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Sammanfattning Övervikt och fetma är ett ökande problem runtom i 
samhället, något som visat sig genom ökade kostnader 
för överviktsrelaterade sjukdomar och sjukskrivingar. 
Syftet med studien var att genom en litteraturstudie 
undersöka hur en arbetsplats miljö skall vara för att 
främja de anställdas hälsa avseende övervikt, fetma, 
motion och kost. Metoden som användes var en 
litteraturstudie och datainsamling gjordes genom 
sökning av vetenskapliga artiklar på databaserna 
Academic Search Elite samt Highwire Press. Resultat 
som framkom var att arbetsplatser har goda 
förutsättningar för att främja den fysiska hälsan för 
sina anställda. Interventioner som har gjorts har fått 
goda genomslag och förbättrat både den fysiska 
aktiviteten samt förbättrat kosthållningen hos sina 
anställda. Ökad fysisk aktivitet har visat sig leda till 
lägre sjuktal och lägre utgifter för företagen, pengar 
som istället kan läggas på promotivt arbete. Framtida 
interventioner bör inriktas på att öka kunskapen om 
hälsosam livsstil för att på så sätt öka medvetenheten 
om fördelar med motion och god nutrition. Då de 
flesta studier är gjorda i USA, Australien eller England 
vore det intressant att se om resultaten skulle ge 
samma utslag om de gjordes i länder med lägre BNP 
eller sämre arbetsförhållanden. 
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Introduktion
Övervikt  och  fetma  är  ett  problem som ökar  i  hela  västvärlden.  Med  detta  följer  ökade 

sjukdomstal  i  samhället,  något  som visar  sig  genom ökade  sjukvårdskostnader  för  staten 

(Hertting  & Samuelsson,  2000).  År  2007 ansågs  nära  45 % av  de svenska  männen vara 

överviktiga  och  cirka  30  %  av  kvinnorna  ansågs  överviktiga  (Folkhälsoinstitutet,  2007). 

Sjukdomar relaterade till övervikt och fetma är till exempel: hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och 

ledsjukdomar  (Gomel,  Oldenburg,  Simpson  &  Owen,  1993).  Övervikt  och  fetma  räknas 

vanligtvis ut med en så kallad BMI (Body mass index) skala, där BMI över 25 räknas som 

övervikt (Pollack, Sorock, Slade, Cantley, Sircar, Taiwo & Cullen, 2007).

Teknikens utveckling i samhället är något som påverkat arbetsplatsen på gott och ont. På 

plussidan är de minskade belastningsskadorna men det negativa är en ökad andel feta och 

överviktiga eftersom de flesta yrken blivit mer stillasittande (Pollack et al., 2007). Den 

vanligaste sjukskrivningsorsaken på arbetsplatser är sjukdomar i rörelseorganen som 

exempelvis ryggvärk, axelskador och fingerskador, något som ofta går i hand med övervikt 

(ibid). Enligt Socialstyrelsen (2005) är det av stor vikt att företag aktivt arbetar för förbättrad 

fysisk hälsa hos sina anställda. Studier visar att arbetsplatsen är en bra arena för denna typ av 

intervention (Plotnikoff, Prodaniuk, Fein & Milton, 2005; Cook, Billings, Hersch Back & 

Hendrickson, 2007).

Folkhälsoinstitutets fjärde mål behandlar ökad hälsa i arbetslivet. Målet beskriver vikten av 

att  ha bra  arbetsförhållanden samt  att  hälsofrämjande arbete  inte  bara är  viktigt,  utan  ett 

måste.  En  bra  arbetsmiljö  främjar  inte  bara  hälsan  för  de  anställda  utan  förbättrar  även 

folkhälsan i stort (Socialstyrelsen, 2005). 

Syfte

Syftet med studien var att genom en litteraturstudie undersöka hur miljön på en arbetsplats 

bör vara för att främja de anställdas hälsa med avseende övervikt, fetma, motion, stress och 

kost.



Bakgrund
Den moderna människans liv är mer och mer uppbyggd runt arbetsplatsen. Folk jobbar ofta 

minst 40 timmar i veckan och spenderar därför större delen av sin vakna tid på arbetsplatsen. 

Utanför jobbet finns en stor mängd andra krav och måsten som ska göras innan ledig tid finns 

över (Gustafsson & Lundberg, 2004). Detta har lett till att individen lägger mindre och mindre 

tid på att rå om sin hälsa och den förbises många gånger då andra saker prioriteras (Arén & 

Ljusenius, 2003).

