en positiv inställning till hälsa, samtliga uttrycker att individen själv 

kan påverka sin hälsa genom de val hon gör. 

 

De informanter som inte tränade innan de fick träning på arbetstid har även fått en 

positiv inställning till träning nu är de har börjat träna. A2 trodde inte att det var så 

skönt att träna som hans vänner uttryckte, men att han nu insett det. A6 menar att 

träningen är som en drog, när man väl har börjat vill man hålla igång. Precis som 

Winroth och Rydqvist (2008) förklarar att attityder består av en kognitiv och en 

emotionell komponent ser vi att dessa komponenter har förändrats hos informanterna. 

Attityderna har förändrats för de informanter som inte tränade, de har fått mer kunskap 

och framförallt upplevt en förändring och effekt av träningen, vilket bidragit till en 

positiv attityd inför träning. Att informanterna har en positiv inställning till träning på 

arbetstid blir tydligare när alla uttrycker att det skulle vara negativt om den togs bort. 

Dock uttrycker två av informanterna att de förmodligen skulle sluta träna om träning på 

arbetstid försvann. De skulle alltså trots vetskapen och upplevelsen av vad träningen gör 

för dem både fysiskt och mentalt sluta träna, vilket vi ställer oss lite frågande till varför 

de skulle vilja avstå från dem. Vidare tolkar vi att dessa medarbetares inställning till 

hälsan inte har förändrats så pass mycket att de skulle fortsätta träna utanför arbetstid. 

Därför anser vi att det är viktigt att företag informerar och lyfter fram den fysiska 

aktivitetens betydelse för välmående för att inställningen till den egna hälsan ska 

förbättras och på så vis ska individen kunna ta bättre beslut som berör den egna hälsan. 

Vidare tyder det på att individens hälsa är någonting som ledningen behöver engagera 

sig i för att skapa en positiv förändring för individen, samhället och organisationen.  
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5.3 Ansvar 

Vi har under studiens gång noterat att hälsa är väldigt komplext och att individens hälsa 

kan diskuteras utifrån en mängd perspektiv. Kjellström (2005) ställer sig frågan om 

individen ansvarar för sin egen hälsa och att det därmed är hennes ansvar eller om det är 

ett socialt ansvar och därmed något som andra människor kan kräva av henne? Under 

intervjuerna har informanterna uttryckt att människan har ett ansvar för sin hälsa och att 

hon kan påverka sin hälsa genom de val hon gör. Hur hon lever, om hon tränar, vilken 

kost hon äter samt vad hon väljer att göra på fritiden är val informanterna menar 

påverkar människans hälsa. Vidare menar Kjellström (2005) att synen på att människan 

ansvarar för sin hälsa beror på att det är hon själv som får ta konsekvenser av de val hon 

gör i livet. 

 

Även om det först och främst är individen som får ta konsekvenserna menar vi att andra 

påverkas av de val individen gör, det är inte enbart ett ansvar inför sig själv utan likaså 

ett ansvar inför andra att värna om den egna hälsa. Informanterna anser att det främst är 

inför sig själv individen ska känna ansvar om att hålla sig frisk. Dock menar flera av 

informanterna att de även känner ett ansvar inför familj, arbetskamrater och 

arbetsgivare. A4 förklarar att när hon är sjuk är det oftast hennes medarbetare som 

drabbas eftersom de då måste utföra hennes arbetsuppgifter. Kjellström (2005) menar 

att individen har ett ansvar gentemot arbetsgivaren att hålla sig ”tjänstbar” genom att 

vara frisk, kvalificerad och stark. Vi instämmer med Kjellström (2005) om att 

medarbetare har ett ansvar gentemot arbetsgivaren dock anser vi att även arbetsgivaren 

har ett ansvar gentemot sina medarbetare att bidra med förutsättningar för att de ska 

kunna vara tjänstbara. Vi är av uppfattningen att Kalmar Vatten har tagit sitt ansvar i 

den frågan då de med träning på arbetstid förbättrar medarbetarnas förutsättningar att 

hålla sig friska och starka. Informanterna uttrycker även att de får gå utbildningar om de 

anser att de behöver uppdatera eller utveckla sin kunskap. De menar att det aldrig är 

något problem från ledningens sida samt att de är väldigt lyhörda inför medarbetarnas 

behov. Genom att erbjuda bland annat utbildning anser vi att Kalmar Vatten skapar 

förutsättningar för att medarbetarna ska kunna hålla sig kvalificerade. Vidare strävar 

