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Sammanfattning 
Hälsa på arbetsplatsen var ett begrepp som växte fram under industrialiseringen och 

handlade till en början om att skydda personalen från fysiska skador. I samband med 

förändringar av arbetssituationen generellt, förändrades också de krav som ställs på 

människan i vardagen. Människor i arbetsför ålder utsätts allt mer för psykosocial stress 

och mångas vardag präglas av mycket stillasittande och monotona arbetsuppgifter. 

Under senare delen av 1900-talet började arbetsgivare inse fördelarna med att investera i 

friskvård för sina anställda. Idag är det en allmängiltig sanning att friskvård är något 

som gynnar det allra flesta i en organisation men vad många inte vet är exakt vilken 

ekonomisk nytta satsningar på friskvård kan generera. Denna moderna samhällsreform 

är ur ett flertal perspektiv intressant att studera och ledde oss fram till följande 

problemformulering: ”Vilken praktisk nettoavkastning medför ett friskvårdsprogram för 

organisationer och vad kan utföras för att den ska bli högre” I denna studie separeras 

två olika typer av avkastning, teoretisk och praktisk. Den teoretiska avkastningen är den 

avkastning tidigare forskning redogör för, tillskillnad från praktisk avkastning vilket är 

den avkastning organisationen faktiskt erhåller med nuvarande friskvårdsprogram. 

Nettoavkastning är den vinst organisationen erhåller rensat för kostnader som 

friskvårdsprogramet innefattar. 

Syftet med denna studie är att besvara problemformuleringen genom att undersöka vad 

tidigare forskning egentligen visar om den ekonomiska nyttan av implementerad 

friskvård med stöd av motivations- och beteendeteorier. Friskvård kan för många 

organisationer vara en väldigt omfattande investering och personalen kan ses som den 

viktigaste tillgången. Motivations- och beteendeteorier har lyfts fram för att förklara hur 

en organisation kan motivera en anställd till ett önskvärt beteende och på så sätt göra 

friskvårdsprogramet mer lönsamt.  

Problemformuleringen besvarades genom en kvantitativ undersökning där frågor 

ställdes kring de anställdas hälsovanor och hur väl dem utnyttjar organisationens 

subventionerade aktiviteter. Sedan sammanställdes svaren i en uträkningsmodell för att 

beräkna den praktiska nettoavkastningen där hänsyn togs till faktorer som tidigare 

forskning inte redovisat, hur väl personalen utnyttjar subventionerade aktiviteter och om 

dem hade varit lika hälsosamma oavsett friskvårdsprogrammets existens. Svaren i 

enkäten utnyttjades också till att ge rekommendationer om hur organisationen kan 

effektivisera sina friskvårdsinvesteringar. 

Organisationen som undersöktes var en avdelning vid namn laboratoriemedicin på 

Norrlands Universitetsjukhus. Organisationen valdes ut och ansågs lämplig med 

bakgrund av en rad kriterier, exempelvis ett realiserat friskvårdsproblem och långsiktiga 

friskvårdsplaner. Studiens resultat visade på att laboratoriemedicin hade en praktisk 

nettoavkastning på 0,46 eller annorlunda utryckt 1,46 kronor tillbaka per investerad 

krona i friskvårdsprogrammet. Vidare visade det sig att organisationen kan förbättra sitt 

friskvårsarbete för att öka den praktiska nettoavkastningen. Främst fann vi att det 

saknades personalmotiverande insatser inom personlig målsättning, återkoppling, 

inspiration och delaktighet.  Vi fann också att utnyttjandegraden av de aktiviteter som 

finns tillgängliga på arbetsplatsen var relativt låg vilket till stor del kan förklaras av att 

många upplevde tidsbrist som den dominerande orsaken. Slutsatserna av studien är att 

organisationer kan spara mycket kapital genom att investera i friskvård. Investeringarna 

blir som mest effektiva om deltagarna upplever en hög grad av motivation och om 

aktiviteterna som finns tillgängliga är anpassade efter hälsoproblemen som existerar på 

arbetsplatsen. 
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1. Inledning 
Uppsatsens inledande del har som främsta uppgift att för läsaren underrätta om vilka 

problem som i huvudsak ligger till grund för uppsatsens mening och budskap. 

Problembakgrundens primära syfte är att tillgodogöra väsentliga delar inom områden 

för att sedan skapa en passande problemformulering och ett relevant syfte för 

undersökningen.  

1.1 Problembakgrund 
För att definiera begreppet hälsa har vi valt ett väl använt citat från World Health 

Organisation: 

”Hälsa är ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte endast 

frånvaro av sjukdom” (WHO a, 2005)  

Hälsa på arbetsplatsen var ett begrepp som växte fram under industrialiseringen i 

västvärlden. Storskalig produktion, nya maskiner och bristfällig utbildning medförde att 

hälsan på arbetsplatsen var mycket bristfällig. Fackföreningar bildades vilket medförde 

att de anställda började ställa krav på sina arbetsgivare (Napier, m.fl. 1994, s. 24). De 

ökade kraven från fackföreningarna resulterade i att säkerhetsrutinerna vid 

handhavanden av maskiner samt arbetsplatsutbildningar ökade. Denna utveckling hade 

på sikt effekten av att arbetsplatssäkerheten ökade och hälsoförutsättningarna för de 

anställda blev bättre. Utifrån ett organisationsperspektiv så medförde dessa förändringar 

successivt högre humankapitalskostnader, detta, på grund av att säkerhets- och 

utbildningskraven medförde en högre finansieringsgrad (Napier, m.fl. 1994, s. 24-25). 

 

Den generella hälsoutvecklingen från tiden vid industrialiseringen har skett inom 

framförallt två områden, arbetslivet och fritiden. I arbetslivet har utvecklingen från de 

första säkerhetskraven varit mycket stor, främst inom automatisering av arbetsrutiner 

där tekniska och mekaniska lösningar har övertagit stora delar av den fysiska 

arbetsbördan. Detta har resulterat i att människan i västvärlden generellt förbrukar 

mindre energi på sin arbetsplats. Detta har, med hjälp av en förhöjd passivitet på 

fritiden, resulterat i att den dagliga kaloriförbrukningen och fysiska förmågan minskat 

kraftigt under senare delen av 1900-talet. (Blair, 1997, s. 89). Andra 

hälsoutvecklingsfaktorer inom arbetslivet kan härledas till en organisationsutveckling 

som blivit alltmer inriktad på kostnadsreduktion i form av jobbhastighetfokus, 

omstruktureringar och nedskärningar (Wolfe & Parker, 1994, s. 22). Detta hade till följd 

att arbetsplatser blev alltmera hektiska och stressframkallande (Clayson & Halpern, 

1983, s. 279).   

 

Tidig hälsoforskning som genomfördes på 1950-talet påvisade ett tydligt samband 

mellan individers minskade fysiska aktivitet och högre risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Senare forskning har även påvisat att låg fysisk aktivitet är korrelerat 

med en ökad förekomst av flera allvarliga folksjukdomar som exempelvis, hjärtinfarkt, 

högt blodtryck, typ-2 diabetes, och vissa cancerformer (Napier, m.fl. 1994, s. 

24). Bristen på motion och en passiv livsstil leder också till att människor i större 

utsträckning lider av livskvalitét-sänkande kroniska besvär i rygg och nacke. Andra 

vanliga sjukdomar korrelerade med fysisk passivitet är övervikt och fetma samt stress 

och oro (Blair, 1997, s. 89). 
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Medellivslängd i Sverige efter kön 1960-2011 samt prognos 

för 2012 – 2060, källa: SCB Trots 1900-talets 

hälsoutveckling gällande 

fysisk passivitet och 

medföljande folksjukdomar 

så ökar medellivslängen 

med tiden i Sverige. Denna 

utveckling kan 

sammanställas in en graf 

från Statistiska Central 

Byrån (SCB a, 2012). Den 

här positiva utvecklingen 

kan förklaras med hjälp av 

många anledningar.  

 

 

 

I Sverige har ett uppåtgående trendbrott skett gällande den allmänna folkhälsan under 

det senaste decenniet gentemot exempelvis USA (GHO a, 2012). Under 2009 utförde 

socialstyrelsen en genomgående folkhälsorapport som framhäver förbättringarna hos 

Sveriges invånare. Framförallt har hjärt- och kärlsjukdomar minskat kraftigt och är 

därmed den främsta anledningen till en fortsatt positiv utveckling av medellivslängden. 

Andra relativt vanliga åkommor hos svenska folket som typ-2 diabetes och högt 

blodtryck har också minskat under de senaste 20 åren (Danielsson, m.fl. 2009, s. 15). 

Övervikt och fetma har inte rönt lika stora framgångar i utvecklingen då det i Sverige 

inte påvisats några klara indikationer på en nedgång i samma takt som övriga 

folkhälsosjukdomar (SCB b, 2012). Det finns emellertid antydningar på att ökningen av 

övervikt och fetma är på väg att minska hos den svenska vuxna befolkningen 

(Danielsson, m.fl. 2009, s. 16).  Även om denna positiva hälsoutveckling har reducerat 

antalet sjukskrivningar så befinner sig Sverige fortfarande högst upp bland Europas 

länder vad gäller kapital spenderat som sjukpenning (Nya affärer, 2011). 

 

Enligt Riksförsäkringsverkets (RFV) definition på sjukskrivna så omfattas dessa inte av 

de sjukfrånvarande med sjukersättning från arbetsgivaren (SCB, 2003, s. 6). Denna 

sjukersättning betalas generellt ut de 13 efterföljande dagarna efter den inledande 

karensdagen. I kvantitet så motsvarade antalet sjukskrivna i Sverige 2009 2,4 % av 

befolkningen, det vill säga antalet människor som hade en sjukskrivning längre än 14 

dagar under året. Även denna siffra har sjunkit markant i Sverige gentemot övriga 

västeuropeiskaländer under senare delen av 2000-talet efter att ha legat högst upp i 

statistiken under 80- och 90-talet. I en jämförelse mellan länder i Europa med liknade 

sjukvårdssystem som Sverige, så ligger Sverige nu nära genomsnittet för dessa länder 

(Sveriges radio, 2010). Att jämföra så har Sveriges nordiska grannar Norge och Finland 

numera ett högre sjukskrivningsantal än Sverige (se figur 2).     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Medellivslängd i Sverige efter kön 1960-2011 samt 
prognos för 2012 – 2060 
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Figur 2: Sjukfrånvaro i procent bland anställda 20-64 år i 8 europeiska länder  

Ifrån organisationens synvinkel har lagar som anställningsskydd och sjukersättning ökat 

betydelsen av att ha friska anställda inom organisationen. Anledningen till detta är att 

sjukfrånvaro för en arbetsgivare på många sätt är en mycket kostsam situation (Blair, 

1997, s. 89). En organisation tvingas betala en hel del extrakostnader, som exempelvis 

sjukersättning, vid sjukfrånvaro hos en ordinarie anställd. Utöver denna direkta kostnad 

förekommer flertalet självkostnader för organisationen vid längre sjukskrivningar. 

Exempelvis rekrytering och kompetensutveckling av ersättare samt produktionsbortfall 

innan den nyrekryterade ersättaren når samma nyttonivå. Alternativt om organisationen 

inte väljer att ersätta den sjukskrivne så förekommer givetvis ytterligare större 

produktionsbortfall (Skandia, 2009). Av dessa orsaker har organisationer insett 

fördelarna med att investera i olika friskvårdsaktiviteter för sina anställda för att 

motverka de negativa effekterna som dålig hälsa innefattar (Berry,  m.fl. 2010). 

 

De hälsoförbättrande aktiviteterna som organisationer väljer att finansiera inom ett 

friskvårdsprogram kan variera rikligt mellan organisationer och dess avdelningar. 

Napier, m.fl. (1994, s. 25) definierar en organisations friskvårdsprogram till de 

aktiviteter som är utformade för att främja, bibehålla och förbättra de anställdas hälsa. 

Napier, m.fl. (1994, s. 25) menar också att det främsta syftet med ett friskvårdsprogram 

är att förhindra en initiering av sjukdom relaterat till ohälsa på arbetsplatsen. 

Organisationen kan uppnå detta syfte genom att finansiera olika typer av aktiviteter 

som, slutaröka-, stress- och viktkontrollprogram samt ”äta rätt”- , fysisk aktivitet- och 

motionsprogram (Aldana & Pronk, 2001, s. 37). Motion är för många ett subjektivt 

begrepp och kan skilja sig mycket beroende på ålder, personliga preferenser och 

förmåga. Motion kan definieras som en planerad aktivitet där målsättningen är att 

förbättra eller bevara prestationsförmågan (Caspersen, m.fl. 1985, s. 126). 

 

Omfattande forskning sammanknyter hälsa och fysisk aktivitet till ökad produktivitet 

och minskat sjukfrånvaro (Aldana, m.fl. 2005), (Wolfe & Parker, 1994), (Lundström, 

2011), (Ozminkowski, m.fl. 1999), (Goetzel & Ozminkowski, 2008), (Fries m.fl. 1994). 

Många organisationer har insett detta och infört friskvårdsprogram för de anställda 

(Kumar, m.fl. 2009). Vi har inte funnit någon tydlig forskning som visar på att 

friskvårdsprogram är standardiserade mellan yrkesgrupper. Med andra ord finns det 

ingen direkt ram för hur ett friskvårdsprogram ska utformas inom olika yrkeskategorier. 

Anledningen till detta är att friskvårdsprogrammen, för att generera som högst 

avkastning, ska anpassa sig till de hälsoproblem som existerar inom organisationen 

 (European commission, 2009) 
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(Goetzel & Ozminkowski, 2008, s. 303). Det går dock att argumentera för att 

friskvårdsprogram inom samma yrkesgrupp bör likna varandra då det inom vissa 

yrkesgrupper existerar liknande hälsoproblem. Exempelvis så var ryggvärk den 

vanligaste sjukskrivningsorsaken 2009 för servicearbetare inom vård och omsorg. Stress 

och depression var den vanligaste sjukskrivningsorsaken för psykologer och 

behandlingsassistenter (Socialförsäkringsrapport, 2009, s. 3). Sett till denna information 

så borde också gedigna friskvårdsprogram inom dessa två yrkesgrupper likna varandra. 

Exempelvis bör stress och depressionsmotverkan vara i fokus hos psykologer och 

behandlingsassistenter och ryggbesvärsmotverkan som exempelvis massage och motion 

i fokus hos servicearbetare inom sjukvården. Fielding och Piserchia (1989, s. 18) 

påvisar också att det finns ett samband mellan industrier och aktiviteter som finansieras 

inom friskvårdsprogrammen där exempelvis vikt och motionsprogram är vanligast inom 

serviceyrken. 

 

Ett friskvårdsprograms avkastning är ett ekonomiskt mått som påverkas av 

hälsotillståndet på arbetsplatsen, valda friskvårdsaktiviteter samt anställdas inställning 

och deltagande (Shain & Kramer, 2004). Då en stor variation av friskvårdsprogram 

existerar så medför detta också att nettoavkastningen varierar (Chapman, 2003). 

Nettoavkastning är den vinst organisationen erhåller rensat för kostnader för 

friskvårdsprogrammet. Då nettoavkastningen är svårberäknad är det också vanligt att 

chefer inte har kunskap om vilken effekt friskvårdsprogrammet har på organisationen. 

Organisationer som inte på egen hand har studerat nettoavkastning skulle ha nytta av att 

erhålla utökad kunskap om vad investeringar i friskvård ger för avkastning och vilka 

metoder som bör användas för att erhålla en högre avkastning (Golaszewski, m.fl. 1992, 

s. 1164). Enligt Goetzel och Ozminkowski (2008)  implementerar organisationer 

friskvårdsprogram som saknar återkoppling och andra viktiga faktorer för att öka 

motivationen hos de anställda. Dessa faktorer är viktiga för att organisationen ska kunna 

erhålla maximal avkastning. Även Lundström (2011) betonar vikten av 

personalmotiverande insatser, exempelvis coachning och motiverande samtal, för att 

öka nyttan av friskvårdsprogram. Leonard m.fl. (2010, s. 110) skriver att ett annat 

problem inom forskningsområdet är att det inte tas hänsyn till om de anställda skulle 

vara lika hälsosamma även om friskvårdsprogrammet existerade eller inte. Detta då 

friskvårdsprogram har en tendens att locka anställda som redan innan är hälsosamma.  

 

Vi kommer att särskilja nettoavkastning i två delar, teoretisk- och praktisk 

nettoavkastning. Den teoretiska nettoavkastningen är den avkastning tidigare forskning 

redogör för, tillskillnad från praktisk nettoavkastning vilket är den avkastning 

organisationen faktiskt erhåller med nuvarande friskvårdsprogram. I den praktiska 

nettoavkastningen beräknar vi utnyttjandegraden av friskvårdsprogrammet samt om 

individer skulle ha varit lika hälsosamma oavsett friskvårdsprogrammets existens. Med 

utnyttjandegrad menar vi i den utsträckning medlemmarna använder 

friskvårdsprogrammets aktiviteter. Med andra ord hur ofta en individ utnyttjar 

exempelvis ett träningskort. Friskvårdsprogrammets avkastning är också något som sker 

långsiktigt, exempelvis så kan produktivitetsökningar hos de anställda mätas relativt 

snabbt till skillnad från effekterna som friskvårdsprogram har på sjukskrivningar och 

allvarliga sjukdomar (Baicker, m.fl. 2010, s. 14). 
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1.2 Problemformulering 
Ovanstående problembakgrund leder oss till en problemformulering som ska knyta ihop 

alla ovanstående aspekter till en tolkningsbar och begriplig formulering som ska 

genomsyra undersökningens avsikt och kontext.    

”Vilken praktisk nettoavkastning medför ett friskvårdsprogram för organisationer och 

vad kan utföras för att den ska bli högre” 

1.3 Syfte 
Syftet med undersökningen är att delge organisationer med detaljerad information 

angående den praktiska nettoavkastningen som friskvårdsinvesteringarna på 

arbetsplatsen ger. Vi vill också analysera och tillge rekommendationer om hur 

organisationers investeringar kan göras mer fördelaktiga genom att föreslå 

personalmotiverande insatser som leder till ett önskvärt beteende.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

2.1 Förförståelse 
I ett vetenskapligt arbete så är det oundvikligt att inte författarnas egna åsikter och 

värderingar på något sätt reflekteras. I forskningsprocessen kan underliggande 

värderingar och åsikter visa sig under en rad av områden. Exempelvis vid tolkning och 

analysering av data (Bryman & Bell, 2003, s. 42). Ett annat exempel på detta är att 

författarens egna åsikter och värderingar styr ämnesvalet, men också den 

undersökningsmetod som forskaren använder sig av vid genomförandet av studien. 

 

För att ge en studie en högre validitet så är det en god idé att först redogöra för läsaren 

vilka förföreställningar författaren har. Detta är för att visa en god självinsikt i 

analyserandet och det borde därför finnas mindre risk för bias (Hartman, 2004, s. 191) 

Enligt Johansson och Lindfors (1993, s. 76) finns det framförallt tre kategorier av 

förföreställningar som en person har. I första hand har en person sina mer allmänna 

förföreställningar som grundas på personliga erfarenheter. Den andra kategorin av 

förföreställningar handlar om vilken kunskapssyn personen har och den tredje kategorin 

går in under ramen för teoretiska förföreställningar. Den tredje kategorin av 

förföreställningar innehåller framförallt olika sorter av inomdisciplinära- teorier, synsätt 

och erfarenheter.  

 

Vi anser att det i den här uppsatsen kommer bli möjligt att använda egna värderingar 

och åsikter till något positivt. Exempelvis har vi innan studien kunskap om den positiva 

effekten motion har på stress och kroniska besvär. Detta medför att vi på ett bättre sätt 

kan sortera information samt analysera resultatet av studien. I analysen kommer vi alltså 

försöka skapa en förståelse om hur friskvårdsprogram kan erhålla en högre avkastning 

genom att tolka individers motivation och beteende. 

 

Vissa delar av arbetet kommer också att behandlas objektivt, detta i arbetet kring 

enkätutformning och avkodning. Exempelvis så baserar vi mycket av enkätinnehållet på 

andra forskningsenkäter inom området. Genom att vara objektiva i dessa delar anser vi 

att uppsatsen kommer bli mer trovärdig. En styrka i delar som ska behandlas objektivt i 

uppsatsen är kännedomen om hur vårat subjektiva kan tänkas påverka. På så sätt kan vi 

till en högre grad undvika att egna värderingar beblandar sig i avsnitt där objektivitet är 

viktigt.  

 

Vi, författarna, studerar fjärde året av ekonomistudier på Umeå Universitet. Den 

teoretiska erfarenheten från universitetstudierna har gett oss goda lärdomar och 

förståelser i kunskapen om hur organisationer arbetar strategiskt och ekonomiskt. Vi har 

också på universitetsnivå studerat organisationspsykologi vilket har medfört en utökad 

kunskap i hur arbetsgivare kan motivera anställda för att förändra beteenden och på så 

sätt öka prestationen. Vi anser att detta är nödvändigt för den här studien då vi ska 

undersöka och delge praktisk nettoavkastning av ett friskvårdsprogram samt hur 

organisationer kan erhålla en högre avkastning genom att motivera och få de ansällda att 

förändra sitt beteende.  

 

Vi har även innan universitetsstudierna arbetat på större arbetsplatser och insett vikten 

av att organisationer har ett välfungerande friskvårdsprogram. En av oss har arbetat i en 

organisation som har ett implementerat program för friskvård och observerat hur 

organisationens friskvårdsprogram inte har utnyttjats till sin potentiella fulla kapacitet. 
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Med andra ord så utnyttjar de anställda inte friskvårdsprogrammet som tänkt av 

organisationen, exempelvis så tar anställda vilopaus vid utsatt friskvårdstid. Den andra 

författaren har erfarenheten av en organisation utan friskvårdsprogram vilket har 

observerats i att arbetsplatsen har ohälsosamma anställda och en hög sjukfrånvaro.  

 

Tidigare arbetslivserfarenhet kommer att gynna studien då vi i praktiken har observerat 

och arbetat inom en organisation som inte har ett friskvårdsprogram och en organisation 

som har ett friskvårdsprogram, där kapaciteten inte utnyttjas till fullo. Förföreställningar 

inom tidigare arbetslivserfarenhet har delvis väglett oss in på detta ämne, då vi har insett 

att friskvårdsprogram är positivt för en organisation, men att det finns problem i själva 

implementeringsprocessen och uppföljningen. Men också att arbetsgivare inte är 

medvetna om den egentliga avkastningen. 

 

Det är också till studiens fördel att vi som författare har ett intresse i hälsa och träning 

vilket gör att vi kan tillgodogöra oss den generella grundtanken med friskvård, d.v.s. att 

fysisk träning och hälsa har påtagliga positiva effekter i psykiskt och fysiskt välmående, 

vilket är fundamentalt för hela undersökningen. 

2.2 Val av organisation 
Denna studie har, likt många andra, avgränsningar. Med avgränsningar menar vi att 

studiens resultat inte kommer att bli generaliserbar på alla organisationer i världen.  

Nedan förklaras de avgränsningar som vi redogör i problembakgrunden. Vi presenterar 

också en organisation som uppfyller de krav som ställs för att kunna överföra resultaten 

och göra undersökningen mer användbar. 

Geografiskt läge. Organisationen bör vara verksam i Sverige eftersom detta kan ha en 

betydelse. Människors inställning till hälsa kan skilja sig länder emellan och även 

lagstiftningar varierar, exempelvis sjukersättningssystem kan påverka den praktiska 

nettoavkastningen och analysen. Vi är medvetna om att metaanalysen angående 

teoretisk nettoavkastningsteori behandlar mycket forskning från USA och vi redogör för 

en mer genomgående diskussion kring detta i kapitel 4.2.1 skillnader i forskning mellan 

länder.  

Typ av verksamhet. Vi har inte funnit något direkt stöd för exakt vad som skiljer olika 

branscher åt vad gäller risker för ohälsa. Sammantaget kan vi i alla fall fastslå att alla 

typer av organisationer har nytta av en hälsosammare personal. Vi har en 

förföreställning om att människor med stillasittande arbetsuppgifter och mycket stress 

troligtvis är en yrkesgrupp som tillhör dem med ökad risk för ohälsa och skulle därför 

vara intressant att undersöka. Vidare så innebär detta att en generalisering torde vara 

genomförbar på dem organisationer med liknande arbetsförhållanden/miljö som den vi 

valt att genomföra studien på.  

Organisationens storlek. För att undersökningen ska bli intressant och mer statistiskt 

signifikant krävs en organisation som inte endast består av ett fåtal anställda. 

Undersöker vi en mindre organisation är det större risk för att problemen som upptäcks 

beror på individuella faktorer och går därför inte att generalisera med en lika stor 

tillförlitlighet. En precis gräns är svår att dra men vi har valt att avgränsa oss till en 

organisation med minst 100 anställda då detta känns som en tillfredställande storlek på 

en population.  

Ett implementerat friskvårdsprogram. En organisation som redan har ett 

friskvårdsprogram med olika aktiviteter är också ett krav för att vi skall kunna 
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genomföra och mäta den praktiska nettoavkastningen samt att ge rekommendationer om 

hur organisationen skall förbättra avkastningen.  

Ett realiserat problem. Organisationen har ett implementerat friskvårdsprogram men 

som inte är optimerat för maximal avkastning. Exempelvis saknas personalmotiverande 

insatser som återkoppling, klara målsättningar, vägledning alternativt olämpliga 

friskvårdsaktiviteter. Vi har för avsikt att beräkna den praktiska nettoavkastningen samt 

hur denna kan bli högre, vilket i vår studie blir omöjligt om friskvårdsprogrammet 

saknar problem.  

En organisation som agerar långsiktigt. Eftersom vissa effekter av friskvådsprogram 

även är långsiktiga, d.v.s. att det efter en implementering kan ta flera år för 

organisationen att observera en effekt är det också viktigt att den valda organisationen 

har haft ett friskvårdsprogram en längre tid samt att det inte finns några planer att 

avveckla friskvårdsprogrammet inom en snar framtid.   

 

2.2.1 Norrland universitetsjukhus (NUS), avdelning laboratoriemedicin.  

Denna avdelning uppfyller de avgränsningar som vi har redogjort för. Organisationens 

geografiska läge innebär också en bekvämlighet då det ligger på samma ort som vi 

befinner oss på. Det geografiska läget underlättar också för en personlig kontakt och 

fortlöpande dialog under och efter studiens genomförande.  Målsättningen är att göra 

undersökningen generaliserbar på andra organisationer i Sverige som har en liknande 

friskvårdsprogramutformning. Vi vill kunna överföra studieresultatet på organisationer 

med liknande aktiviteter och avgränsningar som nämndes i kapitel 2.2 val av 

organisation. Organisationer med andra aktiviteter anser vi ändå borde ha nytta av 

studieresultatet då vi med hjälp av motivations- och beteendeteorier kommer ge 

allmänna råd om hur organisationer kan erhålla en ökad praktisk nettoavkastning. Dessa 

teorier kan sammanfattas som återkoppling, målsättning, inspiration och delaktighet. 

Studieresultatet beräknas utifrån de anställdas utnyttjandegrad (användandenivå) av 

aktiviteterna. Motivation och beteende är faktorer som påverkar utnyttjandegraden. 

 

Avdelningen laboratoriemedicin har 415 anställda och det är enligt oss en 

tillfredställande mängd där populationens utnyttjandenivå, motivation och beteende går 

att beräkna och mäta. D.v.s. att vi med en undersökning av populationen kan förlita oss 

på att studien är replikerbar och att populationen vi undersöker liknar den i andra 

organisationer. 

 

Vidare finns det ifrån NUS och laboratoriemedicins synvinkel ett stort intresse av att få 

denna studie genomförd då det finns ett realiserat problem. Laboratoriemedicin har 

under en tid haft på agendan att utreda om aktivitetsmässiga förändringar behövs i deras 

friskvårdsprogram.  Vårt uppdrag blir att mäta avkastningen på investerat kapital och 

bidra med relevanta förslag för att öka avkastningen. 

 

NUS och laboratoriemedicin agerar också långsiktigt, med andra ord där 

friskvårdsprogrammet har existerat sedan några år tillbaka samt att det inte finns några 

planer på att avveckla friskvårdsprogrammet. Som en del av den offentliga sektorn i 

Sverige är det av kännedom att NUS är en organisation med fokusering på 

kostnadsreducering, då verksamheten bedrivs av skattepengar (SKL, 2009). Som nämnt 

i problemformuleringen så är organisationer som till stor del arbetar med 

kostnadsreducering vanligen mer ohälsosamt för personalen, något som tar form i 
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sjukskrivningar på grund av orsaker som stress och utbrändhet. Det är också viktigt att 

sjukhusets dagliga verksamhet fungerar väl då personalens uppgift är att rädda liv och 

värna om folkets hälsa. Norrlands Universitetssjukhus är en viktig arbetsplats, inte bara 

för Umeå utan för hela norra delen av Sverige. Med 5700 anställa är NUS Norrlands 

största arbetsgivare. Sjukhuset kan stoltsera med att bland annat redovisa störst 

överlevnad i världen för patienter med skallskador (VLL, 2012). Flera andra aspekter 

gör NUS nödvändig som organisation för kommunen.   

Landstinget i Västerbottens målsättning: 

 

”År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning” – 

Västerbottens läns landsting” (VLL, 2012) 

 

Då NUS har den här målsättningen med sin verksamhet är det en förutsättning, för att 

målet skall uppnås att även personalen är hälsosam. Det blir därför extra intressant för 

oss att undersöka huruvida en organisation som fokuserar på kostnadsreducering med 

denna målsättning internt arbetar med friskvård.  

2.3 Kunskapssyn 
Här redogör vi hur vi ser på kunskap och förhoppningen är att underlätta för läsaren hur 

studien kommer utformas och resultaten kommer analyseras. Nedan följer en diskussion 

kring hur vår kunskapssyn genomsyrar olika delar av studien. 

 

Bryman och Bell (2003, s. 33-34) redogör för två synsätt i tolkningen av verkligheten, 

nämligen objektivism och konstruktionism. I utformandet och genomförandet av den 

kvantitativa studien vill vi så neutralt som möjligt redovisa enkätresultaten. Med andra 

ord kommer vi så objektivt som möjligt utforma, avkoda och redovisa enkätresultatet 

samt beräkna en praktisk nettoavkastning som är anpassningsbar för organisationer som 

berörs av studien (se kapitel 2.2 val av organisation). I denna fas av undersökningen vill 

vi alltså observera studieobjekten, inte tolka dem.  

 

Vi vill också mäta personalmotiverande insatser som påverkar de anställda i 

utnyttjandet av organisationens friskvårdsprogram genom målsättningar, återkoppling, 

inspiration och delaktighet. Detta genom att ställa relevanta frågor som berör de 

anställdas motivation och beteende kring fysisk aktivitet och hälsa relaterat till 

friskvårdsprogrammet. Det finns en grad av egentolkande i att ställa dessa frågor men vi 

har försökt minimera egentolkning genom att hämta inspiration från enkäter i liknande 

etablerade undersökningar. Det finns förstås svårigheter att mäta samtliga 

personalmotiverande insatser då vi även har uppfattningen att personer till viss grad kan 

motiveras olika beroende på personlighet. Detta då vi i enkäten endast får svar på ställda 

frågor och påståenden. Det är också svårt att mäta öppna flexibla frågor, därför 

generaliserar vi svaren från de anställda genom att använda likertskala frekvent 

(Bryman & Bell, 2003, s. 177). 

 

De anställdas egna tolkningar av den kvantitativa studien är öppen för subjektivitet. Den 

grad av självinsikt som undersökningsdeltagarna besitter kommer att påverka resultatet. 

Exempelvis frågor som behandlar respondentens egen uppskattning av hur mycket hon 

eller han motionerar och utnyttjar friskvårdsprogrammets aktiviteter. Vidare är också 

hälsoprofilen där respondenterna bland annat ska bedöma, vikt, alkoholintag, stress och 

kroniska besvär öppen för individens egentolkning.   
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Vid framtagande av teoretisk referensram är det vi, författare och granskare av 

tillgängligt material, som kommer att välja teoretisk nettoavkastning från tidigare 

forskning. Detta kommer vi göra genom att studera tidigare känd forskning inom 

området, för att sedan välja ut studier som är lämpligt applicerbara på 

laboratoriemedicin och liknande organisationer.  En annan del är att vi väljer ut 

motivations- och beteendeteorier som i en senare analys ska ligga till grund för hur 

laboratoriemedicin skall erhålla en ökad praktisk nettoavkastning. Motivations- och 

beteendeteorier är framtagna från forskning som berör avkastning på friskvård och som 

hänvisar till dessa teorier. I framtagandet av den teoretiska referensramen har vi alltså 

försökt vara objektiva. Vi anser att detta kan stärka validiteten på resultat och analys då 

valet av teoretisk referensram inte är hämtat från ”tomma intet”.  