Enligt Plotnikoff et al (2005) har arbetsplatsen visat sig vara en utmärkt arena för att förbättra 

fysisk aktivitet. Det tack vare etablerade kommunikationsvägar som stöds av olika nätverk, 

det ger i sin tur möjligheter till att utveckla nya vägar och beteenden. 

Fördelar med att utöva fysisk aktivitet på arbetstid är att fler kan delta och på det viset främjas 

företagets och organisationens hälsostatus. Genom fysisk inaktivitet ökar risken att bli sjuk 

något som ofta visar sig genom fler  sjukskrivningar och att  individen presterar sämre för 

företaget (Cronsell, Engvall & Karlsson, 2003). Motion och friskvård är viktiga delar för de 

anställdas fysiska hälsa som i sin tur påverkar hur väl de anställda fungerar på arbetsplatsen. 

Företag och arbetsgivare har här stora möjligheter då dessa aktiviteter är avdragsgilla och 

skattefria (Englund & Westergren, 2006). 

En  hälsofrämjande  arbetsplats  är  en  arbetsplats  som  motarbetar  ohälsa  och  arbetar  med 

hälsofrämjande aktiviteter  (Folkhälsoinstitutet,  2002).  En definition av begreppet hälsa är: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott  

frånvaron av sjukdom eller handikapp” (Pellmar & Wramner, 2001). 

Hälsoutveckling i arbetslivet
Människan är  en fysisk  varelse  och  gjord för  fysisk aktivitet  men idag  spenderar  många 

människor flera timmar av sin tid framför en dataskärm (Cronsell et al., 2003).  Efter arbetet 

sätter sig många framför TV:n eller datorn istället för att gå till gymmet eller ta en promenad. 

En stor del av befolkningen tar sig till och från arbetet med motordrivna transportmedel även 

det utan någon fysisk ansträngning (ibid). 



En intervention som gjordes i Australien inriktade sig på att få människor att cykla eller gå till 

jobbet istället för att köra bil eller åka buss. Den visade goda resultat då de som deltog visade 

ökad fysisk aktivitet även på fritiden samt fick positiva attityder till att bli mer fysiskt aktiva. 

En uppföljning visade att de anställda även efter interventionens slut fortsatte att cykla eller 

gå till jobbet (Wen, Orr, Bindon & Rissel, 2005). 

Utvecklingen har gått framåt gällande jämställdhet men det finns än idag stora skillnader i 

män och kvinnors arbetsförhållande. Skillnaderna är stora i vilka yrken och arbetsuppgifter 

som män och kvinnor har. Kvinnor är överrepresenterade inom vård och omsorgsyrken i den 

offentliga sektorn, där främst vårdyrkena är fysiskt ansträngande. Inom denna sektor har det 

även skett stora ekonomiska och personalnedskärningar, vilket lett till ännu större belastning. 

En studie visar hur viktigt  det är att dessa personer får regelbunden träning för att  stärka 

muskler och därav minskar risken för förslitningsskador (Pollack et al.,2007).

Kvinnor har i många fall mindre inflytande och lägre kontroll i sitt arbete samt lägre lön än 

män. Män i sin tur har oftast mer varierade arbetsuppgifter, ett större inflytande och högre lön. 

Detta har visat sig leda till att kvinnor känner en högre grad av långvarig stress med mindre 

möjligheter till återhämtning och vila (Gustafsson & Lundberg, 2004). 

Friskvård på företag
Enligt  Arén & Ljusenius (2003)  har  arbetsplatsen på senare tid ändrats  från att  innehålla 

mycket fysisk aktivitet till att övergå mer och mer mot ett stillasittande arbete där människor 

mest ägnar sig åt tankearbete. En följd av detta är att sjukskrivningar ökat drastiskt och med 

det även kostnaderna för den utbredda ohälsan. Det är viktigt att företag arbetar promotivt 

med att förebygga dessa problem, något de kan göra med hjälp av att erbjuda sina anställda 

möjligheter till enkel och lättillgänglig fysisk aktivitet (ibid). Motionen i fråga behöver inte 

vara avancerad eller speciellt hård, det viktigaste är tillgängligheten som är det som påverkar 

konsumtionen. En enkel sak som att köpa in ett pingisbord kan ofta räcka för att personal ska 

få  röra  lite  på musklerna  och på  så  sätt  få  igång blodcirkulationen (Cronsell,  Engvall  & 

Karlsson, 2003).