Kalmar Vatten efter att pensionera friska medarbetare, vilket stämmer överens med 

proposition 2002/03:35 som menar att arbetstagare ska avsluta sin yrkeskarriär med 

bibehållen hälsa. 
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Arbetsgivarens och samhällets roll för individens hälsa är något som lyfts fram i både 

teori och empiri. Rydqvist och Winroth (2004) samt proposition 2002/03:35 menar att 

arbetsgivare och samhället har ett ansvar för folkhälsan. Författarna menar att 

arbetsgivaren ska stäva efter att framkalla en miljö på arbetsplatsen som bidrar till 

fysisk aktivitet samt en sund livsstil, både under arbetstid och på fritid. Vi ser även 

denna inställning hos några av informanterna. De anser att arbetsgivaren har ett ansvar 

att hjälpa till för att få en friskare befolkning genom att införa hälsofrämjande arbete i 

sina verksamheter. De tycker att fler arbetsgivare borde studera hur Kalmar Vatten 

arbetar för att få en friskare personal. Vidare önskar informanterna att organisationer 

motiverade sina medarbetare mer till att vara fysiskt aktiva. De menar att alla tjänar på 

det, individen, företaget och samhället. Även Rydqvist och Winroth (2004) för samma 

resonemang och menar att det finns tre vinnare genom att ha hälsofrämjande på 

arbetsplatserna: arbetsgivaren, samhället och den enskilde individen. A1 och A5 lyfter 

fram att om organisationer tog mer ansvar för medarbetarnas hälsa skulle det bli en 

mindre belastning för samhället. Vidare anser A1 att arbetsgivare kan stå för den 

kostnaden eftersom medarbetare sliter åtta timmar om dagen. Ljusenius och Rydqvist 

(1999) menar att företag ska skapa en miljö där en god livsstil samt levnadsvanor finns, 

vilket medför att företag har en långsiktig lösning för personalens välmående. 

Författarna skriver att genom ett aktivt arbete med motion på betald arbetstid medför det 

att personalen mår bra och kan prestera bättre, vilket gör att både anställda och företaget 

gynnas. 

 

Vi har sett både teoretiskt och empiriskt att arbetsgivare har som ansvar att värna om 

medarbetarnas hälsa. Vi anser att det är viktigt att arbetsgivaren tar det ansvaret. Precis 

som A1 lyfter fram spenderar arbetstagaren cirka åtta timmar per dag, fem dagar i 

veckan under X antal år i verksamheten. Den tid medarbetaren lägger ner på arbetet 

anser vi är något som arbetsgivaren borde värna om. Vi har under vår studietid lärt oss 

att människan är den viktigaste resursen en organisation har. Därför anser vi att 

organisationer bör ta hand om dem, precis som de måste hålla maskiner i skick bör de 

även se till att medarbetarna har de bästa förutsättningarna till att göra sitt bästa. Det 

arbetsgivare investerar i personalen får de även tillbaka, inte enbart genom en mer 

välmående personal utan också genom produktivitet och effektivitet. Arbetar personalen 

med kundbemötande kommer säkerligen kunderna tillbaka om personalen är trevlig och 

ser välmående ut. Det vi menar är inte att personalen måste vara vältränade, smala, 
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perfekta och följa de ideal och trender som finns. Vi menar bara att om kropp och sinne 

mår bra och är i balans kommer det synas ut mot omgivningen genom att personen 

utstrålar någon form av lugn, självsäkerhet och positivitet. Att ta hand om personalen 

och få den att vara fysiskt aktiv anser vi inte syftar till att ”trimma” personalen. Vi 

tycker att de ska få hjälp att avlasta arbetet för att på så vis kunna utföra sitt arbete 

bättre. Vi anser att företaget inte bör införa hälsosatsningar för att de enbart vill se 

ekonomiska resultat eller “snygga till” medarbetarna utan för att de vill att deras 

medarbetare ska må bra. 