 

Vi vill i analysen förstå människans beteende relaterat till motivation och vi tror detta 

framförallt blir viktigt vid redogörelsen av hur laboratoriemedicin och liknande 

organisationer kan erhålla en högre avkastning med friskvårdsprogrammet. Att 

hermeneutiken tolkar kunskapen på ett subjektivt sätt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 39) 

ser vi som en styrka då vi bland annat ska förklara och förstå hur människor fungerar. 

Sammanfattningsvis försöker vi förhålla oss objektivt när vi utformar, avkodar och 

redovisar den kvantitativa studien, samt i val av teoretisk referensram. Undersökningens 

syfte är delvis att beräkna men också att förstå mänskligt beteende därav lämpar sig ett 

tolkande förhållningssätt i uppsatsens övriga delar. 

2.4 Perspektiv 

Det här arbetet kan genomföras utifrån en mängd utgångspunkter där analysen och 

rekommendationer kan tänkas bli olika beroende på vilket perspektiv som väljs. 

Forskningsperspektivet som vi har valt är utifrån ett organisationsperspektiv. Vid ett 

sådant perspektiv anser vi att fokus bör läggas på mått som enkelt och överskådligt går 

att avläsas, ett sådant mått är nettoavkastning. Vi kommer på individuell nivå att 

undersöka anställdas motivation, hälsoprofil och utnyttjandegrad av 

friskvårdsprogrammet. Detta kan tolkas som motsägelsefullt, att vi på ett överskådligt 

sätt vill mäta men samtidigt tolka individuella faktorer hos de anställda. Vi anser dock, 

med stöd från bland annat Goetzel & Ozminkowski (2008, s. 309) att detta är ett 

lämpligt förfarande då ett friskvårdsprogram blir som mest effektivt om det är anpassat 

utefter de individuella hälsoproblem som existerar på arbetsplatsen.    

 

En förhoppning med arbetet utifrån det valda perspektivet är att kunna bidra med ny 

kunskap, om den egentliga vinsten, eller förlusten, men också till vilken grad de 

anställda utnyttjar en organisations friskvårdsprogram. Att bidra med en ökad förståelse 

relaterat till vikten av att organisationer motiverar personalen, för att eventuellt erhålla 

en högre avkastning är också relevant för studien. 

2.5 Angreppssätt  
Enligt litteraturen finns det framförallt två val av angreppssätt för att genomföra en 

studie. Den ena, deduktiva ansatsen, kan sammanfattas som mer teoriprövande och den 

andra, induktiva ansatsen är av mer teoribildande karaktär (Bryman & Bell, 2003, s. 

23). 

 

Av ett antal orsaker så lämpar sig den deduktiva metoden bäst för den typ av studie som 

ska genomföras. I denna studie har vi avsikt att beräkna den praktiska nettoavkastningen 

och tillföra rekommendationer hur den kan optimeras. Detta gör vi bland annat genom 

att mäta utnyttjandegraden hos respondenterna och skapa en uppfattning om hur de 
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anställdas hälsa hade varit om friskvårdsprogrammet inte existerat. Detta går att utföra 

genom att vi mäter studieresultaten mot en eller flera teoretisk maximala 

nettoavkastningar. Forskning inom ämnet mäter avkastning där alla i 

friskvårdsprogrammet aktivt deltar mot en referensgrupp. Med denna metod kommer vi 

erhålla en praktisk nettoavkastning på avdelningen. I analysen kommer vi sedan 

diskutera vad en eventuell skillnad mellan teoretisk och praktisk nettoavkastning beror 

på och hur det är möjligt att minska denna genom: 

 

1. Att organisationen förändrar de anställdas beteende genom motivation. 

 

2. Att organisationen genomför aktivitetsförändringar i friskvårdsprogrammet.  

 

Ett alternativt sätt att utföra undersökningen hade kunnat vara att genomföra en studie 

innehållande fysiska test innan och efter ett införande av friskvårdsprogram. Detta för 

att sedan jämföra eventuella produktivitetsförändringar och om kostnaden för 

sjukskrivningar m.m. har förändrats. Dessa hypotetiskt minskade sjukskrivningar hade 

förmodligen gett en minskad kostnad för organisationen samt en högre effektivitet, som 

hade kunnat jämföras med kostnaderna för finansieringen av dessa friskvårdsincitament. 

Med denna metod hade vi inte behövt studera tidigare forskning inom avkastning på 

friskvårdsinvesteringar. Denna forskningsmetod skulle förmodligen ge en mer precis 

nettoavkastning i kronor men hade förmodligen krävt mätningar över en längre 

tidsperiod än den avsatt för vår undersökning, detta för att kunna tillge ett godtagbart 

resultat.  

2.6 Metodval 
Genom att använda etablerade studier om nettoavkastning på friskvårdsprogram har vi 

för avsikt att använda dessa som en del i uträkningen när vi beräknar avkastningen för 

laboratoriemedicin. För att fullfölja detta med en så hög validitet som möjligt anser vi 

att en kvantitativ studie är att föredra, även att vi på ett enklare sätt kan sammankoppla 

resultatet till teorin (Bryman & Bell, 2003, s. 89). En annan fördel med en kvantitativ 

undersökning är att rensa för eventuella extremobservationer, något som kan leda till 

uträkningar och analyser som inte avspeglar verkligheten. Holme och Solvang (1996, s. 

14) menar på att en kvantitativ studie är att föredra vid en mer ansenlig datainsamling. 

Vi bedömer att en mer omfattande insamling av data gör resultatet mer godtagbart då vi 

lättare kan upptäcka variationer mellan de anställda. Genom att fokusera på en bredare 

datainsamling tror vi att resultatet kommer bli mer användbart jämfört vid en djupare 

datainsamling, något som en kvalitativ studie i vårt fall skulle medföra. 

 

Det är dock viktigt att inte utan eftertanke förkasta kvalitativa studier då det även finns 

fördelar med denna metod. En fördel med kvalitativ undersökning i vårt arbete skulle 

kunna vara att vi hade erhållit en djupare förståelse om de anställdas tankar, agerande 

och motivation kring friskvårdsprogrammet. Eftersom alla människor, till viss del, är 

olika får vi genom en kvantitativ undersökning enbart svar på de frågorna som ställs och 

av den anledningen kommer vi därför placera en stor vikt på gediget formulerade frågor 

för att minska risken för feltolkningar.  

2.7 Insamling av källor 
Vår främsta källa till kunskap och material om det valda ämnet har varit att granska 

vetenskapliga artiklar från Umeå Universitetsbiblioteks databaser. Business Source 

Premier och Emerald är de två databaser vi använt oss av frekvent. Vid händelse av att 

en intressant artikel inte finns tillgänglig i databaserna har vi utnyttjat Umeå 
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universitetsbiblioteks hembeställningstjänst och genom denna metod har vi undvikit 

litteraturbortfall. Vi har också studerat referenser hos intressanta artiklar, för att på detta 

sätt kunna söka vidare inom ämnet.   

Även facklitterära böcker har förekommit i vår studie. Närheten till ett innehållsrikt 

bibliotek på universitetet har kommit oss väl till nytta. I bokform har framförallt 

material angående metod och tillvägagångssätt blivit mest användbart. Andra böcker 

med vad vi anser vara tillförlitlig kunskap har använts i teorikapitlet, exempelvis böcker 

skrivna av Locke med flera som är en vidareförklarning av egna teorier. Vi anser därför 

att denna typ av litteratur, även då den inte är ”peer reviewed” är en trovärdig källa.   

Vi har också använt oss av artiklar publicerade av olika massmedier samt information 

från hemsidor exempelvis Skandia och WHO. Denna typ av information har framförallt 

brukats i syfte att skapa en vidare förståelse kring använd termenologi.  

Sökord som ofta förekommit vid insamlingen av material är framförallt ”Healthcare”, 

”Absenteeism”, ”Health management”, ”Wellness programs”, ”Goal setting”, ”Human 

behaviour”, ”Return on healthcare programs”, Reinforcement theory”. 

2.8 Källkritik 
Thurén (2005, s. 9-14) delar upp källkritik i fyra grupper nämligen, äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet.  I det här avsnittet ska dessa fyra grupper bland annat ligga 

till grund i diskussionen kring kritiken som kan tänkas riktas mot våra använda källor. 

Den främsta anledningen att vi till stor del har använt oss utav vetenskapliga ”peer 

reviewed” artiklar är på grund av att granskade vetenskapliga artiklar bör vara mer 

trovärdiga. Genom att till så stor del som möjligt använda primärkällor så minskar vi 

risken för att andra författare gör feltolkningar, något som kan uppstå i sekundärkällor. 

Det förekommer dock artiklar som behandlar och förklarar tidigare forskning. 

Anledningen till att vi har valt att använda oss utav dessa är främst för att de tydliggör 

resultaten från äldre forskning. Med andra ord så förenklar och sammanfattar dessa 

artiklar forskningsresultaten för oss, författare, även om dem medför en viss risk. 

Exempel på detta är artiklar som förklarar utvecklingen av friskvårdsprogram och 

allmänna hälsoutvecklingen från industrialiseringen men även artiklar som 

sammanfattar teorier kring avkastningen av friskvårdsprogram.   

Böcker som används är inte ”peer reviewed” och det går därför att argumentera kring 

validiteten på dessa källor. Många författare till böckerna har dock varit pionjärer inom 

forskningsområdet, exempelvis Locke, Skinner och Bandura. Av denna anledning anser 

vi att böckerna kan betraktas som tillförlitliga. I samtliga källor som använts ser vi igen 

specifik anledning till varför författarna skulle utge sig för att vara någon annan. 

Sammanfattningsvis anser vi från diskussionen ovan att äktheten i arbetet är relativt 

hög.  

Det går att kritisera tidssambandet i uppsatsen då många källor är relativt gamla, 

exempelvis en av Vrooms artiklar från 1969 och Locke från 1978.  Anledningen till att 

vi har relativt gamla källor är, dels för att de är primärforskning, men också för att vi 

anser att det går att tillämpa äldre forskning inom beteende- och 

motivationspsykologiområdet av den orsaken att det är så grundläggande och erkända 

teorier som används. Människors arbetsliv och livsstil har antagligen förändrats sen 

1960-70 talet men inte de faktorer som påverkar motivation och beteende hos individer.  

Vissa framsteg har dock gjorts inom de använda forskningsområdena och det har vi 
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tagit hänsyn till då vi också har använt oss utav nyare artiklar som behandlar samma 

område. Dessa nyare artiklar förklarar tidigare forskning och bidrar med egen forskning 

inom området. 

Vi anser att tidsaspekten är viktig på studier gjorda inom avkastning på 

friskvårdsprogram, delvis för att forskningsområdet är ett relativ nytt område. Överlag 

har nyare forskning visat sig bättre utformade och innehåller större urval av människor 

(Chapman, 2003, s. 6). Människors generella inställning till motion och hälsa är också 

något som förändras med tiden (Danielsson, 2009, s. 15). Oavsett om dessa beror på 

friskvårdsprogram eller andra trender så är det av relevans att ta hänsyn till tidsaspekten 

(Chapman, 2003, s. 6). Detta beror delvis på att mätmetoderna ser olika ut men också att 

friskvårdsprogram på senare tid har utvecklats och inkluderar bland annat fler 

aktiviteter.  

Vi menar sammanfattningsvis angående tidsaspekten att det som påverkar människors 

beteende och motivation är till största del densamma som när original forskningen 

gjordes men att människors förhållningssätt kring hälsa och motion har förändrats sen 

uppkomsten av de första teorierna kring avkastning relaterat till friskvård.    

Att använda källor är oberoende framställa är viktigt för att arbetet skall ha en hög 

validitet (Thurén, 2005, s. 9-14). Bryman och Bell (2003, s. 42) menar på att det är 

oundvikligt att författarnas egna åsikter och värderingar inte på något sätt reflekteras i 

arbetet. Det är omöjligt för oss som granskare att avgöra till vilken grad exempelvis 

Locke eller Skinners egna åsikter och värderingar har reflekteras i deras forskning. Det 

vi kan diskutera är oberoendeskapet utifrån ett betraktarperspektiv. Utifrån detta 

perspektiv tycker vi risken minimeras då vi huvudsakligen väljer artiklar som har blivit 

granskade av andra forskare samt att artiklarna har blivit refererade av annan forskning. 

Vi har även lagt stor vikt vid att den forskning vi använt oss av och som berör det valda 

området skall vara oberoende från ett betraktarperspektiv. Pelletier (2005, s. 1052) 

menar på att viss forskning inom avkastning på friskvårdsprogram är på uppdrag från 

organisationer vilket kan resultera i att denna typ av undersökning påtvingar snabba och 

tydliga resultat.  

Tendensfriheten innebär att en källa inte ska generera en falsk bild med anledning av 

exempelvis ekonomiska, personliga, politiska eller andra intressen. Återigen har vi även 

haft detta i baktanke vid framtagande av teorierna. Särskilt kring forskning angående 

avkastning relaterat till friskvårdsinvesteringar, där vi funnit vissa studier som varit 

framtagna på uppdrag från privata organisationer men också statliga som exempelvis 

Sveriges Folkhälsoinstitut.  
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3. Teoretisk referensram 
Målsättningen med teoridelen är att bifoga all                            

nödvändig information för att kunna genomföra                            

och sedermera förstå innehållet av den    

kvantitativa undersökningen.  

I figuren till höger sammanställs de 

kategorier av teorier som ska göra 

undersökningen överskådlig och 

intuitiv. Tanken med figuren är 

också att visa sambandet mellan de 

fyra subkategorierna som 

tillsammans relaterar till syftet med hela 

uppsatsen.  

 

 

 

 

    

Den ena gruppen som vi har identifierat är ”Människans beteendeteorier”. Anledningen 

till att organisationer har friskvårdsprogram bygger på antagandet att de med hjälp av 

olika incitament kan ändra de anställdas beteende och därav påverka dem att bli mer 

hälsosamma (Bertera, 1990, s. 308). Med hjälp av detta antagande har vi från egen 

tidigare kunskap och med hjälp av vetenskapliga artiklar inom avkastning på 

friskvårdsprogram tagit fram etablerade beteendeteorier. Vi har med dessa för avsikt att 

kunna förklara hur organisationen effektivast kan påverka en anställd till ett önskvärt 

beteende. Förstärkningsteorin möjliggör belönings- och bestraffningsåtgärder som en 

organisation kan använda sig utav för att ändra beteendet hos de anställda (Skinner, 

1971). Skinners förstärkningsteori betonar hur människan kan ”formas” till att bete sig 

på ett önskvärt sätt och Luthans med flera utvecklade detta i modernare studier och 

implementerade teorin i organisationer, bland annat inom servicebranschen. Bandura är 

också en erkänd psykolog och är en av de mest citerade psykologerna fortfarande vid liv 

(Haggbloom, 2002). Banduras verk är ofta fundamentala i olika modeller som förklarar 

en beteendeförändringsprocess. Denna process identifierar motivation som 

grundläggande drivkraft till att förändra och bibehålla ett beteende. Detta knyter an 

motivation i vår modell som en viktig del. För att förklara de faktorer som behandlar 

motivation har vi använt oss av målsättning- och förväntningsteorier för att dessa 

tillsammans bildar en god teoretisk ståndpunkt i ämnet. Likt beteendeteorierna fann vi 

motivationsteorier från etablerad forskning inom området avkastning på 

friskvårdsprogram, exempelvis Kumar, m.fl. (2009, s. 592) och Goetzel och 

Ozminkowski (2008, s. 303).   Beteende och motivation är sammanlänkade men vi har 

valt att dela upp dessa får att skapa ett mer strukturerat teorikapitel. 

Effekten av motion och hälsa kan för många vara en självklarhet men för att vi skall 

kunna genomföra en valid studie är det väsentligt att vi förklarar vad forskningen visar 

kring sambandet. En hälsosam livsstil i sig är ett beteende som kan vara fördelaktigt ur 

ett företagsekonomiskt perspektiv. Motivationsbrist kan identifieras som det största 

Figur 3: Teoridelens beståndsdelar 
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hindret för att uppnå en aktivare livsstil (Schwarzer, 2008). Kopplingen mellan de fyra 

nämnda kategorierna har med hjälp av redan genomförda studier och forskning kring 

implementering av friskvårdsprogram bildat den plattform som ska ge oss möjligheten 

att genomföra vår egen studie. 

Etablerade studier inom avkastning på friskvårdsprogram menar också på att 

aktiviteterna i friskvårdsprogrammet ska vara utformade efter de hälsoproblem som 

existerar på arbetsplatsen (Goetzel & Ozminkowski, 2008, s. 309). Exempelvis erhåller 

organisationen som högst avkastning om de implementerar ett ”slutarökaprogram” på 

en arbetsplats där en stor del av populationen röker. Denna del berörs i kategorin 3.4 

friskvårdsprogram. I underrubriken 3.4.2 avkastning på friskvård som 

forskningsområde beskriver vi hur olika forskning beräknar nettoavkastning och skiljer 

sig emellan. Det är viktigt att redogöra för vad som finns nämnt i etablerad forskning 

för att den egna studien inte ska missa elementära aspekter.  

3.1 Beteende 
Beteende är alla de händelser och processer som har sitt ursprung hos eller inom 

organismen (NE a, 2012). Under avsnittet för beteende skall vi redogöra för hur ett antal 

historiskt viktiga teorier förklarar det mänskliga beteendet, inom psykologin 

behaviorism. En viktig process för att vi ska kunna bearbeta motivationsdrivkrafter till 

att utföra friskvård är att först förstå mänskligt beteende och hur det kan påverkas.   

3.1.1 Förstärkningsteori  
Burrhus Frederik Skinner är namnet på en av pionjärerna inom radikal behaviorism. 

Även om Skinners teorier kan anses radikala så omfattar dem banbrytande forskning om 

en människas beteendemönster. (Bloisi, m.fl. 2007, s. 155). Det främsta budskapet i 

framförallt Skinners teori kring ”operant betingning” behandlar tankeställningen om att 

kunna påverka en människas beteende med konsekvenser anpassade efter situationen.  

En förstärkning innebär att någon vill höja ett visst beteendemönster med olika 

konsekvenser, exempelvis bestraffning eller belöning. En förstärkning innebär antingen 

en positiv- eller en negativ åtgärd med avsikt att forma ett åtrovärt beteende (Skinner, 

1971). Ett exempel på en positiv förstärkning skulle kunna vara följande situation: 

Ponera att en anställd på ett företag har tagit eget initiativ till att lösa ett problem som 

finns på arbetsplatsen. Den anställde ”belönas” med chefens uppskattning och erhåller 

till och med en bonus på grund av lösningens dignitet. Genom denna handling försöker 

chefen uppmuntra till ett positivt beteende hos den anställde med hjälp av en belöning. 

Negativ förstärkning kan förklaras som att en person agerar på ett specifikt sätt för att 

undvika någonting icke önskvärt. Exempelvis komma i tid till jobbet för att undvika en 

utskällning. Bestraffning kan också tillämpas för att motverka ett oattraktivt beteende, 

till exempel ett bötessystem för fortkörning. En beteendemodifieringsmodell som chefer 

kan tillämpa liknas vid en modell strukturerad i tre steg (Bloisi, m.fl. 2007, s. 246).  

1. Det första steget innebär en omständighet som framkallar ett val mellan ett antal 

beteendealternativ. Omständigheten kan liknas vid timmen avsatt för friskvård 

varje fredag förmiddag.  

 

2. Det andra steget kan förklaras som den beteenderespons den inledande 

omständigheten får.  I detta fall; antingen utnyttjar anställda friskvårdstimmen 

till träning (önskat beteende) eller så används tiden till något annat. 
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3. Det slutliga steget innebär en uppföljande konsekvens anpassad till att framkalla 

önskvärd effekt. Vanligast är en positiv förstärkning vid ett önskvärt beteende.  

Luthans och Kreitner (1984) väljer att benämna denna ”trestegs-modell” som 

”Organisationsbeteendemodifiering” (OB mod). OB mod är potentiellt användbart om 

en organisation vill förbättra mätbara, påtagliga, observerbara och upprepande 

beteenden. Luthans har vid ett flertal studier undersökt och analyserat sambandet mellan 

omständighet, konsekvens och beteende. I en omfattande studie tillsammans med 

Stajkovic genomfördes en undersökning med syfte att förstå OB mods funktion inom 

olika branscher och vad som särskiljer dem. Då serviceinriktade organisationer har 

arbetskraft som sin främsta tillgång krävs extra omsorg och noggrannhet vid val av den 

mest effektiva beteendeaktionen (Luthans & Stajkovic, 1997, s. 1129). Det komplexa 

för serviceorganisationer är just att framkalla ett mätbart resultat på ett önskvärt 

beteende. Hur mäts en effektivitetsförbättring hos en serviceinriktad person, exempelvis 

sjukvårdspersonal? Detta kontra en tillverkningssinriktad anställd som kan bedömmas i 

en ökad produktionsfrekvens av påtagliga varor. Det blir därav centralt att en ansvarig 

på en serviceinriktad arbetsplats tillämpar relevanta mått på att mäta högre effektivitet 

utan att riskera kvalitén på utförandet (Luthans & Stajkovic, 1997, s. 1130).     

3.1.2 Självkognitiv teori  
Operant betingning förklarar hur organisationen effektivt kan påverka en människas 

beteende. Självkognitiva teorier behandlar vidare frågeställningen varför människan 

påverkas som hon gör. En av de mest framstående forskarna inom kognitiv 

beteendevetenskap är den kanadensiske psykologen Albert Bandura. Ett viktigt koncept 

inom hans teorier är människans så kallade ”self efficacy” som består i människans tro 

på sin egen förmåga i specifika situationer. Individens uppfattning om ”self efficacy” 

spelar en betydande roll i hur en individ går till väga får att nå mål och ta sig an 

utmaningar (Bandura, 1997). Banduras verk består framförallt i att urskilja 

grundstenarna i vad som utvecklar en människas personlighet, sociala erfarenhet och 

observationsinlärning. Bandura menar att, hur en individ beter sig i sociala sammanhang 

influeras främst av reflektioner baserat på andras beteende. Banduras kognitiva teori 

belyser hur barn formas från vuxnas beteende i deras närhet men lägger grunden till 

många andra teorier och modeller. Termen ”self efficacy” appliceras bland annat på 

teorier som kartlägger människors sätt att förändra sina hälsovanor och beteenden.    

3.1.3 Hälsobeteendeförändringsmodeller 
Schwarzer (2008) genomförde en studie på ett antal hälsobeteenden för att undersöka 

skillnaden mellan en individs motivationsintentioner till att ändra sitt beteende och den 

faktiska viljan som leder till beteendeförändringen (Schwarzer, 2008, s. 1). Intentionen 

med studien var också att undersöka olika modeller till hur en förändring i hälsovanor 

bäst genomförs. Detta då hälso-kompromissande beteenden som dåliga kostvanor och 

fysisk inaktivitet kan vara svåra att förändra. Sammanfattande så bygger så kallade 

kontinuummodeller på rangordning av människor efter motivation och menar på att 

processen är att ”slussa” individen från intention till handling. Avgörande blir att få de 

människor med lägst motivationsgrad att genomföra processen. Hur dessa motiveras 
effektivast sker genom att identifiera vilka barriärer som främst hindrar en specifik 

individ. Exempelvis dennes sociala normer, upplevda sårbarhet och ”self efficacy” 

(Schwarzer, 2008, s. 3). Enligt Schwarzer är dessa modellers främsta svaghet att de 

identifierar motivationsavvikelser snarare än beteendeavvikelser. 
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Sheeran (2002) förklarar ett segment mellan intention och beteende kallad ”intention-

beteende gapet”. Modernare undersökningar har försökt övervinna begränsningarna från 

kontinuummodellerna bland annat genom att föreslå olika steg att ta sig över gapet med 

fokus på olika ingripanden anpassade efter vilket steg i 

hälsobeteendeförändringsprocessen personen befinner sig i. Dessa stegbaserade 

modeller kan ses som överlägsen jämfört med de tidigare motivationsbaserade 

modellerna men kritiskt är att stegmodellen verkligen fokuserar på optimalt ingripande i 

varje steg (Schwarzer, 2008, s. 4). Dessa steg-baserade modeller har inte undkommit 

extern kritik, erkända psykologer som Bandura ansåg att stegmodellerna saknar en 

korrekt struktur då modellerna beskriver att en person kan hoppa över vissa steg i fasen 

beroende på personlighet (Schwarzer, 2008, s. 5).  

En modell som försöker sammanfatta de båda modelltyperna är den så kallade ”Health 

Action Process Approach”- modellen (HAPA) av Lippke, m.fl. (2005). Modellen 

bygger på motivationsincitament men är uppbyggd likt en flerstegsmodell. Budskapet är 

att särskilja två faser för en individ att komma över gapet mellan intention och beteende. 

I inledande motivationsfasen utvecklar en individ en intention att förändra sitt beteende. 

Individens riskbedömning är en vanlig inledning till en intention, exempelvis ”jag löper 

stor risk för hjärtinfarkt”. Personen utvärderar sedermera om löpning 30 minuter om 

dagen, fem gånger i veckan är värt besväret för att minska risken. Denna utvärdering 

ihop med individens ”self efficacy” är elementära i den första fasen (Lippke, m.fl. 

2005). Modellens andra fas kan uttryckas som en vilja och en strävan mot ett mål 

(volition phase). När människan har uppnått första steget och engagerat sig i sin 

intention, det vill säga börjat motionera i det här fallet, har personen överkommit gapet 

till det andra steget. Denna modell kan utryckas i en bild från Lippke, m.fl. (2005) (se 

figur 4). ”Self efficacy” ihop med riskbedömning är bakomliggande faktorer som 

utvärderar för- och nackdelar till en beteendeintention. För att denna intention ska anses 

som ett steg mot ett beteende behövs en plan om hur detta ska gå till. Därefter går 

individen från plan till handling och ett beteende (Lippke, m.fl. 2005).     

  

 
 

Notera: 

SE: Self efficacy 

Risk: Risk perception  

Figur 4: HAPA-modellen 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029204000792
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3.2 Motivation  
”En psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget 

handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra” (NE b, 2012). 

Målsättningsteori och förväntningsteori är de teorier vi identifierat från exempelvis 

Kumar, m.fl. (2009, s. 592) och Goetzel och Ozminkowski, (2008, s. 303) som 

behandlar avkastning på friskvård. Dessa teorier, (målsättning- och förväntningsteori) är 

mest relevanta utifrån undersökningens syfte d.v.s. förklara den avkastning en 

organisation har på friskvårdsinvesteringar samt tillge rekommendationer om hur den 

kan optimeras.  Motivationsteorierna är tänkt att gå mer på djupet av den faktorn vi 

identifierat som starkast till att genomföra en beteendeförändring och skall således 

komplementera de redan berörda teorierna.  

3.2.1 Målsättningsteori 
Den här teorin är en relativt ny teori inom motivationspsykologiområdet och etablerades 

på slutet av 1970-talet (Locke, 1978). Teorier angående målsättningar för att öka 

produktivitet är däremot äldre. Fredric Taylor applicerade i slutet på 1800-talet 

målsättningar för industriarbetare, detta för att öka produktiviteten på arbetsplatsen. 

Målsättningsteorin är kortfattat en mer utvecklad teori i jämförelse med Taylors (Locke 

& Latham, 1979, s. 68). Med grund i tron om att alla levande ting drivs av målsättningar 

har vi människor den högsta målsättningsnivån. I västvärlden överlag behöver 

människor inte i första hand tänka på primära fysiska mål, exempelvis skydd och föda. 

Medvetandegraden hos människor möjliggör en utvärderingsprocess angående olika 

uppsatta mål, detta är också något som tillhör den högsta nivån av målsättning (Locke & 

Latham, 1994, s. 14). Människor kan alltså med hjälp av logiskt resonemang prioritera 

mellan olika målsättningar, exempelvis om det är viktigare att blir klar med 

arbetsprojektet eller utnyttja friskvårdstid. Målsättning kan definieras som en persons 

önskan och vilja att nå ett önskat resultat via en planerad handling (Bloisi, m.fl. 2007, s. 

240). 

 

Målsättningsteorin bedöms som ett komplement till redan etablerade forskning inom 

området som exempelvis Skinners förstärkningsteori (Locke & Latham, 1994, s. 14) 

och Vrooms förväntningsteori (Locke & Latham, 1990, s. 5).  Locke (1978) beskriver 

att målsträvan är en vanlig beståndsdel i många motivationsteorier.  En av de viktigaste 

faktorerna till målsättningsteorins uppkomst var att det existerade en kunskapslucka 

inom forskningsområdet där motivation relaterat till arbete sammankopplas med 

målsättningar och återkoppling (Locke & Latham, 1990, s. 3). En pedagogisk 

sammanfattning av målsättningsteorin kan illustreras med en bild (se figur 5). 

Specifikhet och svårighetsgrad påverkar resultatet. Engagemang är en grundsten inom 

teorin och har i sin tur tre huvuddelar som vi symboliserar med figur 6. 
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Figur 5: Lockes Målsättningsteori 

3.2.1.1  Specifikhet 
Målsättningens specifikhet delas upp efter hur vag och detaljerad den är. Exempel på en 

vag målsättning är att en person ska ”göra sitt bästa för att bli mer hälsosam”. I kontrast 

till detta skulle en detaljerad specifikhet vara att ”löpa tre kilometer, tre gånger i 

veckan”. Om specifikheten i målsättningen är vag så kommer detta att resultera i ett 

sämre resultat (Locke, m.fl. 1981, s. 146, 126).  En anledning till detta är då 

specificerbarheten är oklar blir oftast följden att resultatet blir svårt att mäta.  Ytterligare 

en anledning till det ovanskrivna sambandet är att människor med vag specificerbarhet i 

målsättningen tenderar att tidigt självutvärdera och känna tillfredställelse i den utförda 

prestationen (Mento, m.fl. 1992, s. 395). Med andra ord så har människor en benägenhet 

att övervärdera sin prestation och tidigt känna tillfredställelse i arbetet mot målet. 

Exempelvis kan ett vagt specificerat mål som ”att göra sitt bästa för att bli hälsosam” 

lätt övervärderas av personen som målsätningen tillhör. Personen i fråga kan vid en låg 

nivå av prestation mot detta mål känna sig tillfredsställd. I kontrast mot detta är en mer 

detaljerad målsättningsspecifikation där personen inte har samma möjlighet att tolka 

prestationen och känna tillfredsställelse vid låga nivåer av arbete. För att återge tidigare 

exempel så skulle antagligen en person inte känna sig tillfredställd om det mer specifika 

målet, att” löpa tre kilometer, tre gånger i veckan” inte var genomfört.      

3.2.1.2 Svårighetsgrad 
Svårighetsgraden på målsättningen går också att dela upp i olika komponenter (Locke & 

Latham, 1994, s. 15). Svårighetsgraden delas ofta upp i fyra olika delar; Lätt, medel, 

svår eller omöjligt. Svårighetsgraden i målsättningen går att anpassa till det 

huvudsakliga målet, exempelvis löpa fem kilometer istället för tre. Men också på 

frekvensen för genomförandet, exempelvis fyra gånger i veckan istället för tre. Till 

skillnad från målsättningens specifikhet är svårighetsgraden för målsättningen mer 

subjektiv. Vad en person anser som en målsättning med omöjlig svårighetsgrad kan en 

annan person anse som genomförbar. Det kan därför kännas instinktivt att en för hög 

svårighetsgrad i målsättningen kommer påverka resultatet negativt. Följaktligen kan det 

verka rationellt att en person på arbetsplatsen skulle erhålla ett bättre resultat om hon 

eller han visste att målet var realiserbart. Locke och Bryan (1969, s. 63) beskriver i sin 

artikel att en omrimligt hög svårighetsgrad påverkar resultatet negativt så länge 

personen i fråga inte känner något engagemang för den utsatta målsättningen. Förvisso 

Resultat 

Svårighetsgrad Specifikhet 

Engagemang 
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Engagemang 

Betydelse Återkoppling Samverkan 

ska individers målsättning inte vara så svår eller komplicerad att det blir uppenbart 

omöjligt att genomföra (Locke & Latham, 1990, s. 240). Med denna premiss uppfylld 

finns det ett linjärt samband mellan svårighetsgraden på målsättningen och kvalitén på 

resultatet (Locke & Latham, 2002, s. 706).  