Friskvård  kan  utgöra  ett  kraftfullt  verktyg  för  att  öka  personalens  välbefinnande  och 

arbetsmotivation  samt  att  i  längden  förbättra  företagets  tillväxt  (Allender,  Colquhoun  & 



Kelly, 2006). Det finns vissa punkter ett friskvårdsprogram måste innehålla för att resultatet 

ska bli  så bra som möjligt.  Initiativ och stöd måste  komma från högsta ledningen för att 

företagsledningen  ska  kunna  ses  som  förebilder.  Människan  har  ett  behov  att  känna 

delaktighet, att kunna vara med och påverka samt att känna stöd av människor runt omkring 

sig. Det är viktigt för de ledande i ett projekt att tänka på att anställda kan vara med att besluta 

och påverka för att känna att projektet ger just dem någonting, något ledningen måste tänka på 

när de ska planera åtgärder för att öka personalens fysiska aktivitet (Rydqvist & Winroth, 

2002;  Pellmer  &  Wramner,  2001).  Friskvård  måste  grundas  på  aktuella  nuläges-  och 

behovsanalyser för att upprätta en friskvårdspolicy som tydligt anger målen. Det bör finnas 

kompetens  inom området,  både  som stöd  och för  motivationen för  de  anställda  (Arén  & 

Ljusenius, 2003). För att det ska bli långsiktiga förändringar för de anställda måste friskvård 

alltid finnas tillgängligt. En intervention ger oftast bättre resultat än kampanjer när det gäller 

att förändra en individs beteende (Jarlbro, 2004).

På senare år har företag mer och mer infört friskvård för de anställda i form av 

friskvårdssubventioner. Denna friskvård kan bestå av enkel motion och ska rikta sig till 

samtliga anställda (Socialstyrelsen, 2005). Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) visade att 

en sådan enkel åtgärd kan vara att öka cyklandet hos personalen. Cyklandet hade fler positiva 

effekter för de anställda: Bland annat ökad grundkondition och mindre utgifter för dyrare 

färdmedel. För att öka antalet cyklande kan företag locka med vinster till den flitigaste 

cyklisten.

Möjligheter/Förebyggande insatser
Förebyggande insatser riktas mot de anställda som inte är drabbade av funktionsnedsättning. I 

de  flesta  fall  riktas  de  förebyggande  insatserna  mot  grupper  och  individer  som  ligger  i 

riskzonen. Det är fördelaktigt  att i  ett tidigt stadium arbeta promotivt för att förhindra att 

problem uppstår. Detta är intressant för företag och organisationer som satsar på en bättre 

arbetsmiljö för att i första hand ge intäkter i form av mindre sjukskrivningar. För de flesta 

företag och organisationer ger dessa satsningar lönsamhet på grund av lägre sjukfrånvaro och 

ökad produktivitet hos de anställda (Holmström, Eklundh & Ohlsson, 1999). 

Individen anger ofta att de inte motionerar eller tar hand om sin hälsa så mycket som de 

önskar och behöver. Orsaker till detta är andra åtaganden, trötthet efter långa arbetsdagar och 



brist på motivation. Det har dock visat sig att när företag erbjuder exempelvis fysisk aktivitet 

på arbetstid har många fler anställda utnyttjat den möjligheten och den tas ofta emot med stor 

entusiasm (Thomas & Williams, 2006). 

Stegräknare är ett instrument som ofta används på företag för att få de anställda mer fysiskt 

aktiva. En undersökning visar hur medvetenhet om motionsvanor ökar, vilket resulterar i mer 

motivation  till  att  förbättra  sin  fysiska  aktivitet  (Thomas & Williams,  2006).  För  att  öka 

produktiviteten på ett företag är det viktigt att de anställda inte går hungriga då det har visat 

sig sänka arbetskapacitet. Enligt French (2005) har det visat att tillgång påverkar konsumtion. 