 

Det som talar för Kalmar Vatten i detta läge är att de inte är ett vinstdrivande företag då 

de är kommunägt. Vi anser att Kalmar Vatten är ett företag som vill komma till rätta 

med företagets sjukskrivningar för att de vill ha medarbetare som är friska och har 

hälsan i behåll. Vidare anser vi att det är viktigt att som arbetsgivare förmedla vilken 

syn på hälsa organisationen har för att få medarbetarna att förstå vad det innebär. Att ha 

liknande syn på hälsa anser informanterna är viktigt för att hälsosatsningar som den på 

Kalmar Vatten ska lyckas, annars tror informanterna att det lätt kan bli motstånd om 

inte medarbetarna förstår syftet med satsningen. Vi är skeptiska till de företag som 

fortfarande ser hälsofrämjande arbete som enbart en kostnad efter att utifrån vår studie 

sett de fördelar träning på arbetstid medför. 

 

5.4 Kontroll 
Vi har sett att kontroll är en faktor som har betydelse för upplevelsen av kränkt 

integritet. Allender (2006) och Holmqvist (2009) förklarar att det finns en tendens att 

hälsofrämjande arbete kan uttrycka sig som organisatorisk kontroll. Det skulle yttra sig 

genom att medarbetarnas beteende kontrolleras i förmån för organisationens syften och 

på så vis förbättra organisationens image (Holmqvist 2009). Vi ser detta som ett 

problem i det etiska dilemmat gällande individens privata sfär, vilket vi diskuterar mer 

under 5.5 Etik och moral. Under intervjuerna såg vi ingen tendens av att träning på 

arbetstid skulle var något negativt i denna bemärkelse. Informanterna ansåg att de hade 

möjlighet att kontrollera sin träning och lägga upp den som de själva önskade, men med 

kravet att ett av de två träningspassen var ett styrketräningspass. De förklarade att de 

blev kontrollerade genom fys-testerna och ”instämpling” på träningsanläggningen. 

Dock var informanterna eniga om vad de ansåg som kränkande och överskriden 

kontroll. Att ledningen skulle gå in och kontrollera ingående vilken träning 
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medarbetarna utförde var ett av de förhållandena. A6 menade att om ledningen 

bestämde en specifik aktivitet vid bestämd tidpunkt skulle det ta bort valfriheten och 

flexibiliteten, vilket han ansåg var viktigt. A5 var medveten om att organisationer kan 

påverka medarbetare på olika sätt men att gränsen går där arbetsdagen tar slut, 

arbetsgivare kan inte tala om hur arbetstagaren ska leva sitt liv. Vi anser att detta är 

viktigt att ha i åtanke som arbetsgivare generellt när det gäller gränsen mellan arbetsliv 

och privatliv då gränsen för att inkräkta på den privata sfären är hårfin. 

 

 Vidare ansåg informanterna att deras träning var en ledningsfråga eftersom träningen 

ingår i deras arbetsbeskrivning. Men att det enbart gällde de träningspass som tillhörde 

deras arbete. Vi ser en tydlig skillnad mellan träning och träning. Den träning som sker 

på arbetstid är en vanlig arbetsuppgift som ledningen har rätt att kontrollera precis som 

alla andra arbetsuppgifter som står skrivet i arbetsbeskrivningen. Dock är träning som 

sker eller inte sker utanför arbetstid något som ledningen inte har någonting alls att göra 

med, vilket är informanternas uppfattning trots att de är väldigt positiva till träning på 

arbetstid. Det vi reflekterar över är de fys-testerna som företaget låter sina anställda 

genomföra varje år. Testet påverkas även av saker som de anställda väljer att göra på sin 

fritid. Exempelvis påverkas testerna om en anställd väljer att äta ohälsosamt, röka eller 

vara inaktiv på sin fritid trots att de tränar två timmar i veckan. Då återkommer 

problematiken, var går gränsen för hur mycket arbetsgivare kan kontrollera sina 

anställda. Vi kan förstå att Kalmar Vatten vill kontrollera vad deras hälsosatsning 

genererar i, vilket de kan göra genom testerna. Dock menar vi att resultatet av träningen 

även syns i antalet sjukskrivningar och därför anser vi att förtaget kan utesluta fys-

testerna för att minimera att den personliga integriteten skadas.  