3.2.1.3  Engagemang 
Engagemang kan definieras som viljan att försöka uppnå målet med kraft och intresse 

(DeShon & Landis, 1989, s. 105). Engagemang är den viktigaste grundstenen i 

målsättningsteorin då resultaten blir som starkast när människor är engagerade (Locke 

& Latham, 2002, s. 707). Det finns tre huvudpunkter av engagemang som blir extra 

viktiga när de utsatta målen har en hög svårighetsgrad.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6: Huvuddelar inom engagemang 

Betydelsen av målsättningen är viktigt då människor har svårt att känna engagemang för 

något som de inte tycker har någon relevans (Locke & Latham, 2002, s. 708). Inom 

arbetslivet är det betydelsefullt att organisationens strategi förmedlar vad som är av vikt 

samt att chefer och annan personal förstärker och inspirerar anställda för att även dem 

ska känna betydelsen av organisationens målsättning och på så sätt bli engagerade. 

Anledningen till att de anställda oftast känner sig mer engagerade om betydelsen av 

målsättnigen framhävs är att chefer vanligen har en stor påverkan på de anställdas 

handlingssätt (Locke & Latham, 2002, s. 708).  

 

Ett annat viktigt steg i formandet av målsättningen är samverkan. Forskning visar på att 

engagemanget hos anställda ökar om de får hjälp av andra med målsättningen, antingen 

av jämnlika eller av chefer (Sholihin, m.fl. 2010, s. 135). Om chefer är med och 

samverkar i målsättningsprocessen bidrar det till ett högre engagemang från personalen 

(Locke & Latham, 1990b, s. 241). Anledningen till detta är att chefen ger 

självfortroende till den underställde genom att samverka och föreslå mål som är rimliga 

men ändå svårgenomförda. Chefen signalerar alltså med svåra målsättningar att hon 

eller han tror på ett lyckat resultat från individen vilket leder till engagemang. Locke 

och Latham (1979, s. 78, 89) redogör för vikten av att samverkan i målsättningen 

mellan chef och underordnad sker på ett sätt där den underordnade tillfullo accepterar 

målen, kort- och långsiktigt. Om hon eller han inte accepterar målen kan det resultera i 

ett sämre engagemang i jämförelse med om den underordnade hade fått sätta målen 

själv. Oftast när individen tycker målsättningen är för specifik eller att den har en för 

hög svårighetsgrad, resulterar detta vanligen i att målsättningen inte tillfullo accepteras. 

En fin balansgång existerar mellan samverkande målsättningar som ska vara tillräckligt 

specifika och svåra för att engagera de anställda till det yttersta och målsättningar som 

inte ska vara alltför specifika och svåra då effekten kan bli omvänd. Hollenbeck, m.fl. 

(1989, s. 20) formulerade ett antal påståenden som en chef kan ta ställning kring 

tillsammans med underordade vid en målsättningssamverkan: 
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1. Jag tycker målsättningarna är bra mål att sträva efter. 

 

2. Jag är beredd att med möda och engagemang sträva efter att uppfylla 

målsättningarna. 

 

3. Jag är starkt engagerad för att uppnå bra resultat.   

Dessa frågeställningar bör minska risken för att den underordades engagemang minskar 

i utfromandet av målsättningen. Detta skall dock betraktas som ett hjälpmedel då det i 

slutstadiet är kompetensen hos chefen som är avgörande för hur lyckat engagemanget 

och resultatet blir (Locke & Latham, 1990a, s. 7). Chefen kan också motverka att 

engagemang försvinner genom att ge anställda återkoppling under processens gång.  

En annan viktig aspekt för att öka engagemanget och därmed resultatet är återkoppling 

(Locke & Latham, 1990b, s. 241). Genom att chefen ger återkoppling eller ”feedback” 

underlättar hon, eller han arbetsprocessen för individen. Att chefer bidrar med 

återkoppling är en viktig del i arbetsprocessen för att delvis bidra med bekräftelse till 

anställda, men också för att assistera och utveckla personalen.  Detta blir särskild viktigt 

när målsättningen har en hög nivå av svårighetsgrad och relativt lång tidsram. 

Återkoppling hjälper personen till att bibehålla ett högt engagemang men även att 

individen håller ”rätt kurs” i arbetsprocessen. Locke och Latham (2002, s. 708) 

beskriver också att återkoppling är viktigt för att öka anställdas och chefens kunskap om 

hur arbetsprocessen fortföljer. Oftast bidrar ett chefperspektiv i återkopplingen med 

insikter som inte de underordnade själv besitter, då anställda tenderar att felvärdera sin 

prestation.  

Ur chefens synvinkel är det dessutom viktigt att engagera de underordnade genom att 

driva på de anställda, även om de ”ligger rätt” i arbetsprocessen. När underordnade får 

kännedom att dem är under nivån av vad som förväntas, tenderar dem att öka 

engagemanget och prestationen. Så även om underordnade är på en förväntad 

arbetsprocessnivå kan chefer uppmuntra till en högre nivå genom att få anställda 

övertygade att dem inte är i fas. Detta för att på så sätt engagera de anställda mer 

(Locke, m.fl. 1981, s. 146, 131).   

Likt samverkan vilar ett stort ansvar på chefen angående kompetensen som hon eller 

han innehar. Greller (1980, s. 26) menar på att anställda värderar återkoppling som 

högst om det sker på deras villkor och under deras kontroll. Chefen bör till viss grad 

anpassa sig till de anställdas önskemål om återkoppling men även vilken kanal 

återkopplingen ska gå igenom. Exempelvis om den anställde vill ha återkoppling via e-

mail så bör chefen tillgodose önskemålet. Genom att göra detta kommer den anställde få 

känslan av att hon eller han kan kontrollera målsättningen, vilket ökar engagemanget. 

Om inte chefen tillgodoser den underordandes önskemål så är det lätt att den anställda 

får känslan av att hon eller han blir kontrollerad istället för understödd (Locke & 

Latham, 1994, s. 37). 

3.2.2 Förväntningsteori 
Tillskillnad från Lockes målsättningsteori utgår förväntningsteorin mer från personens 

individuella perception. Målsättning betonar mer vikten av en utomståendes möjligheter 

att påverka personen. 

Förväntningsteorin bygger på att en person väljer att agera eller bete sig på ett specifikt 

sätt med bakgrund av hur motiverad personen är till ett visst beteende och vilket resultat 
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handlingen förväntas ge. Avgörande är hur önskvärt resultatet är för personen, ett högt 

tillfredsställande resultat ökar engagemanget och motivationen till att nå resultatet 

(Vroom, 1964). Fundamentalt i teorin är hur en individ processerar de olika 

motivationskomponenterna. Likt många beteendevetenskapliga teorier betonar även 

förväntningsteorin den kognitiva processen inom människan (se 3.1.2 självkognitiv 

teori).  

Vrooms förväntningsteori (1964) kan förklaras med hjälp av fyra utgångspunkter: grad 

av motivation, kompetens, personlighet och rolluppfattning. Teorin innefattar även olika 

typer av förväntningar och för att förstå en människas motivation betonar teorin följande 

tre variabler: 

 Valens, graden av attraktion eller aversion en individ känner för en handling, sin 

omgivning etc. 

 

 Förväntan, den förväntan en individ har på att en handling ska resultera i. Med 

andra ord, styrkan i den tro personen har att ansträngningen leder till det 

uppsatta målet. 

 

 Ändamålsenlighet, hur ändamålsenligt är syftet med en handling för individen. 

Exempelvis att få beröm, bonus eller att undvika obehag.  

 

Thomas Quick (1988) utgick från Vrooms förväntningsteori och applicerade den på 

modernare organisationer om hur ledningen effektivare kan motivera de anställda. 

Hypotesen som lägger grunden för teorin är att illustrera hur en anställd blir mer 

engagerad i företagets målsättningar och därmed produktivare. Quick utformade en 

hypotetisk femstegsmodell för att göra teorin lättare tolkbar och applicerbar. Vrooms 

fyra utgångspunkter går att tolka ur Quicks modell och för att tydligt belysa likheterna 

kan Vrooms utgångspunkter avläsas i parenteser i efterföljande stycken. Största 

skillnaden mellan teorierna är betoningen på återkoppling som utgör en grundsten i 

modernare forskning kring mänsklig motivation. Teorier om avkastning på friskvård 

betonar också vikten av god återkoppling för bättre resultat (Lundström, 2011). 

Inledningsvis är det fördelaktigt att föra en dialog med anställda och redogöra för vilka 

förväntningar och målsättningar organisationen har. Viktigt är också att den anställda 

får redogöra för sina förväntningar (rolluppfattning). Ett vanligt misstag som begås av 

chefer är antaganden om att de anställda är fullt införstådda i förväntningar och 

målsättningar samt att återkoppling är överflödigt. Detta misstag skapar vanligtvis 

onödiga klyftor mellan ledning och anställda (Quick, 1988, s. 30).  

Ett andra steg är att göra jobbet värdefullt. Organisatoriska målsättningar bör 

komplementera personliga målsättningar. Engagemanget blir som högst om den 

anställde är övertygad om att jobba mot organisationens målsättningar även skall leda 

till uppnådda personliga mål (personlighet, motivation) (Quick, 1988, s. 31). Ett 

exempel på en personlig målsättning kan vara att uppnå en bonus som bygger på 

prestation.  

Steg tre och fyra i avhandlingen betonar vikten av realistiska uppgifter som känns 

möjliga för uppgiftsmottagaren. Att få en uppgift eller målsättning som känns omöjligt 

för den anställde kan försätta denne i motivationsbrist. Detta då personen kan uppleva 

apati av att inte kunna genomföra uppgiften på ett tillfredsställande sätt (kompetens, 
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motivation). En viktig funktion hos chefen i detta fall är att uppmuntra den anställde 

som i många fall blockerar sin egen prestation med psykologiska hinder (Quick, 1988, 

s. 31-32). 

Slutligen menar Quick på att uppföljning är essentiellt i en organisation för att uppnå 

maximal nytta. Att uppmärksamma och vara lyhörd kring motivationsprocessen gör att 

problem blir lättare att lösa ifall dem uppstår. Framförallt återkoppling är oerhört viktigt 

för en individs motivation. Återkopplingen skall inte bara antas som en avslutande fas 

där en person får sin ”dom”. Återkoppling bör vara en genomgående process med inslag 

av kritik och uppmuntran. Positiva förstärkningar är viktigt för att bibehålla motivation 

och självförtroende men lika viktigt är väsentlig kritik för att vägleda en person ur 

problem (Quick, 1988, s. 32).        

3.3 Friskvård - hälsoeffekter 
Den allmänna uppfattningen är att friskvård medför positiva hälsoeffekter. Detta är ett 

centralt begrepp i den här undersökningen och därför är det lämpligt att redogöra för 

vad forskning påstår om sambandet.  

Jan Henriksson, legitimerad läkare och professor vid fysiologiska institutionen på 

Karolinska Institutet, tillsammans med Per Tesch, docent vid medicinsk 

laboratorievetenskap på Karolinska Institutet, publicerade en artikelserie om människan 

i rörelse i läkartidningen 1999. Artikelserien berör de fysiologiska effekterna av styrke- 

och konditionsträning. Styrketräning har sina främsta fördelar i en ökad 

basalförbränning (energiförbränning vid vila) och skaderiskreducering. 

Konditionsträning ökar syreupptagningsförmågan och stärker hjärtmuskulatur och andra 

syretransporterande organ (Henriksson & Tesch, 1999, s. 56).  

En av de mest fascinerande egenskaperna med människans muskulatur är dess 

anpassningsförmåga. Skelettmuskulaturen kan snabbt utveckla de 

uthållighetsegenskaper som krävs för att klara de flesta funktionskraven. Ett tidsspann 

på 5-6 veckor kan omfördela muskelfibrerna från 90 % explosiva snabba muskelfibrer 

till 100 % långsamma uthålliga fibrer (Henriksson & Tesch, 1999, s. 57). Denna 

drastiska muskelfiberförändring på relativt kort tid kräver dock konstant aktivitet men 

stora förändringar kan komma till stånd även vid mer normal aktivitetsnivå. Det som 

framförallt är värt att notera med dessa fakta är att människans kropp kan åstadkomma 

omfattande förändringar på väldigt kort tid vilket kan ses som en viktig del i att 

inspirera människor (Henriksson & Tesch, 1999 s. 57). För att sammanfatta de 

fysiologiska effekterna av friskvård så är det framförallt kroppens muskulatur (hjärtat 

inkluderat) och skelett som drar störst nytta av regelbunden fysisk aktivitet.  

Något som också är vedertaget är de hälsoeffekter fysisk aktivitet har för det psykiska 

välbefinnandet. Det finns ett klart samband mellan fysisk aktivitet och mindre risk för 

depression och andra tillstånd av psykisk ohälsa (Kjellman, 2005, s. 312). Det finns 

olika hypoteser kring vad det är som orsakar positiva psykologiska effekter av fysisk 

träning. Populära argument berör utsöndringen av det mänskliga hormonet endorfiner 

som i lekmans öron kan översättas till kroppens eget morfin. Utsöndringen är kraftig vid 

fysisk aktivitet och är starkt beroendeframkallande både psykiskt och fysiskt. En annan 

aspekt är att träning leder till bättre stresstålighet. Till en början ter sig den fysiska 

träningen som ett osammanhängande stimuli till stress, men då träningen ger känslan av 

välbefinnande kommer detta så småningom leda till en direkt koppling mellan träning 

och stresstålighet (Kjellman, 2005, s. 313).  
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Enligt folkhälsoguiden är en tumregel, för att uppnå god fysisk hälsa, att vara fysiskt 

aktiv av något slag cirka 30 minuter om dagen. Ytterligare klargör folkhälsoguiden att 

måttlig intensitet av fysisk aktivitet är tillräckligt för att uppnå hälsofrämjande resultat, 

elitnivåträning är inte en förutsättning (Folkhälsoguiden, 2007). Exempel på vardaglig 

motion som utöver traditionell träning bidrar till förbättrad fysisk hälsa kan vara 

promenader, använda sig av cykeln istället för bilen och motionssimning. Mer 

ansträngande träning är de aktiviteter som innebär att personen vid motionstillfället 

kommer upp in en nivå motsvarande minst 50-80 % av maximal 

syreupptagningsförmåga. En slags minimigräns, gällande den mer ansträngande 

motionsnivån, för att uppnå god fysisk hälsa är att den utövas 3-5 dagar i veckan ca 15-

60 minuter per tillfälle (Faskunger & Hemmingsson, 2005).  

3.4 Friskvårdsprogram 
Syftet med denna del är att redogöra för vad som menas med friskvård på en arbetsplats. 

Vad finns egentligen forskat om i ämnet avkastning på investerat kapital inom 

friskvårdsprogram? Finns det stora i skillnader i hur etablerad forskning i ämnet har 

beräknat avkastningen på investerat kapital? I kapitel 4.2 teoretisk nettoavkastning på 

friskvårdsprogram ger vi en mer utförlig diskussion kring val av teoretisk 

nettoavkastning.   

Friskvårdsprogram är en systematisk process som bidrar med att hälsan hos de anställda 

ökar. Detta leder till att sjunkfrånvaron minskar och produktiviteten ökar i 

organisationen vilket i sin tur leder till en positiv nettoavkastning (Munirathinam & 

Ramesh, 2011, s. 28). Minskade hälso- och sjukvårdskostnader, lojalitet och 

arbetstillfredsställelse är också faktorer som påverkar den positiva nettoavkastningen 

(Leonard, m.fl. 2010, s. 112), (Parks & Steelman, 2008, s. 59-60). Goetzel och 

Ozminkowski (2008) har från tidigare forskning inom området identifierat två viktiga 

komponenter, utöver tidigare omnämnda motivations och beteendeteorier, som ett 

friskvårdsprogram behöver för att erhålla en maximal avkastning. Dessa två 

komponenter är identifiering av hälsosituation/problem och rätt anpassade aktiviteter 

efter rådande situation. 

3.4.1 Arbetsplatshälsa 
För att ett friskvårdsprogram skall bli lyckat d.v.s. att organisationen erhåller en positiv 

teoretisk avkastning, är det viktigt för organisationen att identifiera vilka grundläggande 

hälsoproblem som existerar på arbetsplatsen (Goetzel & Ozminkowski, 2008, s. 309). 

Friskvårdsprogram strävar som tidigare nämnt att de anställda ska bli mer hälsosamma, 

något som många organisationer har realiserat och infört friskvård för de anställda. Det 

är dock inte tillräckligt att enbart realisera att ett huvudsakligt hälsoproblem existerar 

inom organisationen. Om organisationer inte besitter kunskap om dem anställdas 

individuella hälsa riskerar ett friskvårdsprogram en sämre effekt, d.v.s. en negativ eller 

minskad nettoavkastning. Om exempelvis de anställda är fysiskt inaktiva så inför 

organisation ett antinikotinprogram som inte har någon direkt koppling till ovanstående 

problem. En eventuell lösning för organisationen vid kunskap om det rådande 

hälsoläget skulle i detta fall kunna vara andra åtgärder för att förbättra hälsan på 

arbetsplatsen exempelvis finansiering av ett motionsprogram. 

Goetzel och Ozminkowski (2008, s. 304) identifierar tre olika kategorier av ohälsa, 

primära, sekundära och tertiära. Den första i kategorierna av ohälsa inkluderar 

människor som löper risk för sjukdomar relaterat till ohälsa om inte åtgärder görs för att 

förebygga och förhindra detta. Den primära hälsokategorin inkluderar också människor 
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som är relativt hälsosamma, exempelvis anställda som är stressade men som motionerar 

enligt rekommendationerna. Åtgärder som organisationen kan göra inom denna grupp är 

exempelvis att finansiera hälsosam mat på arbetsplatsen, vikt- och stresskontroll, samt 

gym- och motionsprogram.  

Den sekundära kategorin är människor som löper högre risk för sjukdomar relaterat till 

ohälsa. Människor inom denna kategori tränar sällan och har ett osunt levnadssätt. 

Levnadssättet karaktäriseras oftast med ett relativt högt alkoholintag samt dåliga 

kostvanor eller rökning. Detta resulterar i övervikt, högt blodtryck och kolesterol vilket 

förklarar att personerna inom denna kategori löper en högre risk för sjukdomar. 

Organisatoriska lösningar för anställda inom denna kategori är vikt- alkohol- och 

”slutarökaprogram”, kostutbildningar samt gym- och motionsprogram (Leonard, m.fl. 

2010, s. 109). 

I den tredje kategorin placeras människor som har sjukdomar relaterade till ohälsa. 

Exempel på detta är diabetes, astma, cancer och depression. Organisatoriska lösningar 

kan vara samma lösningar som innefattar den sekundära kategorin. Lösningar utöver 

detta kan vara att organisation anställer personal som motiverar anställda till en 

beteende förändring, exempelvis psykologer och medicinsk personal. 

Många studier beskriver hälsoprofilsbedömning som en viktig del att ta hänsyn till vid 

införandet av friskvårdsprogram på arbetsplatsen. Shain och Kramer (2004, s. 644) 

betonar korrelationen mellan högriskpersoner och höga kostnader för en organisation. 

På samma sätt kan slutsatser dras att människor som löper hög risk för sjukfrånvaro 

också har potential att ge en högre avkastning på rätt anpassade friskvårdsprogram då 

förbättringar i deras leverne och vardagsrutiner ger större mätbara effekter än för en 

individ i en lägre riskgrupp. 

3.4.2 Avkastning på friskvård som forskningsområde 
En organisations friskvårdsprogram kan definieras som: ”De aktiviteter som är 

utformade för att främja, bibehålla och förbättra de anställdas hälsa” (Napier, m.fl. 

1994, s. 25) 
 

Över 100 kritisk granskade studier har genomförts inom området där avkastningen på 

investerat kapital inom organisationers friskvårdsprogram har beräknats (Pelletier, 

2005, s. 1052). Det som är generellt accepterat inom forskningsområdet är att 

organisationens friskvårdsprogram ofta ger en positiv nettoavkastning, det vill säga, att 

organisationen erhåller ett positiv belopp efter att kostnadsavdrag har gjorts för 

finansiering (Parks & Steelman, 2008, s. 56). Det finns också forskning som tydligt 

påvisar att en positiv nettoavkastning erhålls vid en lyckad implementering, där 

organisationen har anpassat programmet till individernas hälsa och dessutom gjort 

löpande uppföljningar och utvärderingar (Goetzel & Ozminkowski, 2008, s. 303).  

Det är också viktigt att understryka att forskning som har genomförts inom området har 

påvisat olika nettoavkastningar Chapman, (2003), Pelletier, (2005) samt Baicker m.fl. 

(2010). Detta kan främst förklaras genom att det inte finns någon standardiserad ram för 

hur ett friskvårdsprogram, med de olika aktiviteter som programmet innehåller, skall 

utformas. En annan anledning till olika avkastningar beror också på hur forskare väljer 

att mäta och utvärdera resultaten (Goetzel & Ozminkowski, 2008, s. 308). Viss 

forskning tenderar också att ha en bias mot organisationer av det skälet att många 

studier genomförs på uppdrag ifrån organisationerna, som vill erhålla relativt snabba 

och tydliga resultat (Pelletier, 2005, s. 1052). Chefer som själva beslutar att 
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implementera friskvårdsprogram tenderar också att vilja erhålla en positiv 

nettoavkastning, detta för att rättfärdiga hennes eller hans beslut (Goetzel & 

Ozminkowski, 2008, s. 309).  

Det är en mycket komplicerad process att beräkna både den hårda och den mjuka 

nettoavkastningen som ett friskvårdsprogram ger. Många studier inom området utgår 

ifrån att den största avkastningen av ett väl implementerat friskvårdsprogram erhålls 

genom en minskning av sjukskrivningar (Lee, m.fl. 2010, s. 61). Detta kallas även för 

gripbar eller hård forskning på grund av ett relativt okomplicerad tillvägagångssätt att 

beräkna avkastningen som friskvårdsprogrammet ger då organisationer jämför 

sjukfrånvaro relaterat till hälsosjukdomar innan och efter en implementering av 

friskvårdsprogrammet. Exempelvis om sjukskrivningar relaterat till typ-2 diabetes 

minskar, är oförändrad eller ökar efter en implementering av ett friskvårdsprogram. 

Hård forskning tenderar därför att vara mer exakt än mjuk forskning. Skillnader hård 

forskning emellan beror främst på utformningen av friskvårdsprogrammet där ett 

relativt bra friskvårdsprogram, som är anpassat till de anställdas individuella hälsa, ger 

högre avkastning. Det finns dock studier som framhäver att det inte är tillräckligt att 

fokusera på hård forskning för att beräkna den avkastning som organisationen erhåller 

(Lee, m.fl. 2010, s. 61).  

Den andra typen av forskning baseras på mjuka, eller ogripbara beräkningar. Mjuk 

forskning är mer komplicerad i det avseende att det, till skillnad från hård forskning, är 

mycket invecklat att täcka in alla mjuka effekter som friskvårdsprogrammet ger, 

exempelvis produktivitetsökningar, lojalitet och arbetstillfredställelse (Golaszewski, 

m.fl. 1992, s. 1168), (Leonard, m.fl. 2010, s. 112). Det finns en risk att mjuk forskning 

täcker in effekter som inte är direkt korrelerat med friskvårdsprogrammet, vilket är en 

anledning till att avkastningen i mjuk forskning skiljer sig mycket. Exempelvis så finns 

det svårigheter i att sammankoppla en produktivitetsökning med friskvårdsprogrammet 

då en produktivitetsökning också kan bero på högkonjunktur eller en ny chef som 

effektiviserar arbetsplatsen.  

Många studier bevisar att friskvårdsprogram har en produktivitetsökande och lojalitets 

effekt på de anställda till den grad att de mjuka effekterna som ett friskvårdsprogram 

ger, överväger de hårda. En gedigen forskning bör därför innefatta hårda och mjuka 

beräkningar för att på detta sätt avspegla den mest adekvata nettoavkastningen för 

organisationen (Lee, m.fl. 2010, s. 61). 

Det finns också användbar svensk forskning om avkastning i friskvårdsprogram 

(Lundström, 2011). Stefan Lundström, hälsoekonom, har länge forskat i ämnet och har 

själv utvecklat en modell (HESMO) i syfte att beräkna praktisk avkastning genom att 

bedöma individers risk/hälsoprofiler utifrån deras fysiska förmåga och hälsovanor. 

Forskningen åskådliggör dessutom avkastningen vid olika tidpunkter efter en 

implementering av friskvårdsprogrammet.  
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4. Praktisk metod  
Under kapitlet för praktisk metod ska vi kort redogöra för de aktiviteter och kostnader 

laboratoriemedicin har och hur dessa ingår i uträkningen av praktisk nettoavkastning. I 

teoretisk nettoavkastning presenterar vi dem enligt teorin maximala avkastningarna som 

laboratoriemedicin kan nå med sitt friskvårdsprogram. Detta är en process som handlar 

om att kritiskt granska tidigare forskning i ämnet avkastning på friskvårdsprogram. 

Detta då vi använder tidigare forskning som riktmärke för vad laboratoriemedicin kan 

uppnå. Sedan följer ett avsnitt som behandlar tillvägagångssättet vid uträkningen av den 

praktiska nettoavkastningen för laboratoriemedicin. Kapitel 4 avslutas med en 

enkätguide där vi förklarar intentionen bakom varje fråga i den kvantitativa studien vi 

genomfört, samt urval och bortfall.  

4.1 Datainsamling och uträkningsförklaring för laboratoriemedicin 
Samtliga anställda på laboratoriemedicin har fått chansen att medverka och besvara 

enkätutskicket. Vi bör alltså erhålla en tillräcklig svarsfrekvens för att på ett bra sätt 

kunna beräkna nettoavkastningen på avdelningen och även generalisera den på hela 

laboratoriemedicinen. Genom att inkludera alla anställda i friskvårdsprogrammet torde 

vi också få den generella inställningen på avdelningen. Vi vill vara säkra på att vi först 

kan generalisera resultatet på alla medlemmar i laboratoriemedicins friskvårdsprogram 

innan vi kan överföra resultatet på organisationer med liknande friskvårdsprogram med 

de avgränsningar som anges i kapitel 2.2 val av organisation. Vi har räknat en 

respondent i den kvantitativa studien som delaktig i laboratoriemedicins 

friskvårdsprogram om personen på något sätt deltar i någon av aktiviteterna som 

laboratoriemedicin bekostar. Vi har även en kontrollfråga utformad i enkäten som har 

för syfte att förtydliga om respondenten deltar i friskvårdsprogrammet eller inte. Av 

kapacitetsskäl lämpar det sig att utföra undersökningen på en avdelning för att hålla 

antalet enkätutskick på en rimlig nivå.  

Laboratoriemedicin har 415 stycken anställda. De har likt majoriteten av avdelningarna 

vid NUS en friskvårdspolicy som baseras på Västerbottens läns landstings allmänna 

policy. Det finns ett antal aktiviteter att välja på som anställd inom laboratoriemedicin 

och informationen om aktiviteterna har vi erhållit från avdelningens deltidsanställda 

friskvårdsinspiratör.   

Under 2011 hade avdelningen en total budgeterad kostnad på 346 100 kronor för 

friskvård och denna kostnad bestod delvis av följande finansierade aktiviteter: 

 1 friskvårdstimme i veckan per anställd (Ingår ej i budget). 

 

 En friskvårdsinspiratör anställd deltid 50 %, med uppdrag att anordna 

friskvårdsarrangemang: 

o Blodomloppet. 

o Massage. 

o Seminarier inom friskvård. 

 

 Pausgympa på samtliga avdelningar (ingår ej i budget). 

 

 Ett avtal med Umeås och en av Europas största friskvårdscenter, IKSU, finns 

uträttat vilket genererar billigare medlemskap för de anställda 

(prisreduceringen står IKSU för som en mängdrabatt). Det uppstår 

personalkostnader för att upprätthålla avtalet.  
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Laboratoriemedicin har också massagestolar på varje avdelning samt kostnader för 

gemensamma middagar etc. 

I kostnaden på 346 100 kronor har avdelningen endast inkluderat kostnader för 

friskvårdsinspiratörens lön samt anmälningsavgifter till de friskvårdarrangemang som 

anordnades under 2011 som exempelvis blodomloppet och resor (se appendix 3). Av de 

415 stycken anställda på arbetsplatsen är det 250 stycken av personalen som är 

delaktiga i friskvårdsprogrammet och ska ingå i den praktiska 

nettoavkastningsberäkningen.  

Budgeten på 346 100 kr har vi fördelat ut på de olika aktiviteter som laboratoriemedicin 

finansierar, exklusive friskvårdstimmen som endast består av kostnaden för lönebortfall 

(vidare förklaring följer). Den samlade kostnaden för anmälningsavgifter och andra 

gemensamma evenemang utgör en kostnad på 112 829 kr exklusive 

friskvårdsinspiratörens lön (se appendix 3). Dessa kostnader inkluderar 

anmälningsavgifter, resor, mat m.m. Vi har fördelat kostnaderna på aktiviteterna 

blodomloppet och seminarier samt gjort antagandet att resterande kostnader för 

evenemang är kostnader som inte genererar någon avkastning, då dessa inte står i direkt 

relation till aktiviteterna. Fördelningen av dessa kostnader kan ses i appendix 1 och 3, 

blodomloppets omkostnader utgör totalt 21 410 kr och seminarier upptar 16 000 kr. 

Friskvårdstimmen är en kostnad som laboratoriemedicin själva inte har beräknat i 

friskvårdsbudgeten men som vi täcker in som en kostnad då friskvårdstimmen genererar 

ett lönebortfall. Detta genom att bedöma personalkostnaden för en anställd, en timme i 

veckan, 47 veckor om året då hon eller han ges tid åt friskvårdstimmen (se appendix 1).  

De resterande direkta kostnaderna blir friskvårdsinspiratörens halvtidslön på totalt 

233 270 (346 100-112 829) kr för 2011. För att få kunskap hur friskvårdsinspiratörens 

lön ska fördelas ut på de olika aktiviteterna har vi låtit friskvårdinspiratören uppskatta 

hur denne fördelade sin arbetstid  i timmar 2011 (se appendix 1). De aktiviteter som 

berörs av hennes arbetstidskostad är massage, friskvårdsseminarier, blodomloppet och 

IKSU-avtalet. Resterande av hennes nedlagda arbetstid antar vi att hon förbrukat på 

arbetsuppgifter som inte direkt medför någon avkastning, tillsammans med 

semesterdagar o.s.v. (se appendix 1). Genom denna metod har vi en kostnadsfördelning 

för varje aktivitet. Exempelvis så berörs blodomloppet av kostnader för både 

friskvårdsinspiratörens arbetstid samt en del av den samlade kostnaden för evenemang 

och anmälningsavgifter (se appendix 1, 3).  

Uträkningar för praktisk nettoavkastning kommer att utföras genom att jämföra 

laboratoriemedicins faktiska finansieringsgrad (kostnaden) för friskvård mot den 

avkastning dessa investeringar erhållit enligt den teoretiska nettoavkastningen. Denna 

uträkning sker sedan på individ- och aktivitetsnivå för att utreda huruvida personen 

uppfyller den utnyttjandegrad för att nå den maximala teoretiska avkastningen i 

praktiken. Detta innebär att även kostnaderna för de olika friskvårdsaktiviteterna måste 

beräknas på individnivå. Vi beräknar kostnaderna på individnivå genom att fördela 

kostnaden på de 250 stycken anställda som medverkar i friskvårdsprogrammet (se 

appendix 1). Slutligen summeras nettoavkastningen för samtliga respondenter i 

enkätstudien och jämförs med kostnaden för de som deltagit i enkätstudien. Dessa 

siffror på individnivå multipliceras sedan upp till 250 stycken i antal för att generalisera 

siffrorna för hela avdelningen laboratoriemedicin. 
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Kostnaderna som ska fördelas på de anställda som deltar i friskvårdsprogrammet är 

alltså, lönen för friskvårdsinspiratören, friskvårdstimmen en gång i veckan samt 

anmälningsavgifter och andra kostnader för olika evenemang. Det finns också 

massagestolar tillgängliga på avdelningen, dessa är avskrivna och utgör inte längre 

någon kostnad då de inte är medtagna som en kostnad i friskvårdsbudgeten (se appendix 

3). Pusgympan tar minimalt med tid och resurser, ca 7-8 minuter per tillfälle, och med 

tanke på den korta tiden för utövandet samt att vi inte har funnit forskning som beräknat 

avkastning på denna aktivitet gör vi antagandet att den effektivitetshöjningen som 

uppstår av pausgympa jämnar ut den förlorade arbetstiden (Taylor, m.fl. 2010, s. 440-

441).  