Lägre priser på frukt och grönt i automater och kafeterior ger högre försäljning av dessa varor 

och på så  sätt  en högre konsumtion  (ibid).  Det  är  också viktigt  att  det  finns  fruktkorgar 

utställda, att  det  finns tillräckligt  med tid till  lunch och att  mellanmål finns lättillgängligt 

(Cronsell,  Engvall  &  Carlsson,  2003).  Anledningen  till  minskning  av  fettintaget  och 

utökningen av frukt och grönt var för att stimulera de anställda att äta mer hälsosamt som kan 

bidra till en bättre arbetsprestation (Steenhuis et al., 2004). På vissa ställen har det tagits bort 

special erbjudanden på extra stora menyer som exempelvis ”super size meal”. Resultat av 

French (2005) visar även på att anställda äter nyttigare mat om de har tillgång till ett trevligt 

lunchrum där de har möjlighet att ta med sig tillagad mat hemifrån. 

Det  har  visat  sig  varit  effektivt  för  företag  att  använda  sig  av  internetbaserade 

hälsopromotions program som är anpassade för arbetsplatser. De flesta har tillgång till  en 

dator och den kan fungera som ett bra hjälpmedel. Internetbaserade hälsopromotions program 

har  visat sig  vara  effektiv  för  förbättrad  kosthållning  i  större  utsträckning  än  förbättrade 

motionsvanor (Cook, Billings, Hersch Back & Hendrickson, 2007).

Sjukfrånvaro i arbetslivet
Sverige hade ett av de högsta sjuktalen bland de anställda i Europa 2003. De sammanlagda 

kostnaderna för staten var under 2004 omkring 125 miljarder, vilket motsvarar cirka 30 000 

kronor  per  anställd  och  år.  De  flesta  långtidssjukskrivningar  beror  på  rörelseorganens 

sjukdomar (Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Palmer & Theorell, 2005). År 2002 berodde cirka 

37 procent av den sammanlagda sjukfrånvaron hos både män och kvinnor på rörelseorganens 

sjukdomar och det var även den överlägset största orsaken till förtidspensionering (Gustafsson 

& Lundberg,  2004).  Arbetsmiljön är en av orsakerna till  det  stigande sjuktalet.  Några av 



förklaringarna tros vara högt arbetstempo, nedskärningar och omfattande omorganisationer 

inom den offentliga sektorn (Marklund et al., 2005). 

Pollack et al (2007) visade att de som är överviktiga i större utsträckning blir skadade eller får 

andra fysiska problem som till största delen utgörs av problem med rörelseorganen. De skador 

som är vanligast och oftast leder till långtidssjukskrivningar är axelskador, handskador och 

fingerskador. 

Relationen mellan hög fysisk och psykisk ansträngning innebär en ökning av sjukskrivningar 

(Devereux, Vlachonikolis & Buckle, 2002). När en anställd har dålig fysik och har ett yrke 

som är stressande leder detta  till  ökad prevalens av handskador och axelskador.  Psykiska 

problem som uppkommer när individen är fysiskt inaktiv är individuell såbarhet, ökad stress 

och svårt  att  hålla fokus. När dålig fysik och något av de psykiska problemen överlappar 

varandra  ökar  risken  för  utbrändhet  som  i  sin  tur  kan  leda  till  sjukskrivningar  (ibid). 

Arbetsmiljö  och  arbetsrelationer  är  det  som påverkar  hur  individen  mår  psykiskt  på  sin 

arbetsplats och de företag som inte tar hänsyn till detta drabbas av högre sjuktal än de som 

arbetar  för  en  bra  arbetsplats  (Holmström,  Eklund  &  Ohlsson,  1999).  År  2002  uppgick 

sjukskrivningar som beror på utbrändhet eller andra psykologiska orsaker till 24,8 procent en 

ökning av flera procent sedan början av 80-talet (Gustavsson & Lundberg, 2004).

Metod
Sökmetod
Databaser  som  användes  i  sökningen  var  Academic  Search  Elite  och  Highwire  press. 

Sökningen  genomfördes  vid  fem  olika  tillfällen  där  den  första  var  en  testsökning.  De 

slutgiltiga  sökningarna  genomfördes  den  tredje  och  tionde  oktober  samt  20:e  och  27:e 

november  2007.  Sökningen  inleddes  med  att  testa  fria  sökord  som  exempelvis: 

healthpromotion, workplace, nutrition och obesity. Vid den andra sökningen användes även 

kompletterande sökord för ännu större relevans. De sökord som endast användes denna gång 

var: exercise och food. De två sista sökningarna användes för att hitta kompletterande artiklar 

som var mer specifika. Abstrakten lästes igenom för att ta reda på om relevans fanns i de 

artiklar som stämde in på sökorden. De artiklar som ansågs passande för studiens syfte skrevs 

ut för vidare analys och mer djupgående läsning.