 

Vi har även märkt att empowerment påverkar individens upplevelse av kontroll. Utifrån 

vår tolkning upplever informanterna empowerment, det vill säga egenkontroll. Medin 

och Alexanderson (2000) förklarar att individen ska kunna påverka sin omgivning och 

ha ett intresse för att påverka den. Informanterna upplever att de kan påverka sin 

arbetssituation. Dock varierar det en del beroende på vilken typ av arbete informanterna 

har. Informanterna med kontorsarbete upplever sig ha störst möjlighet att planera sina 

arbetsdagar. Samtliga informanter visade även ett intresse för att vilja påverka sin 

arbetssituation. Vidare beskriver Medin & Alexanderson (2000) att utgångspunkten för 

att uppnå empowerment är människan och att öka hennes förmåga att ta ansvar för sin 
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hälsa. Informanternas förmåga att ansvara för sin egen hälsa har ökat under tiden de haft 

träning på arbetstid eftersom deras kunskap om träning, kost, stress och sömn har ökat. 

De har haft föreläsningar inom dessa ämnen, vilket har bidragit till att de fått fler 

verktyg att använda för att kunna ta ansvar för den egna hälsan. Vi anser att företag 

måste ge medarbetarna information och kunskap om träning för att de ska kunna 

acceptera träning på arbetstid och på så vis kunna kontrollera sin egen arbetssituation.  

 

5.5 Etik och moral 
Etiska normer kan vara otydliga, vilket leder till att det blir svårt att avgöra vilken norm 

som ska följas i olika situationer (Beauchamp & Childress 2009). Tännsjö (2010) menar 

att vilken utgångspunkt eller tradition individen väljer att följa påverkar vilken norm 

som väljs. Det vi har sett i teorin är att främst två etiska principer lyfts fram i 

diskussionen om hälsofrämjande arbete, autonomiprincipen och göra-gott principen. 

Införandet av träning på arbetstid på Kalmar Vatten kan ses utifrån göra-gott principen. 

Beauchamp och Childress (2009) menar att principen utgör en skyldighet att förebygga 

och minska skada samt att människan ska främja det goda. Kalmar Vattens beslut 

berodde på att de ville förbättra hälsan hos sina medarbetare, främst för att förebygga 

arbetsskador som de hade haft stora problem med. Vi menar att denna handling görs i 

göra-gott principens anda. Även Liss (2001) menar att hälsofrämjande insatser stöds av 

göra-gott principen eftersom de syftar till att främja medarbetarnas hälsa. En annan 

aspekt vi har sett är en koppling till rättviseprincipen (Beauchamp & Childress 2009). 

Träningen utförs på arbetstid vilket innebär att alla medarbetare får samma möjlighet till 

träningen, inget krävs av dem utanför arbetstid och de som behöver extra hjälp kan få 

det. 

 

Samtliga informanter har uttryckt de positiva effekterna de upplevt av träningen, de 

orkar mer, har fått bukt med skador och mår allmänt bättre när de tränar. Detta menar vi 

även talar för göra-gott principen eftersom träningen bidragit till ökad hälsa hos 

informanterna och en mer välmående organisation. Det tyder på att den ökade hälsan 

bidragit till ökad lycka för både medarbetarna och organisationen, som enligt 

utilitarismen är det mest eftersträvandevärda (Tännsjö 2010; Hansson 1995). 

Upplevelsen av att träna är vital för vilken attityd individen har, eftersom människans 

upplevelse av situationen blir hennes sanning, precis som Thomas & Thomas (1928) 

beskriver. Om upplevelsen av träningen istället hade varit negativ för informanterna 
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hade de tagit skada av att ha träning på arbetstid, vilken hade stridit mot göra-gott 

principen och icke-skada principen (Beauchamp & Childress 2009). Dock är detta ett 

problem för de medarbetare som har en negativ inställning till träning på arbetstid. Om 

vi däremot ser denna problematik ur ett utilitaristiskt perspektiv skulle det vara tillåtet 

att de hade en negativ inställning till träningen. Utilitarismen menar att ändamålen 

helgar medlen för att skapa lycka (Tännsjö 2010). Individer som är fysiskt aktiva får i 

längden flertalet positiva effekter för sin hälsa (Wiking & Lindström 2005), som i sin 

tur bidrar till ökad lycka. Det innebär att det är värt att träna två timmar i veckan trots 

att individen inte tycker om det. Likaväl som paternalistiska handlingar kan motiveras 

och försvaras ur ett etiskt perspektiv menar Liss (2001) att dessa handlingar inte 

rättfärdigas utan att de enbart talar för den förväntade nyttan av handlingen. 