4.2 Teoretisk nettoavkastning för friskvårdsprogram 
Genom att granska ett antal forskningsunderlag har vi försökt få en så bred teoretisk bas 

som möjligt. På detta sätt har vi skapat en teoretisk mall för beräkningen av praktisk 

nettoavkastningen på ett friskvårdsprogram som är tänkt att fungera som riktmärke för 

en viss kategori av aktiviteter. Genom att basera en del av vår uträkning på ett 

medelvärde av erkända studier för en viss kategori aktiviteter har vi också reserverat oss 

mot eventuella felkalkyleringar som även dessa kan innefatta. Exempelvis om en studie 

har en relativ låg eller hög nettoavkastning, ett så kallat extremvärde, så torde dessa få 

mindre betydelse desto fler värden som lägger grunden för vårt dataunderlag.    

Forskningen har beräknat nettoavkastningen på individer som har varit aktiva inom ett 

friskvårdsprogram och jämfört dessa värden mot en kontrollgrupp som inte deltagit i 

något friskvårdsprogram. På detta sätt kan vi göra antagandet att värden som beräknas 

för avkastningen inte är ett genomsnitt av alla i en population utan avspeglar dem som 

faktiskt deltagit i ett friskvårdsprogram. På detta sätt motsvarar den teoretiska 

nettoavkastningen ett 100 % deltagande av en aktivitet, det medför att vi kan mäta hur 

utnyttjandegraden påverkar den praktiska nettoavkastningen på aktiviteten i 

laboratoriemedicins friskvårdsprogram. En del av vår undersökning är att klarlägga hur 

aktiva de anställda på laboratoriemedicin faktiskt är inom friskvårdsprogrammet. 

Tidigare forskning vid beräkning av avkastning har heller inte fastställt om de anställda 

har eller hade utfört aktiviteten även om de inte hade varit finansierad av ett 

friskvårdsprogram. Detta är också en del som vi har som mål att kartlägga. Med andra 

ord kommer vi inte att applicera någon avkastning på en anställd om denna hade varit 

lika fysiskt aktiv oavsett arbetsplatsens friskvårdsprogram. Om exempelvis en anställd 

motionerar oavsett friskvårdsprogrammet så anser vi, till skillnad från tidigare 

forskning, att detta inte borde ha någon betydande effekt på avkastningen för den 

individen. Leonard m.fl. (2010, s. 110) menar på att detta är ett problem i forskningen 

men också att friskvårdsprogram har en tendens att locka anställda som redan innan 

införandet är fysiskt aktiva.   

Genom att beräkna en nettoavkastning från ett brett antal studier har vi också täckt in de 

flesta hälsorisker som de anställda kan tänkas ha. Vi erhåller en genomsnittlig hälsorisk 

som anställda på en arbetsplats kan tänkas ha och på detta sätt behöver vi inte ta hänsyn 

till att avkastning kan skilja sig i hög respektive lågriskgrupper. Detta då vi, med stöd 

från Försäkringskassans socialförsäkringsrapport (2009), inte observerar att anställda 

inom serviceyrken har ökade påtagliga hälsorisker i jämförelse med andra yrkesgrupper. 

Forskning har nämligen påvisat att personer som har högre hälsorisk oftast påverkar 

friskvårdsprogrammet till en högre grad än de med lägre hälsorisk (Pelletier, 2005, s. 

1052). Goetzel och Ozminkowski (2008, s. 308-309) samt Aldana m.fl. (2004, s. 132) 

menar också att friskvårdsprogrammen oftast erhåller en relativt högre nettoavkastning 
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om de på en individuell nivå inriktar sig mot anställda som är i högre riskgrupper, 

exempelvis de med fetma, diabetes eller astma. Individer som tillhör den högre 

riskgruppen belastar till en högre grad organisationens sjukskrivna och när dessa 

individer positivt förändrar sin hälsa får dem också en större påverkan på 

produktiviteten. Vi har alltså ett stort urval människor som representeras i varje 

hälsoriskgrupp, samtidigt som vi har jämnat ut resultatet från studier som behandlar 

högriskgrupper och studier som behandlar lågriskgrupper. Den maximala teoretiska 

avkastningen vi presenterar baseras på alla typer av hälsoriskgrupper och rensar därför 

för skillnader mellan olika hälsoprofiler (hälsorisker) på det stora hela.   

  

Vi har med stöd från Chapman (2003) ställt följande krav på framtagna studier för att 

öka validiteten på framtagen teoretisk nettoavkastning. 

 Forskningen skall vara originell och ska behandla mjuka och hårda 

avkastningar.  

 

 Sammanlagda underlaget för undersökningen baserat på teoretisk 

nettoavkastning är från studier med en bred mängd utövare och med 

uppföljning på minst ett år.  

 

 Samtliga studier skall vara kritiskt granskade. Studierna skall vara replikerbara 

och innefatta statistiska analyser på eventuellt observerade förändringar. 

Studierna måste vara jämförda mot en kontrollgrupp för att säkerställa 

resultatet. 

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv finns incitament till att matematiskt beräkna var 

organisationen når sin maximala nyttonivå för friskvårdsinvesteringar. Det vill säga vid 

den investeringsnivå laboratoriemedicin och andra liknande organisationer når sin 

maximala avkastning per investerad krona. Med logiskt resonemang kan vi tänka oss att 

en avkastning inte är konstant med finansieringsgrad utan borde nå en maximal nivå. 

Likväl att det finns en minimal nivå för att investeringen skall ge någon avkastning 

tillbaka, första kronan investerad får organisationen förmodligen ingen avkastning på. 

Att försöka genomföra en gedigen uträkning på vart laboratoriemedicin når sin 

maximala nyttonivå kräver en helt egen undersökning. Vi antar därför att en anställd vid 

laboratoriemedicin (med sin nuvarande investeringsnivå) har möjlighet att nå den enligt 

teorin maximala nettoavkastningen om personen uppfyller de kriterier vi funnit 

underlag för.     

4.2.1 Skillnader i forskning mellan länder 
Mycket material är framtaget från studier mestadels gjorda i USA och det är därför av 

vikt att diskutera om det finns eventuella skillnader mellan länderna (USA och Sverige) 

i exempelvis lagstiftning, medellön och hälsa. Vi vill visa att vi är medvetna om detta 

men också att det går att överföra och generalisera.  

En viktig aspekt som kan innebära att nettoavkastningen i vissa studier skiljer sig är på 

grund av skillnader i lagstiftningar och medellön. Medelavkastningen från merparten 

studier är forskningar utförda i USA där, till skillnad från Sverige, både lagstiftningar 

relaterade till sjuklön och arbetsgivaravgifter, men också meddelönen är annorlunda. En 

annan aspekt som kan medföra att nettoavkastningen kan skilja sig är att den generella 

hälsan i USA jämfört med Sverige ser annorlunda ut. Exempelvis så är personer som 

lider av fetma 14,4 % högre i USA än i Sverige (GHO b, 2012). Som tidigare nämnts 
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finns indikationer på att hälsoförändringar hos personer i högriskgrupper ger högre 

nettoavkastning för en friskvårdsinvestering.  Typ-2 diabetes och olika cancerformer 

skiljer sig också länderna emellan och detta är även faktorer som kan påverka 

nettoavkastningen.  

Fördelar med amerikanska studier är bland annat att USA håller i taktpinnen vad gäller 

utvecklingen av friskvårdsprogram i världen. Lundström (2011) menar på att en tredje 

generation av friskvårdsprogram på många håll har införts i USA. Den tredje 

generationen friskvård handlar om att fokusera på riskklassificering och produktivitet 

samt att deltagandet skall vara obligatoriskt. Detta skiljer från forskningen i Sverige, 

som behandlar hårda tal och handlar om att uppmuntra till frivillig delaktighet. Den 

tredje generationen fokuserar mycket på personlig kontakt och coaching för att inspirera 

deltagarna till att nå önskade mål, mätningen för avkastning sker genom att inkludera 

alla kostnadsfördelar istället för att bara fokusera på reduceringen i sjukfrånvaro (hårda 

tal). Kostnaden för friskvårdsprogrammet per anställd ökar markant med den tredje 

generationens friskvårdsprogram men avkastningen har potential att öka lavinartat vid 

rätt genomförande (Lundström, 2011). 

Då de amerikanska studierna berör de aspekter vi anser relevanta för vår studie så 

lämpar sig dessa bättre för denna undersökning. Detta binder samman valet av att 

beräkna avkastningen på alla faktorer mjuka som hårda och inte enbart sjukskrivningar 

(hårda). Den analytiska delen av uppsatsen behandlar personalmotiverande insatser 

(återkoppling, målsättning, delaktighet och inspiration). Av dessa anledningar lämpar 

sig amerikanska studier i enlighet med vårt syfte då dessa berör motivation och 

beteendeförändringar. Vilket ursprung en undersökning har kan påverka avkastningen 

på friskvård men utöver detta finns det en rad andra faktorer som gör att vi inte enbart 

använder inhemsk forskning. Stefan Lundström, en svensk hälsoekonom som i ett 

flerårigt projekt forskat på friskvårdsutveckling, menar på att Sverige närmar sig det 

amerikanska sättet att investera i friskvård (Halling, m.fl. 2002, s. 19). Svenska och 

amerikanska studier utgör majoriteten av använt material.  

4.2.2 Metaanalys av teoretisk avkastning för olika aktiviteter 
Aktiviteten friskvårdstimmen är den dominerande kostnaden för laboratoriemedicin 

därav är det essentiellt att forskningen som tillsammans skall utgöra materialet i denna 

studie genomgår ett antal kriterier. Som ovan nämnts i kapitel 4.2 teoretisk 

nettoavkastning för friskvårdsprogram har vi har använt material från Chapmans (2003) 

omfattande metaanalys och skapat en egen observation utav de studier som genomgår 

Chapmans kriterier bäst och som mätt relevanta faktorer. Exempelvis har vi rensat för 

de studier, som trots hög ranking, endast använt sig av aktiviteter irrelevanta för vår 

metaanalys. De sju kriterierna Chapman rankar undersökta studier efter är följande: 

forskningsdesign, stickprovsstorlek, kvalitéen på grundläggande avgränsningar, 

kvalitéen på använda mätinstrument, validitet och replikerbarheten på ingripandena, 

längden för observationerna (minimum ett år, längre ger högre ranking) och slutligen 

tidsrelevansen på studien. Utav de topprankade studierna har vi själv beräknat ett 

medelvärde av de bästa studierna med högst relevans att applicera på friskvårdstimmens 

teoretiska avkastning. Det vill säga studierna ska behandla effekterna av en variation av 

aktiviteter, då detta är intentionen att friskvårdstimmen ska användas till och 

exempelvis inte enbart fysisk träning. Tabellens referenser innehåller friskvårdsprogram 

med aktiviteter som styrketräning, cykling, meditation, nutritionsprogram (information) 

och massage för att nämna några. Nedan följer en sammanställning av uträkningen för 
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friskvårdstimmens maximala teoretiska avkastning. I de fall fler mått finns beräknade i 

studierna bifogar vi även dessa. 

 

Författare Minskad 

sjukfrånvaro, 

% 

Minskade 

hälsorelaterade 

kostnader, % 

Avkastning på 

investerat kapital, 

ROI 

Fries m.fl. (1994) Ej beräknad - 30,4 1,44 

Bly m.fl. (1986) Ej beräknad - 7,4 1,08 

Chapman (2002) -49,1 - 32,4 6,52 

Fries m.fl. (1998) -23,3 - 26,7 6,00 

Aldana m.fl. 

(1993) 

Ej beräknad -13,0 3,60 

Fries & McShane 

(1993) 

-35,2 - 48,8 5,96 

Golaszewski m.fl. 

(1992) 

-19 Ej beräknad 3,40 

Leigh m.fl. (1992) -12,1 - 32,0 4,73 

Ozminkowski 

m.fl. (1999) 

Ej beräknad -41,0 4,64 

Ozminkowski 

m.fl. (2002) 

Ej beräknad -9,7 1,11 

Medelvärde   3,85 
Tabell 1: Maximal teoretisk nettoavkastning 

För att beräkna den ekonomiska nyttan av fysisk aktivitet (IKSU-avtalet) så har vi 

använt oss av etablerad svensk forskning i form av HESMO-modellen. Modellen passar 

vår studie väl då den är anpassad efter fysisk aktivitet och beräknar både hård och mjuk 

avkastning. Modellen är gjord på simuleringar av data och beräkningen vi tagit del av 

som referens till nettoavkastningen för IKSU- kortet är data framtagen på en liknande 

medelinkomst som laboratoriemedicins. HESMO tar även fram beräkningar för 

nettoavkastning vid olika tidpunkter och då laboratoriemedicin har använt sig av 

friskvård i ett flertal år, avkastning är också något som sker långsiktigt (Baicker, m.fl. 

2010, s. 14). Vi anser därför att det är lämpligast att applicera nettoavkastningen som är 

beräknad för 48 månader och framåt. Den applicerade teoretiska maximala 

nettoavkastningen för IKSU- kortet är således 3,1 kr per investerad krona (Lundström, 

2011). Vi har även gjort antagandet att blodomloppet är generaliserbart med denna 

teoretiska nettoavkastning då detta är en aktivitet som främst präglas av fysisk aktivitet. 

Själva loppet genomförs en gång årligen vilket i sig borde innebära för lite aktivitet för 

att uppnå mätbar effekt men vi gör antagandet att deltagarna i loppet förbereder sig med 

fysisk träning innan loppet vilket medför en ökad träningsfrekvens. 

 

Då det saknas individuellt gjorda studier för vissa aktiviteter så måste vi använda oss av 

befintlig forskning och på något sett applicera siffror även för dessa aktiviteter. 

Chapman (2003) är den individuellt mest omfattande studien vi funnit i ämnet och som 

berör flesta aspekter av ett friskvårdsprogram. Seminarier och massage är två 

aktivitetskategorier som kan utnyttjas av laboratoriemedicins personal. Det lämpar det 

sig i viss mån att applicera samma teoretiska nettoavkastningssiffra på dessa aktiviteter 

som för friskvårdstimmen. Detta grundar sig framförallt på två orsaker: Det saknas 

etablerad forskning som rättfärdigar ett individuellt anpassat nettoavkastningsmått för 
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dessa aktiviter samt att Chapmans underlag, på grund av sin mångfald, känns lämpligast 

då vi måsta generalisera och förenkla.  

 

 

Liknande meta-analyser har genomförts i att undersöka ekonomiska incitament till 

friskvårdsinvesteringar. Baicker m.fl. (2010) genomförde en analys på ett antal studier 

med olika inriktningar för sina friskvårdsinvesteringar. Studien är komponerad på 

Harvard University och har blivit citerad vid ett flertal tillfällen. Harvardstudiens 

resultat relaterar mycket till innehållet i vår meta-analys och de flesta aspekter att ta 

hänsyn till enligt deras utsago har även vi berört. Harvardstudiens resultat (ca 3 gånger 

investerat kapital) för vilken nettoavkastning som kan uppnås genom 

friskvårdsinvesteringar ligger i en radie nära det vi har funnit underlag för och ger oss 

en viss trygghet i de siffror vi representerar.  

4.2.3 Uträkningsmetod av den praktiska nettoavkastningen för laboratoriemedicin 
Den praktiska nettoavkastningsberäkningen kan vara komplicerad och en mer noggrann 

förklaring är nödvändig i det tillvägagångssätt som används. För de aktiviteter som 

främst berör fysisk aktivitet så bildar fråga 1 och 2 i enkäten tillsammans en variabel 

som avgör om personen har möjlighet att nå maximal teoretisk avkastning i praktiken 

oavsett hur väl denne utnyttjar den egentliga aktiviteten (utnyttjandegraden). 

Exempelvis måste personen både motionera i tillräcklig mängd (fråga 1) samt att detta 

ska bero på laboratoriemedicins friskvårdsprogram (fråga 2). Resterande aktiviteter 

beror endast på en variabel, fråga 2, vilket enkelt förklarat innebär att 

friskvårdsprogrammets existens har bidragit till ökad frekvens för aktiviteten, den 

fullständiga enkäten finns i appendix 9. 

Fråga 1: Uppskattningsvis, hur många minuter om dagen motionerar du av något slag? 

Vi har valt att koda svarsalternativ 1 (0-20 minuter) till 0,5 och resterande till 1. Vid 

beräkning innebär detta att respondenten minimalt kan erhålla 50 % av den maximala 

avkastningen som friskvårdsprogrammet, blodomloppet och IKSU- kortet ger. Om 

exempelvis respondenten motionerar 0-20 minuter om dagen borde denna respondent 

inte kunna erhålla en maximal praktisk avkastning då rekommendationerna är motion av 

något slag minst 30 minuter om dagen. Motinerar personen däremot enligt 

rekommendationerna (svarsalternativ 2-4) så har denne möjlighet att nå maximal 

praktisk nettoavkastning på alla fysiska aktiviteter och kodas med 1.  

Fråga 2: Laboratoriemedicins friskvårdsprogram har förbättrat min hälsa  

Detta påstående har vi valt att koda som följer: Svarsalternativ (1= -1), (2= 0), (3=0,5), 

(4-5=1). Vi vill i denna fråga skapa oss en uppfattning huruvida friskvårdsprogrammet 

har hjälpt respondenterna till ett hälsosammare levnadssätt. Om friskvårdsprogrammet 

inte har hjälpt respondenten (svarsalternativ 1) så tolkar vi detta som att respondenten 

hade haft samma hälsa oavsett friskvårdsprogrammets existens och då borde också 

nettoavkastningen vara -100 %. Det vill säga respondenten kalkyleras som en ren 

kostnad utan att ge avkastning till laboratoriemedicin, laboratoriemedicin förlorar alltså 

investerat kapital på denna individ.  

Om respondenten svarar alternativ 2 så tolkar vi det som hon eller han till viss del 

instämmer och nettoavkastningen blir då 0. Om nettoavkastningen är 0 % innebär detta 

pengarna tillbaka på investeringen eftersom laboratoriemedicin i sådana fall varken 

hade erhållit en vinst eller förlust på investerat kapital.  
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Svarar respondenten alternativ 3, d.v.s. att hon eller han tycker att 

friskvårdsprogrammet har hjälpt ganska mycket, erhåller respondenten 0,5 eller 50 % av 

maximal nettoavkastning.  

Alternativ 4 och 5 ger respondenten 1, alltså 100 %. Fråga två kommer alltid stå i 

relation till de frågor som berör uträkning av den praktiska nettoavkastningen, fråga 

3,4,5,11 och 12 (se appendix, 4,5,6,7,8). Det avkodade svarsalternativet är med andra 

ord en procentssats som multipliceras med utnyttjandegraden för varje aktivitet för sig 

som berör uträkningen av nettoavkastning. Denna fråga styr till stor del resultatet på de 

aktiviteterna men är nödvändig då ingen annan forskning har tagit hänsyn till om 

respondenterna skulle varit på samma hälsonivå oavsett existensen av 

friskvårdsprogrammet.  

För de enskilda aktiviteterna i enkäten har vi kodat med samma intention som fråga 1 

och 2, enligt följande: (skala 1-5): (1 = -1), (2 = 0), (3 = 0,5), (4 = 0,75) och (5 = 1). 

Detta är utnyttjandegraden som tillsammans med variabeln från fråga 1 och 2 utgör hur 

stor del av den teoretiska nettoavkastningen personen erhåller, det vill säga den 

praktiska nettoavkastningen. För att kalkylera den praktiska nettoavkastningen i kronor 

individuellt för varje aktivitet multiplicerar vi den praktiska nettoavkastningen med den 

individuella kostnaden för aktiviteten. Får en person en minusvariabel i någon av 

beräkningarna har vi kodat praktiska nettoavkastningen för den personen och aktiviteten 

som -1. Detta för att en person maximalt kan kosta laboratoriemedicin vad själva 

investeringen varit för den personen på den aktiviteten.  

En del av aktiviteterna har beräknats annorlunda vad gäller utnyttjandegraden. Vi antar 

att en person minimalt kan uppnå en praktisk nettoavkasting av ”pengarna tillbaka” för 

massageaktiviteten. Detta då vi antar att friskvårsinspiratören tar sig an andra sysslor 

vid uteblivet massagebesök. IKSU-kortets administrativa kostnader har fördelats på alla 

250 inom friskvårsprogrammet, då alla har möjlighet att ta del av erbjudandet. Däremot 

är svarsalternativen baserade på hur många gånger i veckan individen utnyttjar kortet. 

Vi antar att personen kan nå maximal nettoavkastning genom att utnyttja träningskortet 

minst tre gånger i veckan då teorierna stödjer denna siffra (se kapitel 3.3 Friskvård-

Hälsoeffekter) Blodomloppet har endast två svarsalternativ, deltog/deltog inte, och 

kodas då som -1 eller 1.  Sammanfattningsvis summeras alla siffror från alla aktiviteter 

för att kalkylera den sammanlagda praktiska nettoavkastning (ROI) men också 

avkastningen i kronor för laboratoriemedicin (se appendix 2).   

4.3 Enkätguide 
Intentionen med enkätguiden är att läsaren ska förstå avsikten med varje fråga samt kort 

hur vi sammankopplar dessa till valda teorier. Strukturen som följer redovisar tydligt 

varje fråga enligt enkäten (se appendix 9).  

För att på ett bättre sätt sammankoppla teorin till enkätfrågorna delar vi upp enkäten i 

två delar. Den första delen behandlar frågor kring de anställdas motivation och beteende 

till friskvård. Vi kommer här ställa frågor till respondenterna för att kunna erhålla 

personalens beteende- och motivationsnivå kring friskvårdsprogrammet. Effekten av 

organisationers friskvårdsprogram kan härledas från just hur motiverade personalen är. 

För att beräkna en avkastning som är mer specifik för avdelningen kommer vi också 

fråga till vilken utnyttjandegrad de anställda använder aktiviteterna som erbjuds av 

laboratoriemedicin.  
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Den andra delen av enkäten är frågor tänkt att kartlägga vilken hälsoprofilgrupp 

respondenten kan tänkas befinna sig i. Dessa frågor berör allmänna faktorer som ökar 

risken för ohälsa, exempelvis tobaks- och alkoholvanor. Att erhålla en individuell 

uppfattning om de anställdas hälsa kommer att bli användbart i en senare analys, men 

även i rekommendationen till arbetsgivaren angående hur en högre avkastning kan 

uppnås. Ett exempel på detta kan enkelt delges som ett hypotetiskt scenario där vi finner 

att 30 % på arbetsplatsen dagligen röker och/eller snusar. Ett antinikotinprogram på 

arbetsplatsen skulle i ett sådant scenario vara mycket lönsamt för arbetsgivaren. 

Inspirationen bakom hälsoprofilfrågorna kommer från Stefan Lundström, hälsoekonom 

och grundare av Hälso-Ekonomisk-Stimulerings-Modell (HESMO) samt Goetzel och 

Ozminkowski (2008) kategorier av ohälsa. Underlag för hälsoprofilfrågorna har också 

hämtats från Health Profile Institute vars frågor i viss mån funnits med vid tidigare 

undersökningar hos laboratoriemedicin. Vidare är det av vikt att rätt aktiviterer väljs 

utifrån de anställdas hälsoprofiler, detta då nettoavkastningen teoretiskt kommer att bli 

högre. Vi har också medvetet valt att placera hälsoprofilfrågor som en sista del av 

enkäten på grund av att vissa frågor kan uppfattas som integritetskränkande. Genom att 

respondenterna först besvarar frågor om motivation, beteende och om frågor kopplade 

till teoretisk avkastning så kommer dessa inte att påverkas negativt vid de senare ej 

obligatoriska hälsoprofilfrågorna. Alla frågor har diskuterats och kommit till kännedom 

för ansvariga inom laboratoriemedicin.  

Intention med att använda en femskalig likertskala är att den underlättar för oss vid en 

mer exakt avkodning som leder till ett tillförlitligare resultat. För respondenterna är det 

också ett intuitivt sätt att ta ställning och dem tillåts vara ”neutrala” med ett 

svarsalternativ 3. I frågor med förbestämda svarsalternativ har vi valt bättre lämpade 

svarssätt, exempelvis kryssalternativ. Enkäten i sin originalutformning som den 

skickades ut till respondenterna bifogas som appendix 9. 

4.3.1 Motivation, beteende och avkastningsteori frågor 
 

 1. ”Uppskattningsvis, hur många minuter om dagen motionerar du av något 

slag?” 

 

Vi definierar motion som en planerad aktivitet där målsättningen är att bevara eller 

förbättra prestationsförmågan. Exempel på motion kan vara, promenad i rask takt till 

jobbet. Med denna fråga vill vi klargöra hur mycket de anställda motionerar oavsett om 

de gör detta på fritiden eller inom friskvårdsprogrammet. Får vi kunskap om de 

anställdas motionsvanor kan vi ge rekommendationer angående aktiviteter men också 

om de motionerar i tillräcklig utsträckning för att erhålla en ”god hälsa”. Intentionen 

bakom skalorna i denna fråga är att fånga spann som ligger i närheten av den 

rekommenderade mängden motion, d.v.s. motion av något slag ca 30 minuter om dagen. 

Ca 30 minuter är ett ungefärligt mått och ingen exakt nivå och därför uppfattar vi att de 

spann vi valt är passande. 

 

 

 2. ”Laboratoriemedicins friskvårdsprogram har förbättrat min hälsa” 

Detta påstående har för avsikt att besvara frågeställningen huruvida 

friskvårdsprogrammet har hjälpt respondenterna till ett hälsosammare levnadssätt. Vi 

vill klarlägga hur många anställda som tror att de skulle befinna sig i samma hälso-
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situation oavsett friskvårdsprogrammets existens för att sedan resonera kring vad detta 

kan bero på. Beroende på hur respondenterna svarar kommer vi med hjälp av andra 

frågor beräkna hur detta påverkar den praktiska nettoavkastningen. 

  

 3. ”Jag använder friskvårdstimmen för att motionera varje vecka” 

Som nämnts tidigare så subventioneras en betald arbetstimme varje vecka för de 

anställda. Friskvårdstimmens existens har också avdelningen själva haft som önskemål 

att utreda. Tanken med denna fråga är att beräkna nettoavkastningen med hjälp av 

utnyttjandegraden av friskvårdstimmen. På förhand är vi medvetna om att det finns risk 

för hur sanningsenliga svaren kommer att bli på påståendet då respondenterna kan ha en 

förkänsla av syftet och eventuella följder efter hur dem svarar. Respondenterna kan 

tänkas svara att de utnyttjar friskvårdstimmen även då de inte gör det, om dem är 

medvetna om att friskvårdstimmens fortlevnad är under utredning. Vi har dock i 

presentationen av enkäten förklarat att vi enbart undersöker den nuvarande situationen 

och endast har för avsikt att förbättra friskvårdsprogrammet och friskvårdstimmen. Av 

den anledningen och att vi kommer behandla allt material konfidentiellt har vi ändå 

förhoppningen om att de anställda svarar sanningsenligt.  

 

 4. ”Jag deltar och är aktiv på de friskvårdsseminarier som anordnas” 

Ytterligare en subventionerad aktivitet som vi vill beräkna den praktiska 

nettoavkastningen på.   

 

 5. ”Jag använder mig av de massagetillfällen som ges” 

Arbetsplatsen har en deltidsansällt friskvårdsinspiratör som bland annat erbjuder 

massage till de anställda. Vi vill här, likt de två ovanstående frågorna undersöka 

utnyttjandegraden av denna aktivitet för att sedan beräkna nettoavkastningen. 

 

 6. ”Pausgympan ökar min energi” 

En effektiv metod för att öka blodcirkulationen är pausgympa. Pausgympa kostar 

relativt lite för organisationen, enbart kortare tidsbortfall vid utövande. Vi har dock som 

föreställning att dessa pauser kompenseras över en hel dag på grund av de korta 

avbrotten som krävs för genomförandet. Det är av intresse att undersöka om personalen 

anser sig ha någon nytta av dessa pauser. 

 

 7.”Jag känner till de målsättningar/ den policy som finns för friskvård på min 

arbetsplats”  

Detta påstående har en klar anknytning till de motivationsteorier vi presenterat tidigare i 

arbetet, exempelvis Lockes målsättningsteori.  
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 8. ”Jag får feedback av min chef på min prestation i friskvårdsprogrammet” 

Motivations- och beteendeteorier betonar vikten av att följa upp människors utveckling 

för att på så vis kunna påverka utvecklingen i rätt riktning. Skinners förstärkningsteorier 

är en sådan teori som lyfter fram vikten av en konsekvens relaterat till varje beteende. I 

detta fall återkoppling (feedback) på hur väl personalen sammanfaller med den policy 

som finns för friskvård. Locke betonar också återkoppling som en viktig aspekt i 

målsättningsteorin för att öka engagemang och resultat.   

 

 9. ”Jag har haft möjlighet att påverka valet av aktiviteter inom 

friskvårdsprogrammet” 

De motivationsteorier som är representerade i studien lägger stor vikt vid engagemang 

och nyttan av att involvera individer i beslutsprocesser. Finns känslan av att individen 

faktiskt haft möjlighet att vara med och påverka de aktiviterer som bestäms ökar också 

möjligheten för en bättre prestation i aktiviteten, vilket i sin tur leder till ett bättre 

resultat. Forskning inom friskvårdsprogram framhäver också vikten av att programmen 

fungerar som bäst då de är individualiserade. En del av att göra ett friskvårdsprogram 

mer individualiserat är att låta de anställda medverka och påverka aktiviteterna.  

 

 10. ”Jag har IKSU kort” 

Med detta påstående vill vi enkelt kartlägga hur många av de anställda som utnyttjar 

samarbetsavtalet med IKSU. Vi har gjort antagandet att alla inom friskvårdsprogrammet 

berörs av kostnaden för upprätthållande av avtalet. Det är dock intressant att utreda hur 

många som innehar ett IKSU-kort för en senare rekommendation. 

 

 11. ”Jag använder IKSU kortet vid så här många tillfällen varje vecka?” 

Träningsanläggningen IKSU och laboratoriemedicin har ett avtal som genererar en 

rabatt på träningskort för de anställda. För att upprätthålla avtalet krävs arbetstid från 

friskvårdsinspiratören. Vi beräknar en praktisk nettoavkastning på denna aktivitet samt 

undersöker hur utnyttjandegraden kan förbättras alternativt om aktiviteten är överflödig. 

 

 12. ”Jag deltog/ deltog inte i blodomloppet 2011” 

Blodomloppet är en av de aktiviteter som laboratoriemedicin finansierar. Blodomloppet 

är en milslång löptävling och sker årligen. Vi anser det tillräckligt för respondenterna att 

besvara om dem medverkade vid det senaste tillfället eftersom vi vill undersöka den 

praktiska nettoavkastningen 2011. Vi har medvetet lämnat denna fråga öppen då 

anledningarna varför de anställda deltog eller inte kan tänkas vara många. Eventuella 

bortfall till denna fråga kan vara individer som är nyanställda, som egentligen skulle 

vara med om de hade haft tillfället. 
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 13. ”Jag inspireras att bli mer hälsosam”  

Syften med påståendet är att få en ökad kunskap om vad som inspirerar personalen för 

att kunna ge rekommendationer om hur arbestplatsen kan agera för att öka inspirationen 

hos de anställda. Om de anställda får inspiration från arbetsplatsen så blir detta positivt 

ur ett organisationsperspektiv då, enligt teorierna, en högre effekt uppnås. 

 

 14. ”Skulle du vilja motionera mer (än vad du redan gör)?” 

Syftet med påståendet är att utreda vad som eventuellt hindrar individen till att 

motionera mer frekvent. Alternativen innefattar motivationsbrist, tidsbrist, fysisk 

oförmåga samt att individen anser sig leva tillräckligt hälsosamt. Varje svarsalternativ 

ger oss information om de anställdas förhållningssätt till motion. Svarar de anställda att 

brist på tid hindrar dem från att motionera mer så ökar relevansen av motion på 

arbetstid. Har de anställda svårt att finna drivkraften kan så ökar vikten av motivation på 

arbetsplatsen. Om de anställda svarar att de saknar de fysiska förutsättningarna så ökar 

värdet av ett större utbud av aktiviteter inom friskvårdsprogrammet.  

 

 15. ”Har du en klar målsättning för din hälsa?” 

Liksom vikten av att organisationen har en klar målsättning med friskvårdsprogrammet 

så ökar ambitionen på individnivå ifall personliga målsättningar finns. Om de anställda 

får hjälp att sätta upp personliga hälso-mål så borde också effekten öka med 

organisationens friskvårdsprogram.   

 

 

 16. ”Om du svarade alt, Vet ej eller Nej- Skulle du vilja att någon på 

arbetsplatsen hjälpte dig med en målsättning för din hälsa?” 

I denna fråga sammanknyter vi resultaten från tidigare fråga. Vi vill veta om det finns 

ett intresse från de anställda att få hjälp med att sätta upp hälso-mål. Om det visar sig att 

det finns ett intresse för att ha en personlig målsättning så är det något vi kommer 

rekommendera då målsättningar ökar prestationen och påverkar nettoavkastningen 

positivt.  

 

 17. ”Vad skulle motivera dig att utnyttja friskvårdsprogrammet i en större 

utsträckning?” 

Denna fråga uppmanar respondenten att öppet svara om det finns något speciellt som 

skulle öka dennes motivation till att utnyttja laboratoriemedicins friskvårdsprogram. 

Om sammanställningen av enkäten visar på ett eller flera enhetliga förslag kan detta 

med fördel inkluderas i en rekommendation till laboratoriemedicin. Vad som motiverar 

de anställda kan vara väldigt många faktorer, exempelvis, fler/ färre aktiviteter, olika 

typer av målsättningar eller andra motivationsfaktorer som tävlingar, bonusar m.m. 
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4.3.2 Hälsoprofil 
 

 18. ”Är du aktiv i Laboratoriemedicins friskvårdsprogram?” 

En kontrollfråga vars avsikt är att klargöra om respondenten är aktiv/inaktiv i 

friskvårdsprogrammet. Även om detta går att utläsa ur del ett av enkäten vill vi återigen 

försäkra oss om att vi inte beräknar praktisk nettoavkastning på respondenter som är 

inaktiva. 

 

 19. ”Jag är man/kvinna” 

Vi vill här få kunskap om fördelningen mellan män och kvinnor. Även om inte tidigare 

liknande studier särskiljer genus så är det från laboratoriemedicin ett intresse av att 

undersöka könsfördelningen för en vidare analys. 

 

 20. ”Min Längd, Min Vikt” 

 

Denna information kommer att användas för att beräkna de anställdas body mass index 

eller BMI. BMI måttet går att kritisera, främst för att det inte tar hänsyn till kroppsfett. 

Vi har dock valt detta mått för att det utan vidare frågor om vikt och kroppsfett går att 

skapa sig en relativt bra uppfattning om de anställdas kroppssammansättning.  

 

 

 21. ”Röker och/eller snusar du dagligen?” 

Det finns en riklig tillgång med studier och undersökningar som visar på att 

tobaksanvändning förmodligen är den oberoende faktor som bidrar mest till försämrad 

hälsa. Med oberoende menas att oavsett genetisk bakgrund så ökar risken markant för 

olika typer av cancer och andra fysiska besvär. Vi frågar därför om en individs 

tobaksvanor för att kunna göra en hälsoprofilbedömning. Vi kommer att placera de 

anställda som röker och/eller snusar dagligen i den sekundära riskkategorin då dessa 

löper en högre risk för sjukdomar relaterat till ohälsa. 

 

  22. ”Känner du dig allmänt stressad?” 

Stress kan i för hög halt vara ohälsosamt. Stresstålighet är individuellt så denna fråga 

blir förstås subjektiv men den självupplevda stressnivån är en viktig faktor att ta hänsyn 

till i en hälsoprofilbedömning. Om en person känner sig väldigt- eller allmänt stressad 

kommer vi placera individen i den sekundära riskkategorin då denna person löper en 

högre risk för stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet och högt blodtryck.  

 

 23. ”Jag dricker alkohol” 

Det kan vara svårt för en individ att rannsaka sig själv men vi anser det viktigt att denna 

faktor berörs. Dricker en person alkohol i sådana volymer att individen själv inser att 
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denne överkonsumerar så är även detta viktigt att inkludera i en hälsoprofil.  Vi är 

medvetna om att frågan kan vara känslig för respondenten, därför har vi återigen 

förtydligat vikten av integritet och anonymitet i början av del två av enkäten (se 

appendix 9). Vi inser också att felmarginaler kan existera när respondenten själv får 

uppskatta alkoholintag men genom att formulera frågan på detta sätt har vi gjort det mer 

lättsamt för respondenten att uppskatta sin konsumtion.  

 

 24. ”Har du kroniska besvär?” 

En åkomma många människor lider av är kroniska besvär i rygg och nacke som bland 

annat uppstår av för mycket stillasittande. En klar relation finns mellan att motionera 

aktivt, för att kompensera stillasittande på jobbet, med mindre risk för kroniska besvär. 

Även massage hjälper och förebygger kroniska besvär. Högre sjukfrånvaro och sämre 

produktivitet är något som kroniska besvär kan medföra.  

 

 25. ”Har du typ II diabetes eller högt blodtryck?” 

Återigen en väsentlig fråga för att kartlägga personens hälsoprofil. Människor med 

någon av dessa åkommor befinner sig hälsomässigt i högriskzonen.  

 

 26. ”Jag bedömer att mina kostvanor är” 

Här får respondenterna välja på en skala från mycket dålig till mycket bra. Svaren från 

detta påstående kommer ge oss en indikation om hur kostvanorna är på arbetsplatsen. 

Genom denna information kommer vi eventuellt ge rekommendationer för att förbättra 

kostvanorna hos de anställda.  

 

 

 27. ”Hur upplever du ditt allmänna fysiska och psykiska hälsotillstånd?” 

Intentionen med den här frågan är helt enkelt att få en allmän uppfattning kring hur 

personen upplever sin hälsa, om personen känner sig pigg och glad eller trött och sjuk. 

Mår människan bra psykiskt och ser positivt på sin tillvaro mår personen oftast bättre, 

även fysiskt.  

4.4 Urval och bortfall 
Utöver det urval som avgränsar oss till att studera en avdelning, laboratoriemedicin, på 

NUS så är målet att genomföra en heltäckande undersökning där alla i populationen 

(laboratoriemedicin) finns representerade (Bryman & Bell, 2005, s. 110). Vi är 

medvetna om att bortfall sannolikt kommer att uppstå, exempelvis då vissa väljer att 

undvika att svara på enkäten p.g.a. tidsbrist, vagt intresse eller liknande. Risken blir då 

att skevheten i resultatet ökar då det tenderar att finnas en skillnad mellan dem som 

väljer att besvara en enkät och dem som undviker, en skillnad som dessutom är svår att 

urskilja (Bryman & Bell, 2005, s. 164). För att minska risken för detta bortfall ska 

enkäten skickas ut via olika ansvariga inom varje gren på laboratoriemedicin. I 

samspråk med avdelningschefen för hela laboratoriemedicinen kom vi fram till att en 

pappersenkät lämpar sig bäst för att få så hög svarsfrekvens som möjligt. Han har 

tidigare genomfört enkäter på arbetsplatsen i papperform och fått en tillfredställande 
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respons vilket tyder på ett gott engagemang hos personalen gällande frågor om 

arbetsplatsen. En annan viktig aspekt är att de anställda i vissa fall saknar direkt tillgång 

till datorer på arbetsplatsen vilket talar emot internetbaserade enkäter. Vi anser också att 

tidsperspektivet spelar in i den aspekten då vi tror att fler besvarar enkäten direkt om 

dem får enkäten i handen istället för i sin mailbox vilket skulle korta ner tiden som 

enkäten ligger ute för ifyllning. Dock kan bortfall ske då personer som saknas på 

arbetsplatsen, vid tillfället för enkätundersökningen, inte ges möjlighet att delta vilket 

de kanske kunnat göra på distans om en webbaserad enkät hade funnits. En del av 

personalen på laboratoriemedicin är stationerad på andra orter i länet och fick således ta 

del av enkäten genom att enkäten skrevs ut på plats, fylldes i av behöriga och sedan 

skickades tillbaka via post till den distributionsansvarige för laboratoriemedicin i Umeå. 

Vi är medvetna om att bortfallsrisken ökar hos denna del av personalstyrkan då ökad 

ansträngning och inblandning av tredje part för att distribuera enkäterna kan leda till 

lägre svarsfrekvens.    

Risken för bortfall och ogenomtänkta svar ökar generellt även ifall en enkät är för lång 

eller innehåller svårtolkade frågor (Bryman & Bell, 2005, s. 163-164). För att undvika 

detta i bästa möjliga mån har vi rådfrågat och disskuterat enkätutformningen med 

uppsatshandledaren samt med olika personer från laboratoriemedicins ledning. De har 

konsulterats om det finns något speciellt som dem anser relevant för enkäten att 

inkludera och om frågorna i sig känns lämpliga innan enkäten skickades ut.  

På tre veckor samlade vi in totalt 102 enkäter utav den 415 som delades ut. Förmodligen 

hade vi nått en något högre svarsfrekvens om vi låtit enkäterna ligga ute för ifyllning 

under en längre tid men detta hindrades av krympande tidsmarginaler. En del 

svarsbortfall uppstod, bland annat hade 3 personer missat/undvikit att svara på del 2. Vi 

använde oss hursomhelst av den information som de lämnade från del 1 eftersom del 2 

var frivillig att fylla i. Inget bortfall uppstod i form av att någon kryssat för fler än ett 

svarsalternaiv och av de 102 enkäter vi samlade in var det 86 stycken som utnyttjade 

friskvårdsprogrammet. Resterande 16 stycken av respondenterna deltog alltså inte i 

laboratoriemedicins friskvårdsprogram och ska heller inte beröras av uträkningarna för 

programmet. Deras svar är dock intressanta för en vidare analys. Även om vi hade 

kunnat önska en högre svarsfrekvens anser vi att beräkningarna och resultaten avspeglar 

den rådande inställningen av friskvårdsprogrammet på avdelningen.  Enligt Bryman och 

Bell (2003, s. 167) så finns det flera etablerade studier med en svarsfrekvens likt vårt 

utfall.  

En metod för att kunna uppnå högre svarsfrekvens hade exempelvis varit genom en 

stickprovsundersökning. Vi hade då valt ut en del av laboratoriemedicins personal och 

delat ut enkäterna personligen och sedan samlat in dem efter en stund likt en 

enkätutdelning i ett klassrum (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Allternativt att utföra ett 

slumpmässigt stratifierat urval för att säkerställa att alla avdelningar på 

laboratoriemedicin finns representerade (Bryman & Bell, 2005, s. 116). Vi föredrog 

dock alternativet heltäckande undersökning då vi inte ville göra något medvetet urval. 

Målet med undersökning var att alla skulle ha lika stor chans att besvara enkäterna.  
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5. Resultat och analys 
”Vilken praktisk nettoavkastning medför ett friskvårdsprogram för organisationer och 

vad kan utföras för att den ska bli högre” 

Följande kapitel tänkte vi strukturera så att kapitlet blir lätt att överblicka och förstå. 

Först följer en genomgång av resultatet på praktiskt nettoavkastning för 

laboratoriemedicins friskvårdsprogram, likt första delen av problemformuleringen. 

Detta redovisas med stöd av fullständiga uträkningar från appendix.  

Efter att vi redovisat laboratoriemedicins praktiska nettoavkastning följer en genomgång 

av svaren från enkätstudien på en analytisk nivå i enlighet med den senare delen av 

problemformuleringen. Denna del är uppdelad efter de två separeringarna i enkäten, 

motivation-, beteendefrågor samt hälsoprofilfrågor.  

5.1 Praktisk nettoavkastning laboratoriemedicin  
Det blir mest pedagogiskt om vi redovisar uträkningarna och resultatet för varje 

aktivitet individuellt. Följande delkapitel behandlar uträkningar av enskilda aktiviteter. I 

kapitel 5.1.6 praktisk nettoavkastning på laboratoriemedicins friskvårdsprogram 

beräknar vi den praktiska nettoavkastningen för hela friskvådsprogrammet. Samtliga 

uträkningar är genomförda på de 86 respondenter från enkätstudien som deltar i 

laboratoriemedicins friskvårdsprogram. Vi överför sedan uträkningarna på alla 250 

friskvårdsdeltagare för att kunna räkna ut den praktiska nettoavkastningen i kronor. 

Medel ROI är i netto och innebär att ett medel ROI på 0 för en aktivitet betyder 0 kr i 

vinst och således investerat kapital tillbaka.   

5.1.1 Praktisk nettoavkastning friskvårdstimmen 
Medellönen för en anställd biokemianalytiker vid laboratoriemedicin var under 2011 

25 300 kr per månad och 445 000 kr per år (inklusive arbetsgivaravgifter). Enligt 

laboratoriemedicins financial controller arbetar en biokemianalytiker ca 1760 timmar 

per år. Per timme utgör således en anställd 253 kr i kostnad för laboratoriemedicin. 

Under ett år har vi kalkylerat att en heltidsanställd arbetar 47 veckor. En 

friskvårdstimme i veckan blir då 47 friskvårdstimmar på ett år. 47 friskvårdstimmar på 

ett år kostar laboratoriemedicin 11 884 kronor per person och år, eller 2 970 881 kr för 

alla 250 som deltar i friskvårdsprogrammet. Den teoretiska maximala nettoavkastningen 

för denna aktivitet är 3,85 (se kapitel 4.2.2 metaanalys av teoretisk avkastning för olika 

aktiviteter) kronor per investerad krona (för kompletta uträkningar se appendix 1, 4). Av 

de 86 personer som besvarade enkäten och som deltar i laboratoriemedicins 

friskvårdsprogram ser uträkningarna ut som följer: 

 
  

Kostnad     
(86 personer) 1’021’983   

 
    Medel ROI  0,511 

 

Nettoavkastning 
KR (86 personer) 522’058 

  Nettoavkastning 250 personer  1’517’610,5 
   nettoavkastning/person  6’070,5 
   % av friskvårdsanvändare som 

deltagit 0,34 
   Tabell 2: Praktisk nettoavkastning friskvårdstimmen 

Den praktiska nettoavkastningen är alltså 0,511 för denna aktivitet och vi har även 

generaliserat resultatet på samtliga användare av friskvårdsprogrammet. För komplett 
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sammanställning se appendix 4. Sammanfattningsvis var det denna aktivitet som bidrog 

med störst vinst i kronor vilket delvis kan förklaras av den höga kostnaden för 

aktiviteten. I modellen så innebär en högre kostnad för en aktivitet också större 

vinstmöjligheter eftersom det är avkastningen på investerad kapital vi beräknar med en 

ROI variabel. Samtidigt som det förstås medför en större risk då det också innebär att 

förlusterna blir större vid ett negativt medel ROI. 

5.1.2 Praktisk nettoavkastning friskvårdsseminarier 
För friskvårdsseminarier har vi kostnader som härstammar från olika bakgrunder. Bland 

annat en del av friskvårdsinspiratörens tid (lön) och sedan avgifter för konsulter m.m. 

Total kostnad för konsultation uppgår till 16 000 kr eller 64 kronor per person (se 

appendix 3,1). Friskvårdsinspiratören uppskattar att hon lägger ner 24 timmar om året 

på denna aktivitet. 24 timmar multiplicerat med timkostnaden för henne är 6 362 kr 

totalt eller 25,50 kr per person. Totalt uppstår en kostnad på 89 kr per person och år för 

denna aktivitet (se appendix 1). Den maximala teoretiska nettoavkastningen för denna 

aktivitet är 3,85. För fullständig uträkning se appendix 5. 

 
  

Kostnad        
(86 personer) 7’692,5   

 
    Medel ROI  0,147 

 

Nettoavkastning 
KR (86 personer) 1’127,5 

  nettoavkastning 250 personer  3’278 
   nettoavkastning /person  13,11 
   % av friskvårdsanvändare 

som deltagit 0,34 
   Tabell 3: Praktisk nettoavkastning friskvårdsseminarier 

5.1.3 Praktisk nettoavkastning blodomloppet 
Liksom friskvårdsseminarier så utgör även blodomloppet två typer av kostnader. Ett 

förenklande antagande har gjorts att de anmälningsavgifter som betalats in är en 

klumpsumma för samtliga personer.  Denna kostnad var under förra året 21 410 kr 

totalt, 86 kr/person. Friskvårdsinspiratörens uppskattade nedlagda tid för denna aktivitet 

var 72 timmar och detta innebär en kostnad på 19 086 kr totalt eller 76 kr per person (se 

appendix 1). Den samlade kostnaden blir då 76 + 86 = 162 kr per person och år. Den 

teoretiskt maximala avkastningen för aktiviteten är 3,1 (se kapitel 4.1.2 metaanalys….) 

gånger pengarna och nedan följer en kort sammanställning av hela uträkningen, för 

komplett uträkning se appendix 6. 

 
  

Kostnad     
(86 personer) 13’930,5   

 
    Medel ROI  -0,074 

 

Nettoavkastning 
KR (86 personer) -1’037 

  nettoavkastning 250 personer  -3’014 
   nettoavkastning/person  -0,08 
   % av friskvårdsanvändare som 

deltagit 0,34 
   Tabell 4: Praktisk nettoavkastning blodomloppet 
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Med antagandet gjort att personer som inte deltar i loppet även berörs av en kostnad så 

är detta en icke lönsam aktivitet för laboratoriemedicin då för få personer deltog under 

2011. Dock är det inte någa större summor, endast 8 öre per person. Vidare kan det 

disskuteras om inte endast de som deltar ska beröras av en kostnad, men vår modell är 

tvingad att bygga på vissa antaganden.  

5.1.4 Praktisk nettoavkastning massagetillfällen 
Massage i friskvårdssyfte är en finansierad friskvårdsaktivitet hos laboratoriemedicin. 

Kostnaden för aktiviteten består endast av den arbetstid friskvårdsinspiratören spenderat 

på att ge massage. Friskvårdsinspiratören har uppskattad sin nedlagda tid till 96 timmar 

per år vilket medför en kostnad på 25 448 kr totalt/år eller 101,8 kr per person och år (se 

appendix 1). Som nämnts tidigare antar vi att friskvårdsinspiratören kan utföra andra 

arbetsuppgifter vid uteblivet massagetillfället vilket innebär att nettoavkastningen per 

person minimalt kan vara 0, d.v.s. investerat kapital tillbaka.  

 
  

Kostnad       (86 
personer) 8’754   

 
    Medel ROI  0,935 

 

Nettoavkastning 
KR(86 personer) 8’181 

  nettoavkastning 250 personer  23’781 
  nettoavkastning /person  95,13 
  % av friskvårdsanvändare som deltagit 0,34 
  Tabell 5: Praktisk nettoavkastning massagetillfällen 

Denna aktivitet hade störst medel ROI av alla aktiviteter vilken främst kan förklaras av 

att en person minimalt uppnår en praktisk nettoavkastning på 0. För fullständig 

uträkning se appendix 7. 

5.1.5 Praktisk nettoavkastning IKSU- kortet 
Liksom massage består IKSU-kortet endast av kostnader relaterade till 

friskvårdsinspiratörens lön. Denna arbetstid härstammar från att hon spenderar tid varje 

år med att upprätthålla avtalet med IKSU vilket medför billigare träningskort för de 

anställda på laboratoriemedicin. Hon spenderade uppskattningsvis 40 timmar på detta 

vilket medförde en kostnad på 10 603 kr. Detta motsvarar en kostnad på 42,41 kr per 

person och år (se appendix 1). den teoretiska maximala nettoavkastningen är 3.1 kr per 

investerad krona och nedan följer en kort sammanställning av resultatet från 

uträkningarna. För fullständig uträkning se appendix 8. 

 
  

Kostnad                 (86 
personer) 3’647,5   

 
    Medel ROI  -0,549 

 

Nettoavkastning 
KR(86 personer) -2’001 

  nettoavkastning 250 personer  -5’816 
  nettoavkastning/person  -23,27 
  % av friskvårdsanvändare som deltagit 0,34 
  Tabell 6: Praktisk nettoavkastning IKSU- kortet 

Anledningen att det uppstår en negativ nettoavkastning för denna aktivitet är det låga 

användarantalet bland laboratoriemedicins personal. Friskvårdsinspiratörens uppoffrade 
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tid innebär att alla har möjlighet att ta del av erbjudandet och därför ska också 

kostnaderna fördelas på alla 250 inom friskvårdsprogrammet.  

5.1.6 Praktisk nettoavkastning på laboratoriemedicins friskvårdsprogram 
Det första vi gjorde i den slutgiltiga uträkningen var att summera alla praktiska 

nettoavkastningar i kronor från aktiviteterna. Vinsten i kronor är tänkt att återspegla alla 

som medverkar i friskvårdsprogrammet därför använder vi oss av vinsten kalkylerad för 

alla 250 friskvårdsaktiva anställda. I den praktiska nettoavkastningen för alla aktiviteter 

är det rensat för kostnaderna och av den anledningen behöver vi endast subtrahera de 

kostnader som inte finns med i någon nettoavkastningsberäkning. Dessa kostnader är 

den tid som friskvårdsinspiratören inte uppskattat att hon lägger ner direkt på någon 

friskvårdsaktivitet samt redovisade kostnader som inte direkt går att knyta till någon 

aktivitet. Dessa kostnader anser vi nödvändiga att medföra i den slutliga beräkningen då 

dessa finns med i bokförda friskvårdskostnader från 2011 (se appendix 3).  Resultatet 

syns i tabellen nedan: 

Vinst uträkning       

Nettoavkastning för alla aktiviteter 
(250pers): 

 
+ 1’535’840 

Kostnader som inte genererar 
avkastning (från friskvårdsbudget) 

 
-  75’419          

Indirekta kostnader som inte genererar 
avkastning (oredovisat arbetstid från 
friskvårdsinspiratör)   - 171’771 

  
 

=Summa kostnader 
som inte genererar 
avkastning 247’191 

    
Vinst Från 
friskvårdsprogrammet 1’288’649 

 

Vi har även sammanställt ett samlat en praktisk nettoavkastning för laboratoriemedicins 

hela friskvårdsprogram. Beräkningen består av den praktiska nettoavkastningen för 

friskvårdsprogrammet dividerat med den totala kostnaden av friskvårdsprogrammet 

(1 535 8340/3 316 980). Detta innebär att laboratoriemedicin gör ca 0,46 kr i vinst per 

investerad krona. Annorlunda uttryckt varje krona investerad ger 1,46 kronor tillbaka.  

Netto ROI uträkning 
 Summa Kostnader från alla aktiviteter 86 personer (34,4%) 1’056’007 

 
Summa Kostnader från alla aktiviteter 250 personer 3’069’790 

 
Summa kostnader som inte genererar avkast+kost för alla aktiviteter 3’316’980 

  ROI= Summa av alla kostnader+nettoavkastning/summa av alla 
kostnader 1,463 

Netto ROI=Nettoavkastning/Summa av alla kostnader friskvårdsprogram 0,463 

Tabell 8: Netto ROI uträkning 

 

 

 
 

Tabell 7: Praktisk nettoavkastning på laboratoriemedicins friskvårdsprogram 
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5.2 Resultat och analys av motivations- och beteenderelaterade frågor 
Vi vill här analysera och tillge rekommendationer om hur organisationens investeringar 

kan göras mer fördelaktiga genom att bland annat föreslå personalmotiverande åtgärder 

som leder till ett önskvärt beteende. På detta sätt kommer organisationen erhålla en ökad 

praktisk nettoavkastning. 

Vi har valt att redovisa resultaten med hjälp av stapel och cirkeldiagram samt tabeller 

och detta medför att det på ett enkelt sätt går att observera svaren. Vi har valt att 

redovisa svaren i procent då enkätsvaren har applicerats på alla användare av 

friskvårdsprogrammet och generaliseras då enklare.  

5.2.1 Resultat fråga 1 

 

Figur 7: Stapeldiagram enkätfråga 1 

Folkhälsoguidens tumregel är att en person bör motionera minst 30 minuter om dagen 

för att uppnå en god fysisk hälsa (Folkhälsoguiden, 2007). Effekter av en motion på 

tillfredställande nivå erhålls på två punkter, fysisk och psykisk. Fysisk i det avseende att 

en individ som motionerar i tillfredställande grad eller mer, minskar risken för kroniska 

sjukdomar som värk i rygg, nacke men också en minskad risk för sjukdomar relaterat 

till ohälsa exempelvis typ-2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Napier, m.fl. 1994, 

s. 24). Psykisk i det avseendet att forskning har visat på ett klart samband motion och 

mindre risk för depression och andra tillstånd av psykisk ohälsa. (Kjellman, 2005, s. 312 

Av respondenternas svar kan vi utläsa att 81,32 % motionerar i en tillfredställande 

mängd enligt rekommendationerna, alltså ca 30 minuter om dagen eller mer.  Vi 

observerar också att majoriteten av respondenterna (46,15 %) motionerar 21-40 minuter 

om dagen.  18,68 % motionerar mindre än rekommendationen. 

5.2.2 Analys fråga 1 
Intentionen med denna fråga har varit tvådelad då vi har andra avsikter än enbart 

använda frågan som ett verktyg för att beräkna den praktiska nettoavkastningen. Utifrån 

enkätsvaren vill vi också undersöka den generella motionsfrekvensen i organisationen 

oavsett om motionen sker på grund av friskvårdsprogrammet. Från resultaten ser vi att 



 
 

50 
 

den generella motionsnivån 81,32 % motionerar i tillräcklig grad, vilket är positivt. Det 

finns dock nästan en femtedel av de anställda på laboratoriemedicin som inte motionerar 

tillräckligt. Frågan blir då hur organisationen skall gå tillväga för att få dessa individer 

att börja motionera eller öka frekvensen av deras otillräckliga motionsvanor? 

Svårigheter med detta uppstår i hur organisationen på ett bra sätt identifierar personer 

med dåliga motionsvanor. Organisationer som har friskvårdsinspiratörer, likt 

laboratoriemedicin kan genomföra personliga hälsoprofilbedömningar där individers 

motionsvanor mäts. Syftet med detta är att sedan personligt uppmuntra till en ökad 

motionsnivå genom målsättningar och visat engagemang något som skulle medföra en 

ökad prestation från individen (Locke & Latham, 1990, s. 3). Denna metod, då den 

teoretiskt låter bra, kan bli mycket tidskrävande i praktiken för friskvårdsinspiratören 

som måste belasta sin arbetstid med en ökad frekvens av bedömningar.  

Ett annat alternativ för att uppmuntra till en ökad motivationsfrekvens hos de anställda 

kan vara genom att utnyttja olika förstärkningsteorier. Skinner (1971) beskriver hur en 

individ kan förändra sitt beteende genom en positivt eller negativ förstärkning. En 

organisation kan exempelvis placera affischer i hissar som visar dem negativa fysiska 

effekterna (fetma, typ-2 diabetes, högt blodtryck m.m.) som en person med otillräckliga 

motionsvanor riskerar. Detta skulle vara ett exempel på en negativ förstärkning (Skinner 

1971). Ett bra exempel på en positiv förstärkning skulle kunna vara att organisationen 

placerar frukt i trapphusen. På detta sätt visar organisationen att de värnar om en god 

hälsa, dessutom får de anställda en belöning för ett agerat beteende d.v.s. att de tar 

trappen istället för hissen. Frukt i sig innehåller dessutom mycket fruktsocker något som 

också bör öka en kortsiktig prestation, samt minska ”suget” för onyttiga substitut.   

5.2.3 Resultat fråga 2  

 

Figur 8: Stapeldiagram enkätfråga 2 

Majoriteten av svaren finner vi i kolumn 3 där respondenten till viss del instämmer med 

påståendet om att laboratoriemedicins friskvårdsprogram har förbättrat hennes eller 

hans hälsa. 29,41% har svarat att det instämmer med påståendet. Närmare en tredjedel 
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(29,41%) har svarat alternativ 1 och 2, med andra ord att dem ”inte alls” eller ”inte 

instämmer” med påståendet.  

5.2.4 Analys fråga 2 
Det primära syftet med ett friskvårdsprogram är att förhindra en initiering av sjukdom 

relaterat till ohälsa på arbetsplatsen (Napier, m.fl. 1994, s. 25). Denna fråga kan vi 

analysera ifrån två infallsvinklar, utifrån de anställda och utifrån organisationen.  29,41 

% av de anställda har med svaren visat att de hade varit lika hälsosamma, eller 

ohälsosamma, oavsett friskvårdsprogrammets existens. Ett exempel är då ett 

friskvårdsprograms aktiviteter inte förbättrar hälsan kan vara en situation där alla på 

arbetsplatsen redan har ett gymkort som aktivt används. Eftersom alla tränar på gym 

skulle effekten utebli och friskvårdsprogrammets syfte, att förhindra en initiering av 

sjukdom, likaså. Det som kan ske med de 29,41% (svarsalternativ 1 och 2) som har 

svarat att de inte håller med om påståendet är en lojalitets ökning. Effekten av en 

lojalitets ökning är svår att beräkna men forskare menar att denna positiva effekt är 

något som organisationen bör ta i beaktning (Lee m.fl. 2010).  

Utifrån ett organisationsperspektiv har denna fråga stor betydelse. Hur ”bra” är 

friskvårdsprogrammet i organisationen eftersom de ansällda till 29,41 % (svarsalternativ 

1 och 2) menar att det inte har förbättrat hälsan. Organisationer som erhåller detta 

resultat bör se över sitt friskvårdsprogram. Finns det några grundläggande hälsoproblem 

och vad ska göras för att motverka dessa? (Goetzel & Ozminkowski, 2008, s. 309). Att 

få kunskap om det existerar några grundläggande hälsoproblem kan erhållas genom att 

genomföra individuella hälsoprofiler för de anställda. Organisationen kan utföra 

hälsoprofiler genom en specialist för att på bästa sätt erhålla kunskap om den 

individuella hälsan. Då denna process är kostsam kan organisationen också utforma en 

egen hälsoprofilenkät för att få kunskap om grundläggande problem existerar, 

exempelvis tobaksanvändande och alkohol. Existerar hälsoproblem ska organisationen 

införa rätt åtgärder för att motverka dessa. Om det exempelvis finns många 

tobaksanvändare på arbetsplatsen kan organisationen införa antinikotinprogram. Det 

kan också finnas friskvårdsprogram där lämpliga aktiviteter är implementerade där det 

inte finns någon direkt policy, målsättning och återkoppling från organisationen till de 

ansällda. Detta är delar av Lockes målsättningsteori och om avsaknad av dessa finns kan 

det också förekomma problem med motivationen hos de ansällda (Locke & Latham, 

1990, s. 3), (Goetzel & Ozminkowski, 2008, s. 303).  Från ett organisationsperspektiv är 

ovanstående diskussion något som kan yttra sig i att anställda inte tycker 

friskvårdsprogrammet har förbättrat hälsan.  

Hur länge organisationen har haft friskvårdsprogrammet är också något som kan 

påverka då vissa effekter av aktiviteter sker långsiktigt, exempelvis sjukskrivningar 

minskad risk för diabetes och cancer (Baicker, m.fl. 2010, s. 14). Detta är något som 

skulle få de anställda att idag svara att de inte tycker friskvårdsprogrammet har 

förbättrat deras hälsa även då det finns en möjlighet att friskvårdsprogrammet har gett 

en mer långsiktig hälsoeffekt på de anställda. 
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5.2.5 Resultat fråga 3 

 

Figur 9: Stapeldiagram enkätfråga 3 

Vi observerar att de som utnyttjar tillfullo och ofta (alternativ 4 och 5) består av 

47,67%, något som är positivt.  34,88 % använder inte alls eller mycket lite (alternativ 

2) friskvårdstimmen för att motionera varje vecka. 

5.2.6 Analys fråga 3 
Resultatet av påståendet är tämligen splittrat hos respondenterna med en relativt jämn 

fördelning av olika svar. Genast går tankarna till varför inte fler än 47,67 % kryssat för 

de två alternativen som representerar högst delaktighet. Sammankopplar vi detta 

påstående med fråga 17 i enkäten, ”Vad skulle motivera dig att utnyttja 

friskvårdsprogrammet i en större utsträckning? ”, så kan vi observera att en större 

majoritet av personalen, 68,57%, anser att de har för lite tid till att utnyttja de 

friskvårdsaktiviteter som finns tillgängliga (se figur 21 sida 62). Flertalet respondenter 

har som förslag att det skall avsättas mer tid för friskvård/motion så att inte 

friskvårdstimmen utgår på grund av eftersläpande arbetsbördor. Vi anser att de 

gemensamma svarsalternativen från fråga 3 och 17 påvisar att det kan finnas ett 

problem med denna aktivitet. Den största anledningen till att de anställda inte utnyttjar 

denna aktivitet är att de inte har tid att komma ifrån arbetet. Syftet med en 

friskvårdstimme i veckan är att dem anställda ska kunna ta en timme tillägnad för deras 

hälsa, en timme som de kanske inte hinner med på fritiden. Detta skulle bli som mest 

effektivt om organisationen inte har föreställningen att personalen ska arbeta ikapp 

tidsbortfallet. Många anställda vill alltså utnyttja friskvårdstimmen, men hinner inte, 

vilket som kan ha följden att friskvårdstimmen börjar ses som något negativt.  