 

Den princip som talar emot träning på arbetstid är autonomiprincipen. Träningen 

hindrar människan från att själv styra över sitt liv. Tännsjö (2010) menar att när någon 

annan påverkar människan kan hon inte själv utveckla sin karaktär på egen hand, vilket 

hotar hennes förmåga att styra över sitt liv. När träning på arbetstid infördes var det 

förmodligen många medarbetare som reagerade eftersom de skulle bli tvingade till att 

träna. A3 var en av de medarbetare som var motsträvig, vilket berodde på att någon 

annan skulle bestämma att han skulle träna två gånger i veckan. Dock är A3 en av de 

personer som har drabbats av arbetsskador, därför trodde vi att han skulle vara en av de 

som uppskattade att träningen infördes. Men som i alla typer av förändringar ligger det i 

människans natur att vilja ha det konstant, vilket vi tolkar som en anledning till 

motsträvigheten. I denna situation kände förmodligen A3 och hans medarbetare att 

deras rätt till autonomi var hotad. Från ledningens perspektiv strider införandet av 

träning på arbetstid mot autonomiprincipen eftersom de då går in och bestämmer över 

en annan människa, de hindrar henne från att ta egna beslut. 

 

Kjellström (2005) menar att individen har ett ansvar att ta hand om sin hälsa. 

Informanterna har även uppfattningen att individen kan påverka den egna hälsan. Det 

måste innebära att det är upp till individen att bestämma om han eller hon vill ta hand 

om sig själv eller inte. Men om individen inte vet hur han eller hon ska göra för att 

främja sin hälsa? Hur ska hon då kunna handla autonomt? Är det då inte bättre att någon 

annan går in och hjälper till att främja hennes hälsa och att hon på så vis kan få fler 

verktyg som hjälper henne att styra över sitt eget liv? Detta argument lyfter även Liss 
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(2001) fram och menar att handlingar som syftar till att göra gott kan skapa större 

möjlighet till autonoma handlingar, så att hon kan leva det liv hon själv vill. Dock finns 

fortfarande konflikten kvar, även om paternalistiska handlingar kan hjälpa individen 

kränker de fortfarande hennes integritet. 

 

Vilken princip ska organisationer utgå ifrån då, göra-gott principen eller 

autonomiprincipen? Vi anser att det främst är autonomiprincipen som organisationer 

ska utgå ifrån. Då vi lever i en demokrati som talar för människans integritet, 

okränkbarhet och frihet. Vi menar att dessa aspekter är de viktigaste att förhålla sig till 

som organisation då de inte äger sina medarbetare och måste därför vara noggranna med 

att inte gå över gränsen. Dock funderar vi på om det finns ett alternativ, något 

mittemellan principerna. Det är redan konstaterat att vad som är rätt eller fel respektive 

gott eller ont inom etik och moral inte är svart eller vitt, det finns inte ett rätt svar. Liss 

(2001) menar att det är varje enskilt fall som får avgöra vilken princip som väger tyngst. 

I detta fall skulle det innebära att det var upp till varje individ att avgöra vad de anser 

som viktigast. Dock är vi medvetna om att det inte fungerar så i verkliga livet och vi 

tror heller inte att det skulle fungera i en organisation att varje enskild individ fick 

bestämma och styra helt över sin situation. Det skulle förmodligen bli väldigt rörigt, 

ostrukturerat och svårt att fungera som en grupp om de inte har samma förhållningssätt.  

 

Det vi ser som mest lämpligt och som skulle fungera är att en kompromiss får avgöra 

utifrån vad majoriteten anser vara tillåtet att göra som organisation, så att de inte 

kränker individens integritet. Även Tännsjö (2010) menar att en kompromiss är 

eftersträvandevärt eftersom människor har olika behov och att det därför är väldigt svårt 

att tillfredsställa samtliga önskemål. Vår uppfattning när det gäller informanternas 

inställning till träning på arbetstid är att det tycks finnas någon form av kompromiss 

mellan göra-gott principen och autonomiprincipen. Kraven vi sett är att det ska finnas 

olika alternativ av träning eftersom alla har olika förutsättningar och intresse av träning, 

att ledningen inte ska stå och flåsa dem i nacken och bestämma vilka övningar 

medarbetarna ska utföra samt att det ska utföras på arbetstid. Det tycks vara så att om 

träningen utförs under dessa förutsättningar är inte deras rätt till autonomi hotad. 