En annan infallsvinkel av att de anställda anger tidsbrist som den främsta anledningen 

kan vara brist på motivation. Med andra ord tror vi att det kan vara en generell brist av 

engagemang angående friskvårdstimmen som skulle kunna få en anställd att ange 

tidsbrist som en ursäkt. En organisatorisk lösning kan i detta fall vara att betona vikten 

av friskvårdstimmen. Om organisationen visar att detta är viktigt så bör också 

engagemanget och motivationen öka hos de anställda (Locke & Latham, 2002, s. 708).  
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Ifrån ett organisationsperspektiv kan det också vara svårt att uppskatta de positiva 

effekterna som friskvårdstimmen har för dem anställda. Friskvårdstimmen kan upplevas 

som att personalen försvinner från arbetsplatsen och cheferna inte tillfullo vet hur det 

anställda spenderar tiden. Ett alternativ är att införa ett låst antal aktiviteter för 

personalen där det finns ett krav att personalen måste utnyttja dessa aktiviteter för att 

kunna utnyttja friskvårdstimmen. Exempel på aktiviter skulle här kunna vara förlängd 

pausgympa eller gymnastikpass, men även utnyttjande av gymkort. Dessa aktiviteter 

kan de anställda utnyttja gemensamt och organisationen kan på ett mer lättsamt sätt 

mäta hur och till vilken grad friskvårdstimmen utnyttjas. Med fastställda aktiviteter går 

det också mer i detalj att beräkna vilken praktisk nettoavkastning organisationen 

erhåller då det är mer lättsamt att mäta på aktivitetsbasis till skillnad från en timme där 

en mängd aktiviteter ingår. Det riskfyllda och som organisationen bör vara uppmärksam 

på är att personalen inte ska känna sig övervakade eller tvingade att gå och exempelvis 

styrketräna, då detta möjligtvis kan sänka motivationen.  

5.2.7 Resultat fråga 4 

 

Figur 10: Stapeldiagram enkätfråga 4 

En tydlig trend syns av resultatet i stapeldiagrammet ovan. Hela 73 % har svarat 

alternativ ett eller två och endast 5,8 % av friskvårdsanvändarna utnyttjar aktiviteten till 

fullo.  

5.2.8 Analys fråga 4 
Det finns mycket intressant att analysera och disskutera kring utfallet av detta 

påstående. Vad beror utfallet på? Beror det på bristande intresse eller tidsbrist vilket 

tvingar fram andra prioriteringar? Enligt uträkningarna för aktiviteten så nådde 

laboratoriemedicin, trots utnyttjandegraden, en positiv praktisk nettoavkastning på 

aktiviteten vilket som påvisar att friskvårdsseminarier är en lönsam aktivitet. 

För att förändra ett beteende krävs en hög grad av motivation för att uppnå det resultat 

som önskas. En styrka med att anordna friskvårdsseminarier är att det effektivt går att 

informera anställda om friskvård.  Enligt flera hälsobeteendeförändringsmodeller är det 
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viktigt för organisationer att motivera individer från intention till handling vad gäller 

beteendeförändringar (Schwarzer, 2008), (Lippke, m.fl. 2005). Ett sätt att göra detta är 

genom information om de positiva effekterna av förbättrade hälsovanor men också 

negativa effekter av att inte förändra osunda vanor. Detta kan liknas vid att addera en 

hypotetisk förstärkning vid olika beteenden (Skinner, 1971). Ett effektivt sätt att föra ut 

den här informationen till en bred massa är då genom seminarier och liknande 

aktiviteter.  

Laboratoriemedicin skulle uppnå stor nytta i att satsa på att öka deltagandet för denna 

aktivitet. I många fall upplever vi att tidsbrist är en viktig orsak till varför personalen 

inte utnyttjar friskvårdsmöjligheterna bättre. Exempel på hur en person skulle kunna 

öka deltagandet är att medverka på lunchseminarier. Att bli bjuden på lunch i samband 

med att delta på en hälsoinspirerande föreläsning sparar både tid och generarar värdefull 

kunskap. Över en tredjedel av alla respondenter upplever att de har någon form av 

kroniskt besvär (se figur 30, fråga 24, sida 70). Ett förslag på seminarieinnehåll skulle 

kunna vara att informera hur en person klarar att leva med smärtan och tips på hur 

personen kan förebygga och förbättra sina besvär. 

5.2.9 Resultat fråga 5 

 

Figur 11: Stapeldiagram enkätfråga 5 

Vi kan i denna fråga observera att 32,56% (svarsalternativ 4 och 5) till en stor del 

använder sig av de massagetillfällen som ges. 31,4% använder sig inte alls av de 

massagetillfällen som ges.   Massage kan uppnå både en förebyggande och hjälpande 

effekt mot kroniska sjukdomar och stress (Aldana & Pronk, 2001, s. 37). Av den 

anledningen är det viktigt att denna aktivitet utnyttjas av medlemmarna i ett 

friskvårdsprogram.  

5.2.10 Analys fråga 5 
För att erhålla en högre effekt och därav en högre praktisk nettoavkastning så bör alla 

anställda utnyttja de massagetillfällen som ges även om det kan finnas ett problem med 

detta. Utifrån friskvårdsspecialistens halvtidtjänst och tidsredogörelse på 



 
 

55 
 

laboratoriemedicin kan det uppstå svårigheter om alla medlemmar i 

friskvårdsprogrammet utnyttjar massagetillfällena tillfullo, även om detta rent teoretiskt 

vore att önska. Laboratoriemedicin bör uppmana anställda att utnyttja massagetillfällena 

och om friskvårdsspecialisten känner att massagefrekvensen blir alltför hög 

rekommenderar vi att fokus bör läggas på de med kroniska besvär, då effekten bör bli 

högre genom att hjälpa dessa. Utav fråga 24 i enkäten kan vi avläsa att 33,67% har 

problem med kroniska besvär vilket som också påvisar vikten av denna aktivitet i 

friskvårdsprogrammet (se figur 30, fråga 24, sida 70). Massage är också en effektiv 

stresshanteringsmetod och från fråga 22 kan vi utläsa att 15,3% är ganska och väldigt 

mycket stressade, avkopplingsmassage blir då ett effektvit sätt att hantera dessa 

anställdas stressnivåer (se figur 26 sida 67). 

5.2.11 Resultat fråga 6 

 

Figur 12: Stapeldiagram enkätfråga 6 

Resultatet tyder på ett positivt engagemang hos personalen. Aktiviteten har inte ingått i 

avkastningsberäkningarna av skälet att den kräver minimalt med resurser men vi kan 

observera att de anställda uppskattar det energitillskott som pausgympan tillför.   

5.2.12 Analys fråga 6 
Många kroniska besvär kan uppstå på grund ett alltför stillasittande arbete med 

monotona arbetsuppgifter. En kort paus med kroppsrörelser ökar blodcirkulationen och 

ger ett välkommet avbrott från icke ergonomiska sittställningar. Dessa avbrott kan 

också ses som ett positivt stimuli i stressförebyggande syfte. Enligt Kjellman (2005, s. 

313) kan pulshöjande aktiviteter kopplas samman med ökad stresstålighet bland annat 

på grund det välbefinnande som direkt infinner sig. Vår studie finner ingen anledning 

till att avbryta aktiviteten då den är relativt billig för organisationen, den ger positiva 

hälso-effekter samt att den är omtyckt hos personalen.  
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5.2.13 Resultat fråga 10, 11 
 

 

Figur 13: Cirkeldiagram enkätfråga 10 

På denna fråga svarade 71,11 % att de inte har ett IKSU- kort och 28,89 % svarar att de 

har ett IKSU- kort. De anställda får en rabatt vid köp av ett IKSU- kort något som är 

framarbetat mellan laboratoriemedicin och IKSU. Det som gör denna aktivitet speciell 

är att laboratoriemedicin enbart finansierar en mindre administrativ kostnad mot att 

avdelningen har chans att få effekten av de anställdas privata hälsoinvestering. Det är 

detta som skiljer aktiviteten IKSU- kort mot resterande i laboratoriemedicins 

friskvårdsprogram. Frågan blir här hur organisationen kan öka deltagandet i denna 

aktivitet? Kombinerat med att allt fler bör investera i ett IKSU- kort så är det också 

viktigt att reflektera över utnyttjandegraden av denna aktivitet, d.v.s. hur många gånger i 

veckan anställda använder kortet. Här kan vi placera påstående 11 ”Jag använder IKSU- 

kortet vid så här många tillfällen varje vecka”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14: Stapeldiagram enkätfråga 11 
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5.2.14 Analys fråga 10, 11 
Vi tror att laboratoriemedicin kan få ett ökat deltagande genom att göra mer reklam att 

denna aktivitet existerar samt att visa vilka träningsformer IKSU- kortet medför, 

exempelvis gymträning, volleyboll, innebandy och golf m.m. Om fler utnyttjar IKSU-

kortet för att motionera skulle laboratoriemedicin erhålla en näst intill gratis effekt 

eftersom de anställda, till stor del, själva finansierar aktiviteten. Påstående 11 visar att 

många inte utnyttjar IKSU- kortet enligt rekommenderad frekvens för att organisationen 

ska erhålla som störst praktiskt nettoavkastning, 3-5 dagar i veckan ca 15-60 minuter 

per tillfälle (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Av anledningen att utnyttjandegraden 

är relativ låg, 12,81 % använder IKSU- kortet noll gånger i veckan och 12,9 % använder 

IKSU- kortet en gång i veckan. Det är därför rimligt att laboratoriemedicin försöker öka 

utnyttjandegraden. Exempel på detta kan vara genom att förmedla vad motion har för 

positiva effekter genom seminarium och andra informationsvägar. Ett annat exempel 

skulle kunna vara att anordna avdelningstävlingar i volley-boll, innebandy osv. för att 

öka utnyttjandefrekvensen.  

5.2.15 Resultat fråga 12 
Vi kan med detta påstående erhålla kunskap 

om vilken andel av de tillfrågade som deltog i 

blodomloppet 2011. 61,11 % deltog inte och 

38,89% deltog. Blodomloppet är ytterligare en 

aktivitet som laboratoriemedicin finansierar 

och förhoppningen är att så stor del som 

möjligt skall utnyttja denna aktivitet. I den 

öppna delen av frågan beskrev 23,7 % att det var roligt, 11,8 % var skadade eller sjuka 

och 11,86% hade annat planerat. 

5.2.16 Analys fråga 12 
Laboratoriemedicin bör försöka få mer personal att delta i denna aktivitet genom att 

motivera sina anställda likt tillvägagångssätt vid andra aktiviteter. Organisationen kan 

också framhäva den sociala faktorn med blodomloppet, att det inte behöver vara en 

tävling utan ett sätt att umgås utanför arbetstid. Detta tror vi skulle resultera i att 

utnyttjandegraden blir högre då individer med sämre hälsa blir inspirerade av varandra 

istället för avskräckta av själva uppgiften. En fördel med denna aktivitet är att den med 

stor sannolikhet medför en ökad träningsfrekvens innan loppet då många anställda 

tycker det är roligt (23,7 %) och blir motiverade att göra bra ifrån sig. Om de anställda 

på sin fritid motionerar inför blodomloppet får laboratoriemedicin, likt IKSU-kortet, 

effekten av de anställdas privata hälsoinvestering. 

 

12. Jag deltog/deltog inte i blodomloppet 

Deltog   38,89%   

Deltog inte 61,11%   

Figur 15: Tabell enkätfråga 12 
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5.2.17 Resultat fråga 7, 15 och 16 

 

Figur 16: Stapeldiagram enkätfråga 7 

Laboratoriemedicin har författat ett omfattande dokument kring vilken policy som gäller 

för friskvård och vilka målsättningar de förväntar sig erhålla från friskvårdsarbetet. En 

förutsättning för att en policy/målsättning ska ge ett högt resultat är att de som omfattas 

av den också känner till den. Resultatet visar på en tämligen stor medvetenhet bland 

personalen och endast 14,3 % (svarsalternativ 1, 2) känner inte alls eller känner till en 

viss del till den friskvårdsmålsättning/policy som finns.  

 

Figur 17: Stapeldiagram enkätfråga 15 

Det är viktigt att organisationen har en klar målsättning för friskvårdsprogrammet och 

att individerna är medvetna om denna policy. Motivationen på individnivå ökar också 
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16. Om du svarade alt, Vet ej eller Nej- 

Skulle du vilja att någon på arbetsplatsen 

hjälpte dig med en målsättning för din hälsa? 

Ja 40%

Vet ej 10%

Nej 50%

om personliga målsättningar 

relaterat till individens personliga 

hälsa existerar (Quick, 1988, 31). 

Om de anställda får hjälp att sätta 

upp personliga hälso-mål så borde 

också effekten av organisationens 

friskvårdsprogram öka (Sholihin, 

m.fl. 2010, s. 135). En betydande 

majoritet av laboratoriemedicins 

personal som deltar i friskvårdsprogrammet anser sig själva ha en klar målsättning för 

sin egen hälsa. En följfråga ställdes till dem som svarat alternativ ”Nej” och ”Vet ej” om 

de skulle vilja ha hjälp med att framställa en personlig målsättning. Av dessa 28 % så 

ville hälften av dem inte ha någon hjälp med en personlig målsättning. 40 % kände att 

de skulle ha nytta av att få hjälp med att sätta upp en personlig målsättning och 

resterande 10 % kryssade för svarsalternativ ”vet ej”.  

5.2.18 Analys fråga 7, 15 och 16 
Dessa frågor och påståenden går tydligt att sammankoppla till de motivationsteorier vi 

beskriver. Lockes målsättningsteorier är en av dessa etablerade teorier i ämnet som 

förklarar människans motivation. För att laboratoriemedicins målsättningar inom 

friskvård ska bli som mest lyckosamma krävs det mer än att personalen endast känner 

till dem. Betydelsen av en målsättning är något som Locke och Latham lyfter fram som 

en viktig del för att en person ska känna engagemang (Locke & Latham, 2002, s. 708). 

Ökar engagemanget så ökar också motivationen hos de anställda, ökar motivationen så 

borde också prestationen öka, ökar prestationen i friskvårdsprogrammet så ökar också 

den praktiska nettoavkastningen. 

En annan viktig del i processen att motivera en människa till att nå ett specifikt mål är 

målsättningens specifikhet (Locke, m.fl. 1981, s. 146, 126). I laboratoriemedicins fall 

gäller det att målsättningen som finns inte är för vagt detaljerad. Tydliga riktlinjer som 

chefer och anställda på ett bra sätt kan eftersträva är viktigt. Det gäller också att 

målsättningarna inte har en svårighetsgrad som gör dem näst intill omöjliga att uppnå. 

Självklart är svårighetsgraden för målsättningen subjektiv vilket på en stor arbetsplats 

kan innebära att en målsättning som upplevs som ogenomförbar av en person, upplevs 

som fullt genomförbart av en annan. Men det finns klara risker för ett lägre engagemang 

om personen upplever ett mål som orealiserbart (Locke & Latham, 1990, s. 240). 

Engagemang är kanske den viktigaste grundstenen i målsättningsteorin för att en 

människa ska känna sig fullt motiverad. Engagemanget hos laboratoriemedicins 

personal kan delvis tolkas ur fråga 15 ”Har du en klar målsättning för din hälsa?”. Om 

en person har en klar målsättning för sin hälsa kan det tolkas som att denne har ett 

genuint intresse för träning och hälsa. Forskning visar också att engagemanget ökar om 

individer sätter upp målsättningar i samverkan med exempelvis chefer och 

friskvårdspecialister (Sholihin, m.fl. 2010, s. 135), (Quick, 1988, 31). Om vissa 

individer redan har en målsättning med sin hälsa kan organisationen höja engagemanget 

men också svårighetsgraden av målsättningen genom att samverka med individerna 

(Locke & Latham, 1994, s. 15). Hollenbeck, m.fl. (1989, s. 20) formulerade ett antal 

påståenden som en chef kan ta ställning kring tillsammans med underordade vid en 

målsättningssamverkan: 

1. Jag tycker målsättningarna är bra mål att sträva efter. 

Figur 18: Tabell enkätfråga 16 
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2. Jag är beredd att med möda och engagemang sträva efter att uppfylla 

målsättningarna. 

 

3. Jag är starkt engagerad för att uppnå bra resultat.   

Några utfall som tyder på att engagemanget och motivationen kan förbättras är bland 

annat utnyttjandegraden av de aktiviteter som erbjuds av laboratoriemedicin. Aktiviteter 

som blodomloppet och IKSU-kortet har en klar majoritet som inte använder sig av 

dessa. Då baseras dessa resultat dessutom på dem som aktivt deltar i 

friskvårdsprogrammet. För att sammanfatta så tyder enkätsvaren på att personalen är väl 

införstådda med de målsättningar som finns och de tycks också i många fall även ha 

egna personliga målsättningar. Däremot är inte uppslutningen på friskvårdsaktiviteter 

den bästa vilket kan förbättras med att öka personalens engagemang genom exempelvis 

större delaktighet i utformingen av programmet.  

5.2.19 Resultat fråga 8 

 

Figur 19: Stapeldiagram enkätfråga 8 

En majoritet (53,85%) menar på att de inte alls får feedback eller återkoppling från sin 

chef. Vi kan också observera att 15,38% har svarat alternativ två, vilket vi tolkar som att 

dessa anställda väldigt sällan får återkoppling på prestationen i friskvårdsprogrammet.  

5.2.20  Analys fråga 8 
Vikten av återkoppling är något vi finner i många motivationsteorier. Skinner 

förstärkningsteori betonar att positiv- och negativ förstärkning samt bestraffning kan 

användas för att öka motivationen hos de anställda för att framställa ett åtrovärt 

beteende (Skinner, 1971).  Locke och Latham betonar också vikten av återkoppling för 

att öka motivationen genom att chefen visar bekräftelse och att individen håller rätt kurs 

i arbetsprocessen (Locke & Latham 2002, s. 708). Organisationer som strävar efter att 

uppfylla syftet med ett implementerat friskvårdsprogram bör inkorporera återkoppling 

som en del av programmet (Goetzel & Ozminkowski, 2008, s. 303). Av dessa 
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forskningsslutsatser kan vi konstatera: om en organisation vill erhålla en maximal effekt 

av friskvårdsprogrammet så bör de motivera anställda till att utnyttja och öka 

intensiteten i de aktiviteter som finansieras. Positiv återkoppling kan vara effektiva 

åtgärder som laboratoriemedicin och andra organisationer kan implementera som en del 

av friskvårdsprogrammet. Exempelvis kan positiv återkoppling ges om anställda har 

uppnått eller överträffat sina mål relaterat till en aktivitet. Att använda positiv 

förstärkning kan ses som en fördelaktig metod då en negativ förstärkning, eller 

bestraffning kan uppfattas ogynnsamt. Detta av anledningen att många 

friskvårdsprogram är frivilliga och denna typ av återkoppling kan få individer att sluta 

utnyttja aktiviteterna. Det kan hursomhelst vara viktigt att chefen, på ett smidigt sätt, 

bekräfta för den anställde om denna inte har uppnått eller inte försökt uppnå målen i en 

aktivitet, för att på så sätt visa att missnöje finns. Det är också viktigt att återkopplingen 

inte uppfattas som en ”dom” från chefen (Quick, 1988, s. 32).  Chefen ska betona kritik 

och uppmuntran som är i relation till friskvårdsprogrammet. För att återkopplingen ska 

bli som mest effektivt är det också viktigt att chefen låter återkopplingen ske på de 

anställdas villkor (Greller, 1980, s. 26). Genom att göra detta så kommer 

friskvårdsmedlemmarna i organisationer uppleva att återkoppling inte är något 

påtvingande från organisationens sida. Det finns också individer där en för intensiv 

återkoppling kan vara negativt för motivationen då den anställde kan få känslan av att 

hon eller han blir kontrollerad istället för bistådd (Locke & Latham, 1994, s. 37). När 

underordnade får kännedom att dem är under nivån av vad som förväntas, tenderar dem 

att öka engagemanget och prestationen. Så även om underordnade är på en förväntad 

arbetsprocessnivå så kan chefer uppmuntra en högre nivå genom att få anställda att tro 

att de inte är i fas. Detta för att på så sätt engagera de anställda mer (Locke, m.fl. 1981, 

s. 146, 131).   

5.2.21 Resultat fråga 9, 17 

 

Figur 20: Stapeldiagram enkätfråga 9 

Resultatet från fråga 9 saknar ett tydligt mönster och kan upplevas som ganska 

tvetydligt. Då det mest frekventa svaret av de fem alternativen är ”inte alls” (31,11 %)  
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blir detta intressant att resonera kring 

vidare i en analys. Om 

respondenterna inte kan ta ställning  

finns det risk att de svarar ett 

alternativ i mitten. I fråga 17 

sammanställde vi de svar vi fick och 

kategoriserade liknande svar då detta 

var en öppen fråga. Resultatet 

påvisar att en majoritet (68,58 %) 

anser sig inte ha tillräckligt med tid 

för att delta i friskvårdsporgrammet i en större utsträckning.  

5.2.22 Analys fråga 9, 17 
Vad är det som orsakar den spridning av åsikter bland respondenterna i fråga 9? 

Självklart kan det subjektiva även här ha ett stort inflytande. Har en person blivit 

tillfrågad vid enstaka tillfälle uppfattar vissa detta som att man faktiskt har haft 

möjligheten att påverka. Andra ställer dock högre krav på delaktigheten.  

Det är dock personens egna värderingar som är av relevans att mäta i den här frågan, då 

frågan kopplas till motivationsteorier som bygger på hur individer upplever och känner i 

olika sammanhang, något som är subjektivt och individuellt. Om 31 % anser att de inte 

alls har haft möjlighet att påverka valet av aktiviteter kan detta vara en nyckel till att öka 

engagemanget och därmed också närvaron vid friskvårdsaktiviteterna. Locke och 

Latham (2002, s. 708) menar på att betydelsen av målsättningen ökar då individer får 

vara med och påverka aktiviteterna. Utifrån fråga 17 verkar det också som motivationen 

hos personalen bidrar till lågt deltagande. Tidsbrist kan tolkas som en ursäkt när 

individen egentligen saknar motivation, då vissa hinner med att träna trots samma 

arbetsbörda och mycket handlar om att prioritera sin tid.  

5.2.23 Resultat fråga 13 

 

Figur 22: Stapeldiagram enkätfråga 13 

17. Vad skulle motivera dig att utnyttja    

 friskvårdsprogrammet i en större utsträckning? 

  
   

  

Tidsbrist   68,57 %     

Saknar motivation 8,57 %     

Bättre planering 5,71 %     

Andraalternativ 11,42 %     

Figur 21: Tabell enkätfråga 17 
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Av de tre svarsalternativ som ställdes kan vi här utläsa att 29,21 % inte inspireras av 

någon annan, 21,35 % inspireras av kollegor och chefer och 49,44 % svarade att hon 

eller han inspireras av någon annan. Banduras forskning beskriver hur en individ beter 

sig i sociala sammanhang influeras av reflektioner baserat på andras beteende (Bandura, 

1997). Locke beskriver också att betydelsen av en målsättning blir högre om chefer och 

annan personal inspirerar de anställda (Locke & Latham, 2002, s. 708). På detta sätt blir 

personalen mer engagerad i att uppnå målsättningen och motivationen samt prestationen 

ökar.  

5.2.24  Analys fråga 13 
Vi vill med denna fråga studera hur mycket chefer och anställda inspirerar varandra till 

att bli mer hälsosamma på arbetsplatsen. Det finns inget ”rätt eller fel”, ”bra eller dåligt” 

i den här frågan. Med detta menar vi att anställda som inte inspireras av någon kan ha en 

hög ”self efficiancy” (se 3.1.2 självkognitiv teori) på samma sätt som anställda med 

inspiration av någon annan kan ha personer nära som har mer inflytande på personens 

inspiration än jämförelsevis chefen (Bandura, 1997). Med andra ord hur och var en 

person finner inspiration är mindre viktigt. Trots detta finns det forskning som menar på 

att chefer och kollegor som inspirerar de andra anställda har ett positivt inflytande på 

motivationen (Locke & Latham, 2002, s. 708). Anställda och chefer kan också inspirera 

varandra omedvetet. Om exempelvis chefer på arbetsplatsen visar att de tar 

friskvårdsprogrammet på största allvar kommer detta sprida positiva signaler till de 

anställda. Chefen har i detta fall inspirerat de andra genom att föregå med ”ett gott 

exempel” utifrån friskvårdsprogrammets syfte (Bandura, 1997).  

5.2.25 Resultat fråga 14 

 

Figur 23: Stapeldiagram enkätfråga 14 

I denna fråga kan vi observera att 67,42 % svarar att tidbristen är anledningen att de inte 

motionerar mer. 22,47 % svarar att de vill motionera mer, men har svårt att hitta 

motivationen. 1,1 % svarar att de saknar de fysiska förutsättningarna och 9 % menar att 

deras nuvarande motionsfrekvens är tillräcklig.  
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5.2.26 Analys fråga 14 
Intentionen bakom denna fråga är att erhålla information om de anställdas 

förhållningssätt till motion och om det finns något som hindrar dem att motionera i en 

högre frekvens än vad de för tillfället gör. De första tre svarsalternativen går att relatera 

till en brist på motivation. Som vi har redogjort innan så kan en person som har tidsbrist 

gömma sig bakom den anledningen när hon eller han egentligen har en brist på 

motivation. Samma resonemang går att sammankoppla med svarsalternativ ett (”Nej, 

jag är sund nog”).  

Bland de 9 % som har svarat alternativ ”Nej, jag är sund nog” finns det individer som 

anser sig motionera i en tillfredställande grad. Bland dessa fann vi också ett par 

individer som enligt friskvårdsteorierna inte motionerar i en tillfredställande grad, 

exempelvis mindre än 30 minuter om dagen (Folkhälsoguiden, 2007). En anledning till 

detta kan vara att svårighetsgraden på de anställdas målsättning är relativt låg. Individer 

som sätter sina egna mål tenderar att undervärdera sin prestation och av den 

anledningen kan personer få uppfattningen om att de är ”nog sunda”. Organisationen 

bör alltså uppmuntra dessa individer att motionera i högre grad. Detta kan göras genom 

att chefen främjar till en högre prestationsgrad även då de anställda själva tycker att de 

är i fas med målsättningen (Locke, m.fl. 1981, s. 146, 131).  

I svarsalternativ två finns det också respondenter, 67,42 %, som inte kan motionera i 

den frekvens de vill, då tidsbristen hindrar dem. Organisationen kan här återigen 

framhålla friskvårdstimmen som en bra lösning. Friskvårdstimmen bör inte vara 

sammankopplad med att de anställda senare måste jobba ikapp ”förlorad tid” som den 

nuvarande situationen på laboratoriemedicin ser ut. Detta har inte visat sig vara optimalt 

då många anställda inte kan utnyttja friskvårdstimmen varje vecka (se figur 9 sida 52). 

22,47 % svarade att de vill motionera mer, men att de har svårt att hitta drivkraften. 

Detta tolkar vi likt tidigare frågor att det existerar en motivationsbrist i förhållande till 

friskvårdsprogrammet på arbetsplatsen. Chefer och friskvårdsspecialister bör här 

implementera de teorier som vi redogjort för i tidigare frågor för att erhålla en beteende- 

och motivationsförändring hos de anställda. Förstärkningsteorier (positiv, negativ och 

bestraffning) kan öka motivationen hos de anställda (Skinner, 1971). Självkognitiv teori 

kan vara att föregå med gott exempel och är enligt Bandura en bra motivator (Bandura 

1997). Lockes målsättningsteori är också en utmärk teori att applicera även inom ett 

friskvårdsprogram där organisationen bör arbeta med alla delar, svårighetsgrad, 

specifikhet, betydelse, återkoppling och samverkan, för att maximalt motivera en person 

och på så sätt erhålla en maximal prestation. 

Organisationen bör också vara uppmärksam mot de som vill motionera mer, men som 

inte kan på grund av att de saknar de fysiska förutsättningarna. Vi har i denna 

svarskategori identifierat två möjliga grupper av människor. De som egentligen har de 

fysiska förutsättningarna men den relativt höga målsättningen hos vissa aktiviteter gör 

att de saknar motivation att försöka utföra uppgiften (Locke & Bryan, 1969, s. 63). 

Quick menar också att individer kan känna apati vid för höga målsättningar (Quick, 

1988, s 31-32). Den aktiviteten som vi har identifierat som hög målsättning är 

blodomloppet. Vi tror att, med stöd från motiveringarna fråga 12 (se figur 15 sida 57), 

att vissa respondenter blir avskräckta då de kan se blodomloppet som en alltför 

krävande aktivitet. 

Den andra kategorin av individer vi finner i detta svarsalternativ är dem som faktiskt 

saknar de fysiska förutsättningarna. Om ett friskvårdsprogram ska bli lyckosamt är det 
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18. Är du aktiv i laboratoriemedicins

 friskvårdsprogram? (Totalt 102 respondenter)

Ja 86 st

Nej 16 st  

19. Jag är

Man Kvinna

13% 87%  

för organisationen viktigt att identifiera de hälsoproblem som existerar på arbetsplatsen 

(Goetzel & Ozminkowski, 2008, s. 309). Även om fysiska förutsättningar inte alltid 

behöver vara relaterat till hälsoproblem bör organisationen göra sig införstådd om 

individuella hinder som kan påverka friskvårdsprogrammet negativt. Om det 

exempelvis finns rullstolsbundna på arbetsplatsen behövs det aktiviteter som gör det 

möjligt för dessa individer att på ett effektivt sätt utnyttja friskvårdsprogrammet.  

För vidare diskussion är 1,1 % av de 250 personer som medverkar i 

friskvårdsprogrammet inte ett stort problem för laboratoriemedicin, med andra ord kan 

de allra flesta utnyttja aktiviteterna till fullo. Av hela populationen finns det dock 165 

personer som inte medverkar i friskvårdsprogrammet och det finns en möjlighet att det 

existerar ett mörkertal av dessa 165. Det är rimligt att anta att de allra flesta av hela 

populationen vet om de aktiviteter som existerar inom friskvårdsprogrammet. Av dessa 

individer kan anledningen att de inte medverkar vara på grund av att dem inte har 

möjlighet då deras fysiska förutsättningar förhindrar. Organisationer som har frivilliga 

friskvårdsprogram bör också kartlägga anledningen till varför vissa inte deltar.    

5.3 Resultat och analys av hälsoprofilsrelaterade frågor 
Detta delkapitel behandlar de delar som berör personalens fysiska och psykiska hälsa. 

Resultatet av frågorna/påståendena lägger grunden till rekommendationer angående 

framtida friskvårdsinvesteringar. Exempelvis om vi finner att en stor andel av 

personalen brukar nikotin kan det med fördel införas antinikotinprogram på 

arbetsplatsen.  

5.3.1 Resultat fråga 18, 19 och 20 
Fråga 18 användes i syftet som en 

kontrollfråga om respondenten tillhör 

den delen av personalen som är aktiv 

i friskvårdsprogrammet eller inte. Av 

de 102 personer som besvarade 

enkäten blev utfallet enligt fråga 18. 

De 86 personer som svarade ja på 

fråga 18 berörs av de 

avkastningsberäkningar vi redovisade 

i kap 5.1. Vi anser att det är av 

intresse att undersöka de 

hälsoprofilbaserade frågorna på 

samtliga anställda. Fråga 19 som 

berör könsfördelningen hos respondenterna togs med i enkäten då det fanns önskemål 

om detta från chefen på laboratoriemedicin. Resultatet blev 89 kvinnor och 13 män av 

undersökningens respondenter.  

Fråga 20 innehåll frågor angående de anställdas längd och vikt för att utreda BMI på 

laboratoriemedicin. Dels medelvärdet men också om det finns en stor andel med högt 

BMI. Resultatet blev ett genomsnitt på 24,9 i BMI och av de 102 respondenter som 

deltog i undersökningen valde 98 stycken att fylla i längd och vikt. BMI räknas ut enligt 

en formel som består av Vikt i kg/ (läng i meter x längd i meter) (WHO b, 2006). BMI 

ger ett ungefärligt mått för en normalt sammansatt människa och bör behandlas med 

omtanke. Det är ett relativt pålitligt mått där målet är att undersöka en individ som är 

normalbyggd. 

Figur 24: Tabell enkätfråga 18 

Figur 25: Tabell enkätfråga 19 
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5.3.2 Analys fråga 18,19 och 20 
Intressant att fundera kring är hur väl könsfördelningen från enkätstudien stämmer 

överens med verkligheten. Vi har valt att inte särskilja på män och kvinnor i vår 

undersökning men det är helt klart värt att nämna majoriteten kvinnor på arbetsplatsen. 

En intressant aspekt att fundera kring är hur utfallet hade varit ifall vi hade haft den 

omvända könsfördelningen med en klar majoritet av män på arbetsplatsen. Vi nöjer oss 

med att lämna detta osagt och istället betona att både könen har nytta av ett hälsosamt 

leverne. Av de 102 personer som deltog i den kvantitativa studien var det alltså 86 

stycken som deltar i friskvårdsprogrammet. Dessa 86 av 102 (84,31 %) stycken ska 

avspegla de 250 av 415 (60,24 %) i verkligheten. Detta bekräftar tesen om att den här 

typen av undersökningar riskerar att framförallt locka de som har intresse för studien 

(Bryman & Bell, 2005, s. 164).  

Det genomsnittliga BMI-värdet på respondenterna i studien var 24,9 och enligt 

tumregeln ligger en normalviktig person inom intervallet 18,5 – 24,99 (WHO b, 2006). 

Enligt måttet innebär detta att den genomsnittliga anställda på laboratoriemedicin ligger 

i gränslandet för övervikt. Dessutom visade det sig att ca 15 % av respondenterna hade 

ett BMI över 30 vilket enligt WHO:s skala innebär att personen lider av fetma.  

Dessutom visade fördelningen att aktiva/inaktiva i friskvårdsprogrammet var något 

snedvriden, med en för hög andel aktiva friskvårdsdeltagare i studien, finns argument 

för att det sanna BMI-genomsnittet på arbetsplatsen är något högre. Dels då vi tänker 

oss att de som är inaktiva utövar mindre fysisk aktivitet generellt vilket får stöd av 

genomsnittet mellan de två olika grupperna i vår studie. Enligt uträkningarna hade de 86 

aktiva deltagarna ett genomsnittligt BMI på ca 24 och de 16 stycken inaktiva hade ett 

genomsnitt på ca 26. Studier visar på att organisationer har möjlighet att nå ett ännu 

högre mervärde av att friskvårdsinvestera i personer med en förhöjd risk för ohälsa 

(Shain & Kramer 2004, s. 644). Goetzel och Ozminkowski (2008, s. 304) menar på att 

övervikt kan vara en indikation på ett allmänt osunt leverne, exempelvis för hög 

alkoholkonsumtion eller osunda kostvanor. De menar på att en högre avkastning på 

friskvårdsinvesteringar kan nås genom att finansiera åtgärder som är specifika för just 

den arbetsplatsen. Väsentligt för laboratoriemedicin och organisationer i allmänhet med 

ett något högt BMI på sin arbetsplats är att ta få kunskap om de bakomliggande 

faktorerna, för att sedan finansiera aktiviteter som går att relatera till orsakerna.  

I laboratoriemedicins fall anser hela 91 % (se figur 23 sida 63) att de skulle vilja 

motionera mer än vad de redan gör och den främsta orsaken varför de inte kommer upp 

i en tillfredställande nivå är bristen på tid. Korrelationen mellan dessa två frågor är 

uppenbar, ett relativt högt BMI i kombination med en självupplevd för låg nivå av 

fysisk aktivitet. Det finns en friskvårdstimme subventionerad med syftet att erbjuda tid 

till förslagsvis fysisk aktivitet. Många anser dock att denna tid försvinner då 

arbetsbördan på arbetsplatsen är för stor. Organisationer i allmänhet med ett liknande 

problem som laboratoriemedicin måste se till att friskvårdstimmen används i enlighet 

med syftet för aktiviteten, annars förvinner syftet med att avsätta denna tid. Kanske 

beror det på andra faktorer och att friskvårdstimmen endast är en biprodukt av ett annat 

problem. En metafor med den mänskliga kroppen kan göras intuitivt, har en människa 

ont i huvudet på grund av dålig rygg som orsakats av en icke-ergonomisk sittställning är 

det inte huvudvärken som är problemet och ska botas. Brist på motivation, för kort 

manskap är några exempel till orsaker varför friskvårdstimmen inte används helt i 

enlighet med intentionerna bakom den. 
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5.3.3 Resultat fråga 21,22,23 och 26  
Goetzel och Ozminkowski (2008, s. 304) identifierar tre olika typer av ohälsa dessa är 

primära, sekundera och tertiära. Utav de efterföljande graferna kan vi göra följande  

 

 

Figur 26: Stapeldiagram enkätfråga 22 

 

 

kopplingar. Människor som kan 

placeras i den primära gruppen är 

dem som lever relativt hälsosamt 

men riskerar ohälsa p.g.a. för 

mycket stress etc. (figur 26). 

Människor som kan kategoriseras 

i den sekundära typen av ohälsa 

är alkoholkonsumtion (figur 28), 

tobaksvanor (figur 27) samt 

kostvanor (figur 29). Enligt 

resultaten från enkätstudien ser 

resultaten ut enligt följande för 

laboratoriemedicins personal. 

Enligt resultatet är det relativt få 

som använder nikotin och dem 

flesta tycks även dricka alkohol i en 

någorlunda måttlig mängd. I påståendet om kostvanor var det ingen som svarade en etta 

på skalan vilket motsvarar sämsta statusen för kostvanor.  

Figur 27: Cirkeldiagram enkätfråga 21 
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Figur 28: Stapeldiagram enkätfråga 23 

 

 

 

Figur 29: Stapeldiagram enkätfråga 26 
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5.3.4 Analys fråga 21,22,23 och 26 
Människor som stämmer väl överens med påståendena löper stor risk för sjukdomar 

relaterade till ohälsa. Det är väldigt svårt att dra en gräns för vad som är ohälsosamt och 

inte då det dessutom är väldigt individuellt. Klart är att dem som anser sig ha dåliga 

matvanor, dricker för mycket alkohol eller använder nikotin löper högre risk för ohälsa 

och kan därmed bli kostsamma för organisationen. Poängen med frågorna/påståendena 

är alltså att identifiera om någon specifik riskhöjande faktor förekommer på 

arbetsplatsen för att därmed ha underlag till specifika rekommendationer till åtgärder. 

Detta då teorier föreslår speciella lösningar för organisationer med specifika problem. 

Exempelvis matlagningsutbildningar för organisationer som identifierat dåliga 

kostvanor som ett allmänt problem. En extraordinär avkastning på investerat kapital är 

möjligt i sådana situationer (Leonard, m.fl. 2010, s. 109).  

Intressant att belysa är ifall det etablerade friskvårdsprogrammet hos laboratoriemedicin 

ligger bakom de tämligen goda utfallet på hälsoprofilfrågorna. Enligt påståendet 

”Laboratoriemedicins friskvårdsprogram har förbättrat min hälsa” så identifierar sig 

över 70 % med de tre alternativen som stämmer mest överens med påståendet (se figur 

8 sida 50) vilket torde innebära att friskvårdsprogrammet till en viss del är en av 

förklaringarna.  

Vad gäller tobaksbruk och inställningen till motion kan diskussionen föras kring hur vår 

samtid förändras och etablerar nya vanor. Rent generellt har vi uppfattningen att 

mänskligheten rör sig mot en hälsosammare livsstil jämfört med ett tiotal år sedan vad 

gäller utvecklingen av den allmänna folkhälsan, vilket vi också uppmärksammar i den 

inledande problembakgrunden till uppsatsen. Exempelvis har andelen rökare i Sverige 

haft en stadig utveckling mot att färre röker under de senaste 30 åren (Danielsson, m.fl. 

2009, s. 295). Hur mycket av de positiva hälsoförändringarna kan egentligen krediteras 

en organisations friskvårdsprogram och bör således räknas med i en avkastnings 

beräkning? Rent logiskt är en investering dålig om organisationen når samma resultat av 

att inte genomföra den. Dessa frågor seglar iväg till en makroekonomisk diskussion men 

är väl värda en omtanke.  

Fysisk aktivitet har visat sig ha en klar positiv stresslindrande effekt och 70,4 % av 

laboratoriemedicins personal upplever stress ibland. Självklart är det ofrånkomligt att i 

alla situationer undvika stress, och stress till en viss nivå kan dessutom ha en 

prestationshöjande effekt. Stress har enligt folkhälsorapporten 2009 kraftigt ökat bland 

människor i arbetsför ålder vilket delvis är en av orsakerna till att det allmänna psykiska 

välbefinnandet har försämrats sedan 1980-talet (Danielsson, m.fl. 2009, s. 181). 

Laboratoriemedicin och andra organisationer som identifierar stress som vanligt 

förekommande på arbetsplatsen har därför stor nytta av att subventionera aktiviteter 

som främjar fysisk hälsa i sitt friskvårdsprogram. Aktiviteter som blodomloppet och 

IKSU-kort bör laboratoriemedicin därför satsa ännu mer på att få personalen att utnyttja 

i en större utsträckning även i stressförebyggande syfte.  

5.3.5 Resultat fråga 24,25 och 27 
De tre återstående frågorna av enkäten har ställts i syfte att utreda hur många som 

faktiskt har sjukdomar som kan kopplas till ohälsa. Vi har valt att ställa frågor om 

folksjukdomar som är relativt vanligt förekommande i Sverige, det vill säga de 

riskfaktorer som främst bidrar till sjukdomsbördan i Sverige (Danielsson, m.fl. 2009, s. 

35). Frågorna har ställts kring kroppsligt kroniska besvär, diabetes, högt blodtryck och 

sedan har respondenterna fått göra en allmän ”bedömning” av sin egen fysiska och 
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psykiska hälsa, hur personen mår. Dessa tre frågor kan också kopplas till Goetzel och 

Ozminkowskis (2008) tredje och sista kategori av ohälsa, den tertiära kategorin.  Enligt 

resultatet är det tredjedel (33,67 %) av respondenterna som anser sig ha kroniska besvär 

(se figur 30 fråga 24). 17,35 % uppger att de har antingen typ-2 diabetes eller högt 

blodtryck (se figur 30 fråga 25). Av fråga 27 uppskattar flertalet sin fysiska och 

psykiska hälsa som godtagbar eller bättre, endast ca 6 % anser att hälsan är dålig (se 

figur 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.6 Analys fråga 24,25 och 27 
Enligt Danielsson, m.fl. (2009, s. 184) lider kvinnor generellt av större besvär än män 

vad gäller kroniska besvär och andra fysiska men som kan relateras till psykisk obalans. 

Andelen kvinnor bland respondenterna var som ovan nämnt, en klar majoritet, vilket 

Figur 30: Cirkeldiagram enkätfråga 24, 25 

Figur 31: Stapeldiagram enkätfråga 27 
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kan innebära att svaren vi redoviserar föregående är något annorlunda mot en 

arbetsplats med en jämnare fördelning av könen. Hur mycket det skiljer sig på grund av 

den faktorn och hur mycket som beror på arbetsmiljön är svårt att avgöra. Uppenbart är 

framförallt att de som upplever kroniska besvär är överrepresenterade bland 

respondenterna. Vad dessa kroniska besvär beror på måste också utvärderas innan 

åtgärder kan införas. Dåliga arbetsförhållanden gällande sittställningar och för mycket 

stillasittande kan vara en förklaring. Stressigt jobb vilket pressar individerna psykiskt, 

vilket i sig kan leda till upplevda fysiska krämpor, är också en möjlighet. Enligt 

svarsresponsen på påståendet om personen känner sig allmänt stressade var det bara ca 

13 % som inte alls känner sig stressade. Fysisk aktivitet är ett bra sätt att minska fysiska 

kroniska besvär. Även personer som besväras av typ-2 diabetes och högt blodtryck har 

mycket att vinna på att bli mer fysiskt aktiv. Vad är då nyckeln till att få dessa aktivare? 

Rätt anpassade aktiviteter ökar motivationen och relevansen för aktiviteten. Inspirera 

och ge återkoppling, då många kanske inte vet hur de ska gå tillväga för att exempelvis 

gå ner i vikt och förbättra sin typ-2 diabetes. Inledningsvis gäller att ta reda på vad 

hälsoproblemen beror på och sedan forma åtgärder mot dessa.      
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6. Avdelningsrekommendation 
I kapitel 5 presenterade vi resultatet från den kvantitativa undersökningen samt 

allmänna och specifika rekommendationer till organisationer generellt och 

laboratoriemedicin specifikt.  I detta kapitel tillger vi kortfattat de specifika 

rekommendationerna för laboratoriemedicin.   

Den praktiska nettoavkastningen beräknat på laboratoriemedicins friskvårdsprogram 

var, varje investerad krona ger 1,46 pengarna tillbaka, givet de antaganden och teorier vi 

presenterat i studien. Detta är relativt lågt med tanke på den teoretiska maximala 

nettoavkastningen. Nedan ger vi praktiska förslag på hur laboratoriemedicin kan erhålla 

en ökad effekt utifrån motivations- och beteendeteorier. Vi delar upp motivation och 

beteende i fyra kategorier nämligen, återkoppling, målsättningar, inspiration och 

delaktig.  

Laboratoriemedicin måste förbättra återkopplingen av de anställdas prestationer i 

relation till friskvårdsprogrammet. Återkoppling bör ge effekten att de anställdas 

engagemang och därav prestation ökar, vilket leder till en ökad praktisk 

nettoavkastning. Väldigt många ansåg att de aldrig fått feedback på sin prestation i 

friskvårdsprogrammet, något som kan innebära en sänkt motivations- och ambitionsnivå 

för att nå de målsättningar laboratoriemedicin har med sitt friskvårdsprogram. 

Bättre anpassade målsättningar bör till en högre grad användas på arbetsplatsen. Utöver 

att de anställda har kunskap om friskvårdsmålsättningen som laboratoriemedicin har, 

kan åtgärder göras för att öka betydelsen av friskvårdsprogrammet. 

Friskvårdsspeciallisten och chefer kan exempelvis hjälpa till att sätta upp individuella 

målsättningar för personalen. Något parterna kan enas om genom personsamtal, 

exempelvis en gång om året. För de anställda som anser sig ha en hälso-målsättning kan 

chefer och friskvårdsspeciallister samverka och se om dessa går att förbättra, 

exempelvis öka svårighetsgraden eller göra dem mer specifika. Om laboratoriemedicin 

genomför dessa förändringar (betydelse, samverkan, svårighetsgrad) kommer det med 

största sannolikhet att erhålla en positiv effekt av en ökad prestation i 

friskvårdsprogrammet.  

Av enkätresultaten fann vi även att chefer och andra kollegor inspirerar och påverkar de 

anställda relativt lite. Chefer och kollegor kan omedvetet inspirera varandra genom att 

föregå med gott exempel, alltså: medverka i aktiviteterna, förmedla 

friskvårdsmålsättningen och låta anställda medverka i aktivitetsvalen. Att chefer och 

friskvårdspeciallisten påverkar de anställda medvetet genom förstärkningar är något 

som också kan leda till en ökad prestation i friskvårdsprogrammet. 

Laboratoriemedicin bör reflektera över friskvårdstimmen som aktivitet. Vår 

rekommendation för att utnyttjandegraden skall öka är att arbetsuppgifterna för denna 

timme ska utgå för de anställda. Detta då många anställda ansåg sig inte ha möjlighet att 

utnyttja friskvårdstimmen varje vecka på grund av framförallt tidsbrist. Tidsbrist kan 

vara en ursäkt för bristande intresse och motivation men då väldigt många nämner detta 

skäl är det viktigt att det framhävs. IKSU- kortet är också en bra aktivitet då 

laboratoriemedicins finansieringsgrad för denna aktivitet är relativt låg, men åtgärdar 

bör vidtas för att inspirera fler att utnyttja avtalet. Från hälsoprofilsundersökningen fann 

vi att relativt många anställda lider av kroniska besvär i rygg, nacke och armar etc. samt 

att en betydande andel av personalen dessutom hade ett BMI över 30, vilket 

representerar fetma enligt modellen. De fysiska effekter som IKSU- kortet (om det 
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utnyttjas till fysisk träning) och övriga fysiska aktiviteter innehåller, exempelvis 

blodomloppet, har potential att råda bot på dessa besvär. Fysisk aktivitet har dessutom 

stresslindrande effekter och stress var något som en mängd anställda upplevde då och 

då.  

Den generella utnyttjandegraden på aktiviteterna laboratoriemedicin finansierar är 

relativt låg men vi fann ingen direkt tendens som tyder på att aktiviteterna inte är 

omtyckta och direkt bör bytas ut. Detta innebär att ett arbete med motivations och 

beteendeförändringar hos de anställda bör vara tillräckligt för att erhålla en ökad effekt 

av utnyttjandegrad och således även en ökad praktisk nettoavkastning. De aktiviteter 

som finns tillgängliga utgör en tillräcklig bredd för att ge de hälsoeffekter som kan råda 

bot på de specifika hälso-problem som finns bland personalen på laboratoriemedicin. 

Självklart bör de ansvariga för friskvårdsprogrammet alltid ha en öppen dialog ifall 

personalen kommer med speciella önskemål och vill vara delaktiga.  

Tredje generationens friskvård berör vikten av att göra friskvårdsprogram obligatoriska 

för att maximera nyttan/avkastningen av programmet. Frivilliga friskvårdsprogram 

tenderar också att locka de som redan är relativt hälsosamma och inte är i samma behov 

av organisationens investering. Syftet med en organisations friskvårdsprogram är att 

förhindra initiering av sjukdom relaterat till ohälsa och främja, bibehålla och förbättra 

de anställdas hälsa på arbetsplatsen. Detta är något som en organisation inte lever upp 

till om inte alla deltar i friskvårdsprogrammet. Med stöd av dessa argument 

rekommenderas att laboratoriemedicin överväger en obligatorisk medverkan i 

friskvårdsprogrammet. Viktigt är att personalen inte känner sig tvingade att delta i 

aktiviteterna, fokus bör ligga på personalmotiverande insatser för att öka individernas 

engagemang till att finna glädjen i att delta. Exempelvis kan en anmälan göras för alla 

till blodomloppet sedan är det av yttersta vikt att införa målsättningar, inspirera, 

återkoppla samt att visa delaktighet från laboratoriemedicins sida.  Lyckas 

laboratoriemedicin med detta får dem en högre delaktighet utan känslan av tvång.  

En metod att införa obligatoriskt deltagande kan vara genom ett stegvis införande. 

Inledningsvis bör fokus ligga på att förbättra de rådande problemen, exempelvis lågt 

deltagande i nuvarande aktiviteter, genom personalmotiverande insatser.  Andra steget 

blir att inkludera även dem som i nuvarande situation står utanför programmet. 

Övertiden är det lyckosamt att uppmärksamma förändringar i deltagarnas preferenser 

kring nya aktiviteter och förutsättningar (hälsoprofil).  
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7. Slutdiskussion 
”Vilken praktisk nettoavkastning medför ett friskvårdsprogram för organisationer och 

vad kan utföras för att den ska bli högre”.  

I uträkningen om den praktiska nettoavkastningen fick vi resultaten 0,46 d.v.s. för varje 

investerad krona erhåller laboratoriemedicin 1,46 gånger pengarna tillbaka i 

produktivitetsökningar, lojalitetsförbättringar och minskad sjukfrånvaro.  

Organisationer eller avdelningar med liknande geografiskt läge, implementerat 

friskvårdsprogram, realiserat problem och ett långsiktigt agerande, kapitel 2.2 val av 

organisation, kan verkställa och erhålla liknande resultat. Det som studien, till skillnad 

från andra studier inom området, har belyst är utnyttjandegraden av ett 

friskvårdsprogram samt om anställda hade varit lika hälsosamma eller ohälsosamma 

oavsett friskvårdsprogrammets existens. Det visade sig att aktiviteterna inte utnyttjades 

fullt ut, men också att en stor del av de anställda ansåg att de hade varit lika hälsosamma 

eller ohälsosamma oavsett friskvårdsprogrammets existens. Av dessa anledningar blev 

också nettoavkastningen 0,46 i praktiken, betydligt mindre än den enligt teorin 

maximala nettoavkastningen. Eftersom utnyttjandegraden i vår studie påverkar den 

praktiska nettoavkastningen så blir studien också generaliserbar på likande 

organisationer där utnyttjandegraden är relativt låg.  

Då de anställdas utnyttjandegradgrad av friskvårdsprogrammets aktiviteter kan förklaras 

genom motivations och beteendeteorier blir den praktiska nettoavkastningen 

generaliserbar på organisationer som motiverar anställda till en relativt låg nivå. 

Exempel på detta är låg nivå av, återkoppling, målsättningar, delaktighet och 

inspiration. Det kan också tänkas att denna relation, motivation och utnyttjandegrad, 

snarare beror på att de aktiviteter som existerar inte är tillräckligt givande för 

personalen. Detta är något vi inte har funnit bevis på då medlemmarna inte klagade på 

själva aktiviteterna i stor utsträckning. För att kontrollera att aktiviteterna var anpassade 

till de individuella hälsoproblem som existerade på arbetsplatsen genomfördes också en 

kortare hälsoprofilsundersökning. Detta gjordes på hela populationen för att observera 

eventuella skillnader i hälsa mellan medlemmar och icke medlemmar. Vidare forskning 

på relationssambandet mellan utnyttjandegrad, aktiviteter och motivation kan behövas 

inom området. Detta då det kan vara intressant att undersöka om nya eller förbättrade 

aktiviter påverkar en individs prestation mer än att organisationen arbetar med 

motivatorer och beteendeförändringar hos personalen. Vedertaget är att 

hälsoprofilsinriktade aktiviteter inom ett friskvårdsprogram generellt genererar en högre 

avkastning än friskvårdsprogram som inte direkt tar hänsyn till den aspekten.  

Inom motivations och beteende området fann vi också, likt våra förföreställningar, att en 

organisation inför ett friskvårdsprogram utan att chefer och friskvårdsspecialister 

tillfullo motiverar de anställda. Från motivations- och beteendeteorier samt tidigare 

forskning inom friskvårdsprogram drog vi slutsatsen att organisationen kan påverka de 

anställda till att öka prestation och utnyttjandegraden och på så sätt erhålla en högre 

praktisk nettoavkastning. Resultatet kring frågor relaterade till utnyttjandegrad, 

motivation och beteende ser vi som generellt inom många organisationer som har infört 

friskvårdsprogram utan uppföljningar, målsättningar, delaktighet och inspiration.  Vi 

har tillgett allmänna rekommendationer som chefer och friskvårdsspecialister kan 

genomföra för att öka motivationen hos de anställda och dessa rekommendationer är 

också allmänna for andra organisationer med en liknande situation (se kapitel 5.2 

Resultat och analys av motivations- och beteenderelaterade frågor).   
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Denna studie tar inte hänsyn till om det finns en optimal variation av aktiviteter. Teorin 

belyser vikten av att aktivisterna på arbetsplatsen ska utgå ifrån de individuella 

hälsoproblem som finns men inte hur många olika aktiviter som är optimalt. Rent 

hypotetiskt bör varje aktivitet inte medföra lika stor effekt om det existerar ett för stort 

urval av aktiviteter. Relationen mellan antal aktiviteter och individuella hälsoproblem är 

något som är lämpat för vidare forskning.  
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8. Sanningskriterier 

8.1 Reliabilitet 
Stabilitet, uttrycket är tänkt att undersöka sambandet mellan två observationer vid olika 

tidpunkter och som mäter samma sak, så kallat ”test-retest” (Bryman & Bell, 2005, s. 

94). Huruvida stabiliteten mellan de två observationstillfällena stämmer överens i vår 

studie beror till stor del på tidsspannet mellan observationerna. Görs testet om ganska 

omgående anser vi att stabiliteten är god då enkätfrågorna genomgått ett flertal 

redigeringar för att göra dessa så tydliga som möjligt. Ett omgående ”re-test” är 

framförallt viktigt i syfte att undersöka huruvida respondenterna har uppfattat frågorna 

korrekt och inte bara kryssar i något och blir otillförlitliga. Däremot en del av själva 

syftet med undersökningen är att ge en organisation rekommendationer om hur denne 

kan genomföra en förändring av de indikationer vi valt att mäta. Alltså säger det sig 

självt att resultatet borde förändras vid en mätning på längre sikt ifall organisationen 

tillgodogör sig uppsatsen. Exempelvis blir utnyttjandegraden förhoppningsvis förändrad 

ifall organisationen genomför de förändringar vi rekommenderar.   

Inre reliabilitet, då vi ville mäta ett antal olika faktorer som går att relatera till 

avkastning på friskvårdsprogram så valde vi att använda olika indikatorer, då menar vi 

olika frågor om aktivitetsutnyttjande, hälsoprofil och grad av motivation etc. Detta för 

att få en samlad bild av hur väl en individ utnyttjar friskvårdsprogrammet. Alla dessa 

indikatorer är tänkt att besvara olika faktorer (exempelvis hur väl har de anställda fått 

påverka aktiviteterna i friskvårdsprogrammet) som sedermera renderar i olika svar om 

avkastningen på friskvårsprogrammet just nu med de antaganden som gjorts. Svaren har 

också använts till rekommendationer om åtgärder som kan göra friskvårdsprogrammet 

effektivare.  

8.2 Validitet 
Ytvaliditet, enkätfrågorna genomgick en process där ett antal personer fick bedöma 

frågorna och dess relevans. Exempelvis avdelningschefen och friskvårdsinspiratören vid 

laboratoriemedicin samt uppsatsens handledare vid handelshögskolan på Umeå 

Universitet. Ytvaliditeten anser vi vara hög då dessa personer är kunniga inom olika 

områden och bidrar således med kunskap inom olika delar. Exempelvis har handledaren 

god erfarenhet i enkätutformning vad gäller upplägg och allmänna aspekter, som är 

viktiga att ta hänsyn till. Friskvårdsinspiratören har kunskap angående frågor i ämnet 

som vi vill mäta och har erfarenheter av att själv genomföra liknande undersökningar på 

den utvalda arbetsplatsen. Avdelningschefen hade också åsikter om innehållet och var 

den som i slutändan skulle godkänna enkäten innan den skickades ut. Enkätfrågorna har 

till en början författats med stöd av tidigare etablerad forskning för att säkerställa deras 

validitet. 

Begreppsvaliditet, den rad av antaganden vi gjorde kring avkodningen kan förstås 

disskuteras. Exempelvis att en individ kan nå hälften av den teoretiskt maximala 

avkastningen för en aktivitet ifall personen utnyttjar aktiviteten till hälften. Då vi ville 

göra studien mätbar var vi tvungna att göra vissa antaganden likt antagandet beskrivet, 

vi kan inte heller hämta stöd från forskning då vi inte funnit någon som använt en 

liknande uträkningsmetod. Utifrån tidigare forskning i ämnet skapade vi en uppfattning 

om hur det är möjligt att nå resultatet som den tidigare forskningen bevisat. Exempelvis 

om någon forskning visar att resultatet av det friskvårdsprogrammet hade en avkastning 

på 3,85 gånger investerat kapital så antog vi att den siffran kan uppnås genom vissa 

kriterier. Dessa kriterier är också baserade på material som finns bifogade i uppsatsen, 
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exempelvis minimigränser för att fysisk aktivitet ska generera hälsoeffekter. Då vi varit 

valt att genomföra en rad antaganden för att uppnå ett resultat, framförallt delen om 

avkastningen på investerat friskvårdskaptal, vill vi använda ett citat för att styrka vårt 

resonemang:  

 

”Bra forskning är ingenting som kan uppnås genom att slaviskt följa en uppsättning 

regler för vad som är rätt och fel. De vinster man gör i en riktning innebär förluster i en 

annan”. (Denscombe, 2009) 

 

Innehållsvaliditet, för att erhålla så hög innehållsvaliditet som möjligt var vi noggranna 

med att täcka av de aspekter vi funnit som nödvändiga enligt tidigare 

forskningsansatser. Viktigt för oss var att fånga upp frågor som rör både 

friskvårdsprogrammet i sig men också personernas hälsoprofiler och grad av motivation 

till friskvård. Detta för att kunna besvara hela syftet med uppsatsen.   

Skevheten i resultatet, en viktig aspekt att beröra är den eventuella skevheten i resultatet 

som kan finnas på grund av den fördelningen av respondenterna vi fick. Av de 102 

personer som deltog i den kvantitativa studien var det alltså 86 stycken som deltar i 

friskvårdsprogrammet. Dessa 86 av 102 (84,31 %) stycken ska avspegla de 250 av 415 

(60,24 %) i verkligheten. Detta bekräftar tesen om att den här typen av undersökningar 

riskerar att framförallt locka de som har intresse för studien (Bryman & Bell, 2005, s. 