Samtidigt anser vi att det är viktigt att påpeka att det är individens upplevelse som avgör 

hur individen ställer sig till dilemmat och att det därför kan finnas individuella 

skillnader i hur träning på arbetstid uppfattas. 
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6 Slutsats 
Kapitlet inleds med en slutdiskussion kring uppsatsens syfte och problemformulering 

där vi besvarar vår frågeställning. Vidare lyfter vi fram våra rekommendationer till 

organisationer samt ger förslag till framtida forskning i ämnet. Avslutningsvis delar vi 

med oss av våra insikter i ämnet.  

 

Syftet med uppsatsen är att få ökad förståelse för hur individen upplever det etiska 

dilemmat ifall träning på arbetstid inkräktar på dennes privata sfär. Som vi presenterade 

i bakgrunden har tidigare forskning visat att hälsofrämjande arbete och träning på 

arbetstid bidrar till minskad sjukfrånvaro, vilket i sin tur leder till minskade kostnader. 

Vi har även sett att träning på arbetstid ökar produktiviteten och effektiviteten hos 

medarbetarna. Hälsofrämjande arbete är inte enbart en kostnad för företag utan ett 

framgångskoncept som fler arbetsgivare börjar använda sig av. Eftersom intresset för 

hälsofrämjande arbete ökar ville vi undersöka hur det fungerar med träning på arbetstid 

i en organisation och hur medarbetare upplever sin arbetssituation med träning på 

arbetstid. För att besvara uppsatsens syfte har vi valt att utgå ifrån vår forskningsfråga. 

 

Hur upplever medarbetare att träning på arbetstid påverkar deras privata sfär? 

Vilken inställning individen har till hälsa är en faktor som är gemensam för individer 

med en positiv inställning till träning på arbetstid. Synen att människan kan påverka sin 

egen hälsa genom bland annat träning har varit central i den positiva inställningen. 

Dock visar det sig att attityder till träning inte är avgörande för genomförandet av 

träning på arbetstid. Individer ser träning på arbetstid som vilken arbetsuppgift som 

helst men att träningen kan prioriteras bort när viktigare arbetsuppgifter behöver 

utföras. Eftersom träningen ses som en vanlig arbetsuppgift anser individer att träningen 

inte inkräktar på deras privatliv. Dock vill vi poängtera att fys-testerna som utförs på 

medarbetarna även avspeglar deras fritid, vilket vi anser är ett hot mot individens 

personliga sfär.  

 

Vidare upplever individen att den privata sfären inte hotas så länge hon känner att hon 

har möjlighet att påverka sin situation. För att individen ska kunna påverka sin situation 

är information en förutsättning för att hälsofrämjande insatser ska fungera och 

accepteras av medarbetare. Utan förståelse för varför insatser görs, ledningens syn på 

hälsa, samt vad de vill få ut av hälsosatsningen uppstår missförstånd som lätt kan skapa 
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konflikter mellan medarbetare och ledning. Vi har sett ett mönster där informanters 

attityder stämmer överens med företagets värderingar, vilket vi menar visar på att 

företagskulturen har betydelse för medarbetares inställning till hälsofrämjande arbete.  

 

Individer upplever träning på arbetstid som en väldigt positiv förmån i sitt arbete. Dock 

finns det olika faktorer som avgör hur individen upplever sin privata sfär som kränkt. 

För att träning på arbetstid ska upplevas som acceptabel måste det finnas alternativ. 

Medarbetare behöver kunna välja den träningsform som passar dem bäst. Om det bara 

finns ett sätt som gäller alla kan motstånd uppstå från medarbetarnas sida samt att de 

kan känna sig kränkta om de inte får påverka sin hälsa. Individen behöver även få den 

hjälp hon eller han behöver för att lyckas utföra träningen, individer som är ovana att 

träna kan kräva lite mera genomgång och stöttning på exempelvis gymmet.  