164). Det resultat som framförallt riskerar att bli icke överensstämmande med 

verkligheten är de frågor som alla uppmuntrades att besvara, d.v.s de hälsoprofil 

relaterade frågorna (del 2 i enkäten). Ett exempel på en möjlig skevhet är 

nikotinbrukandet på arbetsplatsen som enligt enkäten visade på att endast ca 7 % röker 

eller snusar. En hypotes är att friskvårdsaktiva är mer medveten om sin hälsa och avstår 

därför från nikotin. Hade vi haft en mer verklighetsavspeglande fördelning i 

enkätstudien mellan aktiva och inaktiva hade vi kanske erhållit en högre siffra på antalet 

nikotinbrukare varpå andra rekommendationer hade kunnat föredras. Vi valde att inte 

göra några urval i populationen och fick de svar vi fick. Genom att påvisa eventuella 

svagheter i det resultat vi representerar så uppvisar vi en god medvetenhet men viktigt 

att betona är att vi är trygga med de slutsatser och rekommendationer vi kommit fram 

till.  
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Appendix 1: Finansiering och Personalkostander 

Direkta bokförda kostnader plus 
lönekostnader friskvårdstimma     Kostnader justerat efter friskvårdsinspiratörens nedlagda arbetstid Totala kostnader per person 

  Tot kr: per/person år Antal timmar/aktivitet/år Tot kr: per/person/år  och aktivitet kr/år 

Friskvårdstimma 2970881 11884 0 0 0 11884 

Seminarier 16000 64 24 6362 25,45 89 

Blodomloppet 21410 86 72 19086 76,34 162 

Iksu kort 0 0 40 10603 42,41 42,4 

Massage 0 0 96 25448 101,79 101,8 

Tot/ år 3008291 
  

61498,45 
  

Inkomst personal   

  
  232 

 
Medellön/mån 25300 

  
  

  
Tot/ år 445000 

  
  

 
  

Timmar/år 1760 

 

 
  

 
  

Per timma 253 

    
  

47 timmar/ år 11884 

    
  

Friskvårdsinspiratörs beräkningar antal 
timmar/ aktivitet   

    
  

Friskvårdstimma   

  
  

 
  

Seminarier 24 

    
  

Blodomlopp 72       
 

  

Iksu kort 40 

    
  

Massage 96 

    
  

Total lön halvtid 233270 

    
  

Friskvårdsinspiratörs lön /timma 265 

    
  

  
 

 
 
 
 

   
  

*Meddelön: Från financial controller laboratoriemedicin  

*Veckor/år ca 47: Från financial controller laboratoriemedicin 

*Timma/år : Från financial controller laboratoriemedicin  

*Friskvårdsinspiratörs lön inklusive arbetsgivaravgift : Beräknat utifrån underlag totala friskvårdskostnader-

kostnader för aktiviteter dividerat med en halvtidstjänst på 880 timmar/år 

*Friskvårdsinspiratörs beräkningar: Beräknas utifrån friskvårdsinspiratörens egen uppfattning om spenderad tid på 

de olika aktiviteterna 

*Direkta kostnader för friskvård uträknat från laboratoriemedicin friskvådsbudget  

*Total lön/år Uppgifter från Controller på lab. Medicin är beräknad på medellön + arbetsgivaravgifter för 

arbetsgivaren 

 

 



Appendix 2: Vinstuträkning och Nettoavkastning 

Vinst uträkning     

Nettoavkastning för alla aktiviteter (250pers): + 1535839,75 

  
 

  

Kostnader som inte genererar avkastning 
 

  

Indirekta kostnader som inte har avkastning - 75 419,31 

Oredovisad arbetstid (friskvårdanställd) som inte har avkastning - 171771,55 

  = 247 190,86 

  
Vinst Från 
friskvårdsprogrammet 1288648,90 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Netto ROI uträkning     

Summa Kostnader från alla aktiviteter 86 personer (34,4%) 1056007,46   

Summa Kostnader från alla aktiviteter 250 personer  3069789,14   
Summa kostnader som inte genererar avkast+kost för alla 
aktiviteter 3 316 979,99 (3069789,14+247190,86) 

  
 

  
ROI= Summa av alla kostnader+nettoavkastning/summa av alla 
kostnader 1,463   

Netto ROI=Nettoavkastning/Summa av alla kostnader 
friskvårdsprogram 0,463   



Appendix 3: Bokförda friskvårdskostnader 2011 
(exkl arbetstid)     

      

      

      

Konto text Ver text Belopp 

      

Personalrepresentation Avtalsbolaget 133 AB 379,98 

Personalrepresentation Compass Group AB 417,86 

Personalrepresentation Gimobageriet 2 341,10 

Personalrepresentation Konsum Nord Ek För 5 610,41 

Personalrepresentation Lekstugan 678,40 

Personalrepresentation Mat till personal 15 sept 2011 460,00 

Personalrepresentation Matilda 228,25 

Personalrepresentation Noni AB 44 106,20 

Personalrepresentation Restaurang Sävargården AB 3 275,00 

Personalrepresentation Ö O B Överskottsbolaget 512,94 

Friskv o fritidsverksamh Idrottsföreningen Kamrate 1 120,00 

Friskv o fritidsverksamh Kenneth Vidmark HB 16 000,00 

Friskv o fritidsverksamh Korpen Västerbotten 19 290,00 

Friskv o fritidsverksamh Umeå Kommun 1 000,00 

Biljetter resor   1 452,00 

Biljetter resor Arctic Bus Sweden AB 10 995,30 

Biljetter resor Företagsresor I Umeå AB 4 404,27 

Telefon mark/abonnem avg Teliasonera Sverige AB 557,60 

      

SUMMA   112 829,31 

      

Kostnad relaterad till Seminarier 16 000,00   

Kostnad relaterad till Blodomloppet 21 410,00   

Indirekta kostnader som inte har avkastning 75 419,31   

Oredovisad arbetstid (friskvårdanställd) som inte har avkastning 171771,55   

      

 



Appendix 4: Nettoavkastning friskvårdstimme 

 

Respondent Fråga 1 Fråga 2 1*2 Utnyttjandegrad 3 ROImax teori fråga 3 Kostnad 3 ROI prak fråga 3 

1 1 1,00 1 0,75 3,85 11884 2,8875 

2 1 0,00 0 0,75 3,85 11884 0 

3 1 1,00 1 0 3,85 11884 0 

4 1 0,00 0 0 3,85 11884 0 

5 1 0,50 0,5 -1 3,85 11884 -1 

6 1 0,50 0,5 0 3,85 11884 0 

7 1 0,50 0,5 0,75 3,85 11884 1,44375 

8 0 1,00 0 0 3,85 11884 0 

9 0 0,50 0 1 3,85 11884 0 

10 0 1,00 0 1 3,85 11884 0 

11 1 0,50 0,5 1 3,85 11884 1,925 

12 1 1,00 1 0,5 3,85 11884 1,925 

13 1 1,00 1 1 3,85 11884 3,85 

14 1 1,00 1 0 3,85 11884 0 

15 1 0,50 0,5 0 3,85 11884 0 

16 1 1,00 1 0 3,85 11884 0 

17 1 0,50 0,5 0 3,85 11884 0 

18 1 0,00 0 0,5 3,85 11884 0 

19 1 0,00 0 0 3,85 11884 0 

20 0 0,50 0 1 3,85 11884 0 

21 1 1,00 1 1 3,85 11884 3,85 

22 1 1,00 1 1 3,85 11884 3,85 

23 1 0,50 0,5 0,75 3,85 11884 1,44375 

24 1 1,00 1 0 3,85 11884 0 

25 1 0,50 0,5 0,5 3,85 11884 0,9625 

26 1 0,00 0 0,75 3,85 11884 0 

27 1 1,00 1 0,5 3,85 11884 1,925 

28 1 1,00 1 0,5 3,85 11884 1,925 

29 0 0,00 0 0,75 3,85 11884 0 

30 1 0,00 0 -1 3,85 11884 -1 



Appendix 4: Nettoavkastning friskvårdstimme 

31 0 1,00 0 0 3,85 11884 0 

32 1 1,00 1 0 3,85 11884 0 

33 1 0,00 0 0,75 3,85 11884 0 

34 1 0,5 0,5 -1 3,85 11884 -1 

35 1 0,5 0,5 -1 3,85 11884 -1 

36 1 -1 -1 -1 3,85 11884 -1 

37 1 -1 -1 0 3,85 11884 -1 

38 1 -1 -1 0,5 3,85 11884 -1 

39 1 -1 -1 0 3,85 11884 -1 

40 1 0,5 0,5 0,5 3,85 11884 0,9625 

41 1 1 1 0,5 3,85 11884 1,925 

42 1 0,5 0,5 1 3,85 11884 1,925 

43 1 -1 -1 0,5 3,85 11884 -1 

44 1 0 0 1 3,85 11884 0 

45 1 -1 -1 -1 3,85 11884 -1 

46 1 1 1 0 3,85 11884 0 

47 1 0,5 0,5 0,75 3,85 11884 1,44375 

48 1 0 0 1 3,85 11884 0 

49 1 -1 -1 0,5 3,85 11884 -1 

50 1 1 1 0,5 3,85 11884 1,925 

51 1 1 1 1 3,85 11884 3,85 

52 0 1 0 0,5 3,85 11884 0 

53 1 0,5 0,5 0,75 3,85 11884 1,44375 

54 0 0,5 0 1 3,85 11884 0 

55 1 0,5 0,5 1 3,85 11884 1,925 

56 1 1 1 0,5 3,85 11884 1,925 

57 1 0,5 0,5 0,75 3,85 11884 1,44375 

58 1 -1 -1 0,75 3,85 11884 -1 

59 1 0,5 0,5 0 3,85 11884 0 

60 1 0 0 0,75 3,85 11884 0 

61 1 0,5 0,5 1 3,85 11884 1,925 

62 1 0,5 0,5 1 3,85 11884 1,925 



Appendix 4: Nettoavkastning friskvårdstimme 

63 1 0 0 0,75 3,85 11884 0 

64 0 -1 0 0,75 3,85 11884 -1 

65 1 1 1 0,75 3,85 11884 2,8875 

66 1 0,5 0,5 -1 3,85 11884 -1 

67 1 0,5 0,5 1 3,85 11884 1,925 

68 1 0 0 0 3,85 11884 0 

69 0 1 0 0,5 3,85 11884 0 

70 1 1 1 1 3,85 11884 3,85 

71 1 0,5 0,5 0,5 3,85 11884 0,9625 

72 1 1 1 -1 3,85 11884 -1 

73 1 0,5 0,5 -1 3,85 11884 -1 

74 1 1 1 0 3,85 11884 0 

75 1 0 0 1 3,85 11884 0 

76 1 -1 -1 0,75 3,85 11884 -1 

77 1 0,5 0,5 1 3,85 11884 1,925 

78 1 -1 -1 1 3,85 11884 -1 

79 1 1 1 0 3,85 11884 0 

80 0 0,5 0 1 3,85 11884 0 

81 1 0,5 0,5 -1 3,85 11884 -1 

82 1 0,5 0,5 1 3,85 11884 1,925 

83 1 1 1 -1 3,85 11884 -1 

84 0 1 0 -1 3,85 11884 -1 

85 1 1 1 1 3,85 11884 3,85 

86 0 1 0 -1 3,85 11884 -1 

    
  Kostnad 86 personer 1021982,955   

    
    Medel ROI  0,511 

    
Nettoavkastning KR 522058,0078 

  

   

nettoavkastning 250 
personer  1517610,488 

   

   
nettoavkastning /person  6070,441951 

   

   
% friskvårdsanvändare 0,344 

    



Appendix 5: Nettoavkastning friskvårdsseminarier 
Respondent Fråga 2 Utnyttjandegrad 3 ROImax teori fråga 3 Kostnad 3 ROI prak fråga 3 

1 1,00 0,75 3,85 89,45 2,8875 

2 0,00 0 3,85 89,45 0 

3 1,00 0,75 3,85 89,45 2,8875 

4 0,00 0 3,85 89,45 0 

5 0,50 0 3,85 89,45 0 

6 0,50 0,5 3,85 89,45 0,9625 

7 0,50 0,5 3,85 89,45 0,9625 

8 1,00 0 3,85 89,45 0 

9 0,50 0,5 3,85 89,45 0,9625 

10 1,00 -1 3,85 89,45 -1 

11 0,50 0,5 3,85 89,45 0,9625 

12 1,00 1 3,85 89,45 3,85 

13 1,00 0,75 3,85 89,45 2,8875 

14 1,00 0,75 3,85 89,45 2,8875 

15 0,50 0 3,85 89,45 0 

16 1,00 -1 3,85 89,45 -1 

17 0,50 -1 3,85 89,45 -1 

18 0,00 -1 3,85 89,45 -1 

19 0,00 0 3,85 89,45 0 

20 0,50 -1 3,85 89,45 -1 

21 1,00 0 3,85 89,45 0 

22 1,00 1 3,85 89,45 3,85 

23 0,50 0,75 3,85 89,45 1,44375 

24 1,00 1 3,85 89,45 3,85 

25 0,50 0,5 3,85 89,45 0,9625 

26 0,00 -1 3,85 89,45 -1 

27 1,00 -1 3,85 89,45 -1 

28 1,00 0 3,85 89,45 0 

29 0,00 -1 3,85 89,45 -1 

30 0,00 0 3,85 89,45 0 

31 1,00 0 3,85 89,45 0 



Appendix 5: Nettoavkastning friskvårdsseminarier 
32 1,00 0 3,85 89,45 0 

33 0,00 -1 3,85 89,45 -1 

34 0,5 -1 3,85 89,45 -1 

35 0,5 -1 3,85 89,45 -1 

36 -1 -1 3,85 89,45 -1 

37 -1 -1 3,85 89,45 -1 

38 -1 -1 3,85 89,45 -1 

39 -1 -1 3,85 89,45 -1 

40 0,5 -1 3,85 89,45 -1 

41 1 -1 3,85 89,45 -1 

42 0,5 0 3,85 89,45 0 

43 -1 0 3,85 89,45 -1 

44 0 -1 3,85 89,45 -1 

45 -1 -1 3,85 89,45 -1 

46 1 -1 3,85 89,45 -1 

47 0,5 0 3,85 89,45 0 

48 0 -1 3,85 89,45 -1 

49 -1 -1 3,85 89,45 -1 

50 1 0,5 3,85 89,45 1,925 

51 1 0,5 3,85 89,45 1,925 

52 1 0,5 3,85 89,45 1,925 

53 0,5 -1 3,85 89,45 -1 

54 0,5 0 3,85 89,45 0 

55 0,5 1 3,85 89,45 1,925 

56 1 0 3,85 89,45 0 

57 0,5 0,75 3,85 89,45 1,44375 

58 -1 -1 3,85 89,45 -1 

59 0,5 -1 3,85 89,45 -1 

60 0 -1 3,85 89,45 -1 

61 0,5 0 3,85 89,45 0 

62 0,5 -1 3,85 89,45 -1 

63 0 -1 3,85 89,45 -1 



Appendix 5: Nettoavkastning friskvårdsseminarier 
64 -1 -1 3,85 89,45 -1 

65 1 0 3,85 89,45 0 

66 0,5 0 3,85 89,45 0 

67 0,5 0,75 3,85 89,45 1,44375 

68 0 0 3,85 89,45 0 

69 1 0 3,85 89,45 0 

70 1 1 3,85 89,45 3,85 

71 0,5 -1 3,85 89,45 -1 

72 1 0 3,85 89,45 0 

73 0,5 0,75 3,85 89,45 1,44375 

74 1 0 3,85 89,45 0 

75 0 -1 3,85 89,45 -1 

76 -1 -1 3,85 89,45 -1 

77 0,5 -1 3,85 89,45 -1 

78 -1 -1 3,85 89,45 -1 

79 1 0,5 3,85 89,45 1,925 

80 0,5 0 3,85 89,45 0 

81 0,5 0,75 3,85 89,45 1,44375 

82 0,5 -1 3,85 89,45 -1 

83 1 0 3,85 89,45 0 

84 1 0 3,85 89,45 0 

85 1 0 3,85 89,45 0 

86 1 0 3,85 89,45 0 

  
  Kostnad 86 personer 7692,50   

  
    Medel ROI  0,147 

  
Nettoavkastning KR 1127,599266 

  

 
nettoavkastning 250 personer  3277,904843 

   

 
nettoavkastning /person  13,11161937 

   

 
% friskvårdsanvändare 0,344 

    



Appendix 6: Nettoavkastning Blodomloppet 

 

Respondent Fråga 1 Fråga 2 1*2 Utnyttjandegrad 3 ROImax teori fråga 3 Kostnad 3 ROI prak fråga 3 

1 1 1,00 1 1 3,1 162,0 3,1 

2 1 0,00 0 -1 3,1 162,0 -1 

3 1 1,00 1 -1 3,1 162,0 -1 

4 1 0,00 0 -1 3,1 162,0 -1 

5 1 0,50 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

6 1 0,50 0,5 1 3,1 162,0 1,55 

7 1 0,50 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

8 0 1,00 0 1 3,1 162,0 0 

9 0 0,50 0 1 3,1 162,0 0 

10 0 1,00 0 -1 3,1 162,0 -1 

11 1 0,50 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

12 1 1,00 1 1 3,1 162,0 3,1 

13 1 1,00 1 -1 3,1 162,0 -1 

14 1 1,00 1 -1 3,1 162,0 -1 

15 1 0,50 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

16 1 1,00 1 1 3,1 162,0 3,1 

17 1 0,50 0,5 1 3,1 162,0 1,55 

18 1 0,00 0 -1 3,1 162,0 -1 

19 1 0,00 0 -1 3,1 162,0 -1 

20 0 0,50 0 -1 3,1 162,0 -1 

21 1 1,00 1 1 3,1 162,0 3,1 

22 1 1,00 1 1 3,1 162,0 3,1 

23 1 0,50 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

24 1 1,00 1 1 3,1 162,0 3,1 

25 1 0,50 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

26 1 0,00 0 -1 3,1 162,0 -1 

27 1 1,00 1 1 3,1 162,0 3,1 

28 1 1,00 1 -1 3,1 162,0 -1 

29 0 0,00 0 1 3,1 162,0 0 

30 1 0,00 0 -1 3,1 162,0 -1 



Appendix 6: Nettoavkastning Blodomloppet 

 

31 0 1,00 0 1 3,1 162,0 0 

32 1 1,00 1 -1 3,1 162,0 -1 

33 1 0,00 0 1 3,1 162,0 0 

34 1 0,5 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

35 1 0,5 0,5 1 3,1 162,0 1,55 

36 1 -1 -1 -1 3,1 162,0 -1 

37 1 -1 -1 1 3,1 162,0 -1 

38 1 -1 -1 -1 3,1 162,0 -1 

39 1 -1 -1 -1 3,1 162,0 -1 

40 1 0,5 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

41 1 1 1 -1 3,1 162,0 -1 

42 1 0,5 0,5 1 3,1 162,0 1,55 

43 1 -1 -1 1 3,1 162,0 -1 

44 1 0 0 -1 3,1 162,0 -1 

45 1 -1 -1 1 3,1 162,0 -1 

46 1 1 1 -1 3,1 162,0 -1 

47 1 0,5 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

48 1 0 0 -1 3,1 162,0 -1 

49 1 -1 -1 1 3,1 162,0 -1 

50 1 1 1 -1 3,1 162,0 -1 

51 1 1 1 -1 3,1 162,0 -1 

52 0 1 0 -1 3,1 162,0 -1 

53 1 0,5 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

54 0 0,5 0 1 3,1 162,0 0 

55 1 0,5 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

56 1 1 1 1 3,1 162,0 3,1 

57 1 0,5 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

58 1 -1 -1 -1 3,1 162,0 -1 

59 1 0,5 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

60 1 0 0 1 3,1 162,0 0 

61 1 0,5 0,5 -1 3,1 162,0 -1 



Appendix 6: Nettoavkastning Blodomloppet 

 

62 1 0,5 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

63 1 0 0 -1 3,1 162,0 -1 

64 0 -1 0 -1 3,1 162,0 -1 

65 1 1 1 -1 3,1 162,0 -1 

66 1 0,5 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

67 1 0,5 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

68 1 0 0 1 3,1 162,0 0 

69 0 1 0 1 3,1 162,0 0 

70 1 1 1 1 3,1 162,0 3,1 

71 1 0,5 0,5 1 3,1 162,0 1,55 

72 1 1 1 -1 3,1 162,0 -1 

73 1 0,5 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

74 1 1 1 1 3,1 162,0 3,1 

75 1 0 0 1 3,1 162,0 0 

76 1 -1 -1 -1 3,1 162,0 -1 

77 1 0,5 0,5 1 3,1 162,0 1,55 

78 1 -1 -1 -1 3,1 162,0 -1 

79 1 1 1 1 3,1 162,0 3,1 

80 0 0,5 0 1 3,1 162,0 0 

81 1 0,5 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

82 1 0,5 0,5 -1 3,1 162,0 -1 

83 1 1 1 1 3,1 162,0 3,1 

84 0 1 0 -1 3,1 162,0 -1 

85 1 1 1 1 3,1 162,0 3,1 

86 0 1 0 -1 3,1 162,0 -1 

    
  Kostnad 86 personer 13930,53018   

    
    Medel ROI  -0,0744 

    
Nettoavkastning KR -1036,69 

  

   

nettoavkastning 250 
personer  -3013,64 

   

   
nettoavkastning /person  -0,0830 

   

   
% friskvårdsanvändare 0,344 

   



Appendix 7: Nettoavkastning massage 
Respondent Fråga 2 Utnyttjandegrad 3 ROImax teori fråga 3 Kostnad 3 ROI prak fråga 3 

1 1,00 1 3,85 101,79 3,85 

2 0,00 -1 3,85 101,79 0 

3 1,00 0,5 3,85 101,79 1,925 

4 0,00 1 3,85 101,79 0 

5 0,50 -1 3,85 101,79 0 

6 0,50 0,75 3,85 101,79 1,44375 

7 0,50 0,75 3,85 101,79 1,44375 

8 1,00 -1 3,85 101,79 0 

9 0,50 0 3,85 101,79 0 

10 1,00 0,5 3,85 101,79 1,925 

11 0,50 0,5 3,85 101,79 0,9625 

12 1,00 1 3,85 101,79 3,85 

13 1,00 1 3,85 101,79 3,85 

14 1,00 1 3,85 101,79 3,85 

15 0,50 0,5 3,85 101,79 0,9625 

16 1,00 -1 3,85 101,79 0 

17 0,50 0,5 3,85 101,79 0,9625 

18 0,00 0 3,85 101,79 0 

19 0,00 0 3,85 101,79 0 

20 0,50 -1 3,85 101,79 0 

21 1,00 0 3,85 101,79 0 

22 1,00 1 3,85 101,79 3,85 

23 0,50 -1 3,85 101,79 0 

24 1,00 -1 3,85 101,79 0 

25 0,50 -1 3,85 101,79 0 

26 0,00 -1 3,85 101,79 0 

27 1,00 0,75 3,85 101,79 2,8875 

28 1,00 1 3,85 101,79 3,85 

29 0,00 0,5 3,85 101,79 0 

30 0,00 0,5 3,85 101,79 0 

31 1,00 0,75 3,85 101,79 2,8875 



Appendix 7: Nettoavkastning massage 
32 1,00 0,5 3,85 101,79 1,925 

33 0,00 0,75 3,85 101,79 0 

34 0,5 0,75 3,85 101,79 1,44375 

35 0,5 1 3,85 101,79 1,925 

36 -1 -1 3,85 101,79 0 

37 -1 0,5 3,85 101,79 0 

38 -1 0 3,85 101,79 0 

39 -1 0 3,85 101,79 0 

40 0,5 0,75 3,85 101,79 1,44375 

41 1 0,5 3,85 101,79 1,925 

42 0,5 0,5 3,85 101,79 0,9625 

43 -1 0,75 3,85 101,79 0 

44 0 -1 3,85 101,79 0 

45 -1 -1 3,85 101,79 0 

46 1 -1 3,85 101,79 0 

47 0,5 0,5 3,85 101,79 0,9625 

48 0 0 3,85 101,79 0 

49 -1 0 3,85 101,79 0 

50 1 1 3,85 101,79 3,85 

51 1 1 3,85 101,79 3,85 

52 1 -1 3,85 101,79 0 

53 0,5 -1 3,85 101,79 0 

54 0,5 0 3,85 101,79 0 

55 0,5 1 3,85 101,79 1,925 

56 1 0,5 3,85 101,79 1,925 

57 0,5 0 3,85 101,79 0 

58 -1 -1 3,85 101,79 0 

59 0,5 0,5 3,85 101,79 0,9625 

60 0 0,75 3,85 101,79 0 

61 0,5 -1 3,85 101,79 0 

62 0,5 0,75 3,85 101,79 1,44375 

63 0 -1 3,85 101,79 0 



Appendix 7: Nettoavkastning massage 
64 -1 -1 3,85 101,79 0 

65 1 -1 3,85 101,79 0 

66 0,5 0,5 3,85 101,79 0,9625 

67 0,5 0,5 3,85 101,79 0,9625 

68 0 1 3,85 101,79 0 

69 1 -1 3,85 101,79 0 

70 1 1 3,85 101,79 3,85 

71 0,5 0,5 3,85 101,79 0,9625 

72 1 0 3,85 101,79 0 

73 0,5 -1 3,85 101,79 0 

74 1 1 3,85 101,79 3,85 

75 0 0,75 3,85 101,79 0 

76 -1 0,5 3,85 101,79 0 

77 0,5 0,75 3,85 101,79 1,44375 

78 -1 -1 3,85 101,79 0 

79 1 1 3,85 101,79 3,85 

80 0,5 0 3,85 101,79 0 

81 0,5 0 3,85 101,79 0 

82 0,5 0,75 3,85 101,79 1,44375 

83 1 -1 3,85 101,79 0 

84 1 -1 3,85 101,79 0 

85 1 -1 3,85 101,79 0 

86 1 -1 3,85 101,79 0 

  
  Kostnad 86 personer 8753,99   

  
    Medel ROI  0,935 

  
Nettoavkastning KR 8180,78 

  

      

 
nettoavkastning 250 personer  23781,33 

  

 
nettoavkastning /person  95,13 

  

 
% friskvårdsanvändare 0,344 

   



Appendix 8: Nettoavkastning IKSU- kort 

 

Respondent Fråga 1 Fråga 2 1*2 Utnyttjandegrad 3 ROImax teori fråga 3 Kostnad 3 ROI prak fråga 3 

1 1 1,00 
 

  3,1 42,4 -1 

2 1 0,00 
 

  3,1 42,4 -1 

3 1 1,00 
 

  3,1 42,4 -1 

4 1 0,00 
 

  3,1 42,4 -1 

5 1 0,50 
 

  3,1 42,4 -1 

6 1 0,50 0,5 0,5 3,1 42,4 0,775 

7 1 0,50 0,5 1 3,1 42,4 1,55 

8 0 1,00 0 0,75 3,1 42,4 0 

9 0 0,50 0   3,1 42,4 -1 

10 0 1,00 0   3,1 42,4 -1 

11 1 0,50 0,5   3,1 42,4 -1 

12 1 1,00 1   3,1 42,4 -1 

13 1 1,00 1 1 3,1 42,4 3,1 

14 1 1,00 1   3,1 42,4 0 

15 1 0,50 0,5   3,1 42,4 -1 

16 1 1,00 1 0,5 3,1 42,4 1,55 

17 1 0,50 0,5   3,1 42,4 -1 

18 1 0,00 0   3,1 42,4 -1 

19 1 0,00 0   3,1 42,4 -1 

20 0 0,50 0   3,1 42,4 -1 

21 1 1,00 1   3,1 42,4 -1 

22 1 1,00 1   3,1 42,4 -1 

23 1 0,50 0,5   3,1 42,4 -1 

24 1 1,00 1 0,75 3,1 42,4 2,325 

25 1 0,50 0,5   3,1 42,4 -1 

26 1 0,00 0   3,1 42,4 -1 

27 1 1,00 1 0,5 3,1 42,4 1,55 

28 1 1,00 1   3,1 42,4 -1 

29 0 0,00 0   3,1 42,4 -1 

30 1 0,00 0 1 3,1 42,4 0 



Appendix 8: Nettoavkastning IKSU- kort 

 

31 0 1,00 0 1 3,1 42,4 0 

32 1 1,00 1 -1 3,1 42,4 -1 

33 1 0,00 0   3,1 42,4 -1 

34 1 0,5 0,5   3,1 42,4 -1 

35 1 0,5 0,5   3,1 42,4 -1 

36 1 -1 -1 0,75 3,1 42,4 -1 

37 1 -1 -1   3,1 42,4 -1 

38 1 -1 -1   3,1 42,4 -1 

39 1 -1 -1   3,1 42,4 -1 

40 1 0,5 0,5   3,1 42,4 -1 

41 1 1 1 0,5 3,1 42,4 1,55 

42 1 0,5 0,5 -1 3,1 42,4 -1 

43 1 -1 -1   3,1 42,4 -1 

44 1 0 0   3,1 42,4 -1 

45 1 -1 -1 0,5 3,1 42,4 -1 

46 1 1 1 1 3,1 42,4 3,1 

47 1 0,5 0,5   3,1 42,4 -1 

48 1 0 0   3,1 42,4 -1 

49 1 -1 -1 0,75 3,1 42,4 -2,325 

50 1 1 1   3,1 42,4 -1 

51 1 1 1   3,1 42,4 -1 

52 0 1 0   3,1 42,4 -1 

53 1 0,5 0,5 0,75 3,1 42,4 1,1625 

54 0 0,5 0   3,1 42,4 -1 

55 1 0,5 0,5   3,1 42,4 -1 

56 1 1 1 0,75 3,1 42,4 2,325 

57 1 0,5 0,5   3,1 42,4 -1 

58 1 -1 -1   3,1 42,4 -1 

59 1 0,5 0,5   3,1 42,4 -1 

60 1 0 0   3,1 42,4 -1 

61 1 0,5 0,5   3,1 42,4 0 



Appendix 8: Nettoavkastning IKSU- kort 

 

62 1 0,5 0,5   3,1 42,4 -1 

63 1 0 0   3,1 42,4 -1 

64 0 -1 0 0,75 3,1 42,4 0 

65 1 1 1   3,1 42,4 -1 

66 1 0,5 0,5 0,75 3,1 42,4 1,1625 

67 1 0,5 0,5   3,1 42,4 -1 

68 1 0 0   3,1 42,4 -1 

69 0 1 0 0,75 3,1 42,4 0 

70 1 1 1   3,1 42,4 -1 

71 1 0,5 0,5   3,1 42,4 -1 

72 1 1 1   3,1 42,4 -1 

73 1 0,5 0,5   3,1 42,4 -1 

74 1 1 1   3,1 42,4 -1 

75 1 0 0   3,1 42,4 -1 

76 1 -1 -1   3,1 42,4 -1 

77 1 0,5 0,5   3,1 42,4 -1 

78 1 -1 -1 1 3,1 42,4 -1 

79 1 1 1   3,1 42,4 -1 

80 0 0,5 0   3,1 42,4 -1 

81 1 0,5 0,5   3,1 42,4 -1 

82 1 0,5 0,5   3,1 42,4 -1 

83 1 1 1   3,1 42,4 -1 

84 0 1 0 0,75 3,1 42,4 0 

85 1 1 1   3,1 42,4 -1 

86 0 1 0 0,75 3,1 42,4 0 

    
  Kostnad 86 personer 3647,494545   

    
    Medel ROI  -0,5485 

    
Nettoavkastning KR -2000,820409 

  

   

nettoavkastning 250 
personer    -5816,338399 

  

   
nettoavkastning /person    -23,26535359 

  

   
% friskvårdsanvändare   0,344 

  



Appendix 9: En enkätundersökning om Hälsa och Motivation 

Hej, Vi är två universitetsstudenter från Handelshögskolan i Umeå som skriver uppsatsarbete inom finansiering.  
Vår studie kommer att beräkna hur mycket en organisation sparar genom att ha ett aktivt friskvårdsprogram och vad 
organisationen kan göra för att detta friskvårdsprogram ska bli bättre. Tack för att du deltar! 

Denna enkät är en datainsamlingsmetod som kommer att ligga till grund för vår studie. Studien utförs i ett sammarbete 
med Laboratoriemedicin och samtliga svar kommer att behandlas anonymt. 
Om du inte deltar i friskvårdsprogrammet vänligen hoppa till Del 2 av enkäten på sida 2. 
Ringa in eller stryk under det svarsalternativ som du tycker passar bäst 
 

Del 1 –För dig som aktivt deltar i friskvårdsprogrammet 

1. Uppskattningsvis, hur många minuter om dagen motionerar du av något slag? (fritid och arbetstid inkluderat) 

Vi definierar motion som en planerad aktivitet där målsättningen är att bevara eller förbättra din prestationsförmåga. Exempel 

på motion kan vara, promenad i rask takt till jobbet, en joggingtur, styrketräning, cykling, pausgympa 

0-20  21-40  41-60  mer än 60 

 

Hur väl stämmer följande påståenden överens med dina motionsvanor. 

Svarsalternativen är 1 – 5 där 1 = stämmer inte alls och 5 = stämmer mycket väl 

2. Laboratoriemedicins friskvårdsprogram har förbättrat min hälsa.  Friskvårdsprogrammet är de aktiviteter som du 

erbjuds att delta i på din arbetsplats. För exempel se nedan. 

Inte alls     1  2 3 4 5     Mycket väl  

 

3. Jag använder friskvårdstimmen för att motionera varje vecka 

Den timma varje vecka som är avsedd för friskvård 

Inte alls     1  2 3 4 5     Mycket väl  

   

4. Jag deltar och är aktiv på de friskvårdsseminarier som anordnas 

Inte alls     1  2 3 4 5     Mycket väl 

 

5. Jag använder mig av de massagetillfällen som ges 

Inte alls    1  2 3 4 5     Mycket väl 

 

6. ”Pausgympan” ökar min energi 

Inte alls    1   2 3 4 5     Mycket väl 

 

7. Jag känner till de målsättningar/den policy som finns för friskvård på min arbetsplats 

Inte alls     1   2 3 4 5     Mycket väl 

 

8. Jag får feedback av min chef på min prestation i friskvårdsprogrammet 

Inte alls    1   2 3 4 5     Mycket väl 



9. Jag har haft möjlighet att påverka valet av aktiviteter inom friskvårdsprogrammet 
Inte alls     1   2 3 4 5     Mycket väl 

 

10. Jag har IKSU kort  JA NEJ 

11. Jag använder IKSU kortet vid så här många tillfällen varje vecka  

Antal gånger du använder IKSU kortet för motionera 

0 1 2 3 4 5 6  Eller fler 

12. Jag Deltog/Deltog inte i Blodomloppet 2011 

Motivera kort varför eller varför inte du deltog 

 

 

 

 

 

13. Jag inspireras att bli mer hälsosam 

Jag inspireras inte av någon  Av mina Kollegor och Chefer  Av någon annan 

 

14. Skulle du vilja motionera mer (än vad du redan gör)? 

   Nej, jag är sund nog 

   Ja, men tidsbristen hindrar mig 

   Ja, men jag har svårt att hitta drivkraften 

   Ja, men jag saknar de fysiska förutsättningarna   

15. Har du en klar målsättning för din hälsa? 

Ex, gå ner i vikt, springa milen på en timma, sluta röka, dricka mindre alkohol osv, 

Nej  Vet ej  Ja 

 

16. Om du svarade alt, Vet ej eller Nej- Skulle du vilja att någon på arbetsplatsen hjälpte dig med en målsättning 

för din hälsa? Ex. genom individuella hälsosamtal eller en tydligare policy för friskvård 

Nej  Vet ej  Ja 

17. Vad skulle motivera dig att utnyttja friskvårdsprogrammet i en större utsträckning?  

En kort formulering om hur du skulle bli mer motiverad till att aktivare delta i friskvård 

 

 

 

 



Del 2 Hälsoprofil 

Denna del är frivillig men det skulle vara väldigt värdefullt för vår undersökning om du väljer att delta.  

Frågorna kommer att behandlas anonymt där vi värnar om din integritet. Tack på förhand 

18. Är du aktiv i laboratoriemedicins friskvårdsprogram? 

Ja   Nej 

 

19. Jag är:  Kvinna  Man 

 

20. Min Längd:______  Min Vikt:______ 

 

 

21. Röker och/eller Snusar du?  

Nej  Någon gång i veckan  Dagligen 

 

22. Känner du dig allmänt stressad 

Med stress menas ett tillstånd då du känner dig spänd, rastlös, orolig och/eller okoncentrerad 

Inte alls   Ibland  Ganska mycket Väldigt mycket 

 

23. Jag dricker alkohol 

Aldrig Sällan Då och Då Ofta Mycket ofta/periodvis stora mängder 

 

24. Har du kroniska besvär? 

Med kroniska besvär menar vi bestående men i rygg, nacke armar, etc 

Nej   Ja 

 

25. Har du Typ 2 diabetes eller högt blodtryck? 

Nej   Ja 

 

26. Jag bedömer att mina kostvanor är 

Mycket dåliga     1  2 3 4 5     Mycket goda 

 

27. Hur upplever du ditt allmänna fysiska och psykiska hälsotillstånd? 

 Ganska dåligt (Jag är ofta sjuk, har värk eller är så trött att jag inte kan göra det jag vill) 

 Godtagbart (Jag är de flesta dagar så frisk, pigg och stark att jag kan göra vad jag vill) 

 Mycket bra (Jag är nästan alltid så frisk, pigg och stark att jag kan göra vad jag vill) 
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