 

En annan viktig del är att träningen måste ske på arbetstid för att den ska accepteras av 

medarbetare. Hälsofrämjande aktiviteter som är obligatoriska ska ske på arbetstid/betald 

tid. Andra hälsofrämjande aktiviteter får gärna finnas men då ska de vara valfria. Det 

accepteras inte att chefer går in och styr över medarbetares privatliv. Det som sker 

utanför arbetstid är individens ensak att bestämma över. Dock är det självklart att 

individen inte ska göra saker som påverkar arbetet som exempelvis att komma till 

arbetet påverkad eller bakfull. Samtidigt önskar individer att arbetsgivare gjorde mer för 

att motivera anställda till ett mer aktivt liv. Arbetsgivare har ett ansvar för sina 

medarbetares hälsa. De ska se till så att individen har de rätta förutsättningarna och 

verktygen för att kunna ansvara för den egna hälsan. Dock ska arbetsgivare inte styra 

med en järnhand då det kan tolkas som ett sätt att omyndigförklara medarbetare för att 

de inte kan ta hand om sig själva. Vidare skulle en sådan handling kraftigt överskrida 

individens rätt till att styra över sitt eget liv.  

 

Etiska dilemman är komplexa, vilket gör att de kan vändas och vridas på åt flera håll. 

Det finns inte en sanning som kan appliceras på alla situationer. Situationer är aldrig 

desamma, det finns alltid någonting som har förändrats, även fast situationen med blotta 

ögat ser likadan ut som vid ett tidigare tillfälle. Vilka normer och värderingar, 

erfarenheter samt bakgrund människan bär med sig är avgörande faktorer för vad som 

upplevs vara rätt och fel i en situation. Individen måste då utgå från sig själv för att ta 

ställning i olika dilemman. Om det är upp till varje enskild individ att avgöra vad som är 
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rätt respektive fel, kan man då dra någon generell slutsats? Vi anser att det inte finns 

några absolut sanningar när det kommer till etik och moral, dock menar vi att när det 

kommer till det etiska dilemmat vi diskuterar i denna uppsats kan företag uppfylla de 

kraven vi tidigare lyft fram, för att öka acceptansen hos medarbetarna.  

 

Sammanfattning 

 Den privata sfären hotas inte så länge individen känner att de kan påverka sin 

situation. 

 Individen ser träning på arbetstid som en vanlig arbetsuppgift.  

 Informationen från ledningen har en stor betydelse för individens acceptans.  

 För att träning på arbetstid ska upplevas som acceptabelt måste det finns olika 

träningsformer. 

 Individen kan behöva hjälp för att lyckas med träningen genom stöttning och 

genomgångar. 

 Obligatorisk träning måste ske på arbetstid för att individen ska acceptera det.  

 Fys-testerna hotar individens privata sfär. 

 Arbetsgivare har ett ansvar för sina medarbetares hälsa. 

 Det finns inte någon absolut sanning när det kommer till etik och moral.  

 Individens normer, värderingar, erfarenheter samt bakgrund är avgörande 

faktorer för deras åsikter.   

 

6.1 Rekommendationer till organisationer 
Vi rekommenderar organisationer att: 

 Informera om syftet av träning på arbetstid så att alla medarbetare förstår varför 

satsningen görs. 

 Informera medarbetarna vilken syn ledningen har på hälsa. 

 Ge alternativ och valmöjligheter gällande träningsformer för att det ska passa 

samtliga medarbetare. 

 Informera alla avdelningschefer vilka regler som gäller för träning på arbetstid, 

samt kontrollera att de följs. 

 Se till att medarbetarna har tillräckligt med resurser för att kunna genomföra 

träning på arbetstid. 
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 Ha överseende med att olika situationer kan tvinga medarbetarna att skjuta på 

träningen. 

 Var medvetna om att fys-tester och liknande tester påverkas av de val individen 

gör i privatlivet. 

 

6.2 Framtida forskning 
En faktor vi har funderat över när det gäller informanternas samstämmiga upplevelser 

av träning på arbetstid är hur företagskulturen påverkar medarbetare, samt hur de 

påverkar företagskulturen. Vi har uppmärksammat under våra intervjuer att 

informanterna trycker på att sammanhållningen och kommunikationen har förbättrats 

under tiden träningen har funnits. Vidare har vi märkt att det finns teorier om 

företagskultur från ledningsperspektiv, dock ser vi en lucka i hur individen upplever 

den. Vi rekommenderar framtida forskare att undersöka träning på arbetstid ur ett 

företagskulturperspektiv, hur det påverkar individernas uppfattning och upplevelse 

angående träning på arbetstid. 

 

6.3  “Det goda livet kräver det goda arbetslivet” 
Vår förståelse för hur träning på arbetstid upplevs av individer har ökat efter att ha 

skrivit denna uppsats. Vi har sett ett samband mellan synen på hälsa, upplevelsen av 

fysisk aktivitet och inställningen till träning på arbetstid. Vilka effekter träning på 

arbetstid har för individen och organisationen är inget nytt ämne men det som lyfts fram 

i vår uppsats är individens upplevelse av träning på arbetstid och hur det påverkar den 

privata sfären. Vi gick in i denna process med att försöka vara neutrala till dilemmat, 

men efter att genomfört studien har vi bildat oss en positiv syn till denna form av 

träning på arbetstid. Vi är medvetna om att det är subjektiva upplevelser vi har studerat 

och att det inte är en objektiv sanning som denna uppsats resulterat i. 

 

Träning på arbetstid är här för att stanna. Vi tror och hoppas att organisationer i 

framtiden kommer använda sig av denna typ av hälsofrämjande arbete för att främja 

sina medarbetares hälsa. Dock bör de ha våra rekommendationer i åtanke för att lyckas. 

Hälsan har stor betydelse för människans förutsättningar att kunna leva det liv hon vill 

leva. Människan spenderar en stor del av sitt liv i arbetslivet, vilket idag ofta innefattar 

stress, överbelastning och höga krav. Vi anser att denna del av livet är lika viktig som 
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privatlivet och uppmanar därför näringslivet till att ta sitt ansvar för att främja hälsan 

hos arbetstagarna. Till sist vill vi citera några väl valda ord av Johnsson, Lung och 

Rexed (2003, s. 14): 

 

“Det goda livet kräver det goda arbetslivet” 
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8 Bilaga 
 

Intervjuguide 

 

Grundfrågor: 

 Berätta lite om er själva, vad ni arbetar med och hur länge ni har arbetat inom 

Kalmar Vatten. 

 Trivs ni med ert arbete? 

- Varför/Varför inte? - vad kan bli bättre? 

 Upplever ni att ni kan påverka er arbetssituation? 

 

Träning på arbetstid: 

 Vad innebär hälsa för er? 

 Hur tycker ni att det är att ha träning på arbetstid? 

 Var ni aktiva och tränade innan hälsosatsningen? 

- Varför/Varför inte? 

 Har er inställning till träning förändrats sedan ni började med träning på arbetstid? 

- Om ja, hur? - om nej, varför inte? 

 Vad anser ni om motiven till hälsosatsningen? 

 Vilken information fick ni från arbetsgivaren om hälsosatsningen? 

 Förstod ni varför träning på arbetstid infördes? 

- Anser ni det var ett bra beslut? eller hade ni föredragit något annat? 

 

För de som började arbeta på Kalmar Vatten efter införandet av träning på arbetstid 

 Vad fick ni för information om hälsosatsningen när ni anställdes? 

 

 Upplever ni att ni hinner med era arbetsuppgifter trots att viss tid läggs på 

träning? 

- Upplever ni att det är svårt att “släppa pennan” för att gå och träna? 

 Hur har träning på arbetstid påverkat: 

- Arbetet - orkar ni mer? (effektivare, produktivare) 

- Sammanhållningen 

- Kommunikationen 
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- Privat (Orkar även mer i privatlivet, mer tid till annat när träningen är gjord på 

arbetstid?) 

 Känner ni er pressade av att ha två timmar träning i veckan? 

 Ser ni träning på arbetstid som något positivt/negativt/krav/rättighet? 

 Hur skulle ni reagera om träning på arbetstid togs bort? 

 

Etik: 

Nu ska vi gå in på ett kanske lite känsligare område, nämligen etik och moral. Det kan 

vara lättare att svara mer generellt. 

 

 När en medarbetare blir sjuk, vad beror det på tror du?   

- Kan individen påverka sin hälsa? 

 Bör individen känna ett ansvar för att hålla sig frisk? 

- För vem? 

 Är det viktigt att anställdas syn på hälsa stämmer överens med ledningens syn? 

- Varför/Varför inte? 

 Anser ni att huruvida anställda tränar eller inte är en ledningsfråga? 

- Hur påverkas ni av att “tvingas” träna? 

 Tycker ni att arbetsgivare borde göra mer eller mindre för att motivera sina 

anställda till att vara fysiskt aktiva? 

 Hur mycket anser ni att arbetsgivaren kan kontrollera/påverka anställdas 

motionsvanor? 

 

Känner ni att det är något mer som ni anser är viktigt att ta upp om det vi pratat om? 
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