Inklusionskriterier
Artiklarna som valdes var skrivna på engelska, var vetenskapligt granskade och publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter från år 2000 och senare. Någon enstaka tidigare publicerad artikel 

refererades  till  ifall  den  ansågs  relevant. Artiklarnas  innehåll  skulle  svara  mot 

litteraturstudiens syfte riktat mot målgruppen som i detta fall var arbetsplatsen. 

Exklusionskriterier
De artiklar som var publicerade innan år 2000 valdes bort då de ansågs vara inaktuella och att 

nyare forskning troligen kunde ha tillkommit. 

Databearbetning
Artiklarna lästes noga igenom med hänsyn till  litteraturstudiens syfte.  En sammanfattning 

gjordes utav varje artikel och nyckelord togs ut för effektiv användning av artiklarna. Det 

gjordes även en arbetsmatris för att  ytterligare underlätta arbetet (Se bilaga 1). Artiklarna 

granskades  och  analyserades  för  att  resultatet  skulle  kunna  kategoriseras.  Kategorierna 

skapade  därefter  en  grund  för  studiens  resultat.  En  resultatmatris  skapades  för  att  ge  en 

överblick av de vetenskapliga artiklarnas syfte, metod, resultat/slutsats (Se bilaga 2).

Etiska aspekter
Samtliga artiklar var referensgranskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Resultat
Ledningens roll
Att företagsledningen var med och beslutade på alla plan var väsentligt. Det måste föras en 

öppen diskussion, dels för att motivera de anställda men också för att ta del av de anställdas 

önskemål och krav (Curd, Winter & Connell, 2007). Ledningen har en position där de har 

möjligheten att besluta om vad som ska genomgås men har ledningen inte anställdas stöd blir 

allting meningslöst.  Det var viktigt att identifiera behov hos de anställda och utifrån dessa 

planera en förhoppningsvis lyckad intervention. En anställd som kände motivation uppifrån i 

hierarkin kände sig mer uppskattad och vanligtvis också mer motiverad. Efter att ha inlett en 

intervention var det viktigt att ledningen hela tiden fanns med och lyssnade på de åsikter som 

fanns, allt för att kunna anpassa sig till aktuella behov (Dellve, Skagert & Vilhelmson, 2007). 



För en lyckad intervention var det viktigt att starta med enkla aktiviteter som var grundade i 

de anställdas behov och idéer, vilket var främst för att de anställda skulle vara motiverade och 

känna sig delaktiga under hela  interventionen. Antalet  aktiviteter  kan variera  beroende på 

tillgång på tid, årstid och antal deltagare (Curd et al., 2007). De effektivaste interventionerna 

hölls  på mindre företag (Lassen,  Bruselius-Jensen,  Mølgaard Sommer,  Thorsen & Trolle, 

2006), som inkluderade många aktiviteter på olika nivåer så att interventionen skulle nå så 

stora målgrupper som möjligt oavsett vilken aktivitetsnivå de befann sig på (Sahaya, Ashbury, 

Roberts & Rootman, 2006).  Det fanns vissa saker ledningen borde ta med i beräkningen när 

det gällde att få sina anställda mer fysiskt aktiva och även när det gällde att främja hälsosam 

kost:  attityd,  de anställdas subjektiva åsikter,  moral samt att  de anställda upplevde sig ha 

kontroll över situationen var saker som påverkade deltagande. Resultatet av Downey & Sharp 

(2007) styrkte vikten av den öppna dialogen och vikten av att företagsledningen också var 

deltagande  och  hängiven  (ibid).  Utifrån  interventionens  resultat  stärktes  betydelsen  av 

kunskap, medvetenhet och beteende gällande förändringar i individens kost (French, Story & 

Jeffery, 2001). 

Låg kontroll  över arbetstimmarna visade sig förutspå mer sjukfrånvaro för både män och 

kvinnor. Företag där de anställda hade mer kontroll över arbetstimmarna hade lägre prevalens 

av långtidssjukskrivningar. Studier visade att det fanns skillnader mellan könen gällande vilka 

åkommor de anställda drabbades av. Kvinnor som arbetade långa dagar drabbades i större 

utsträckning  av  hälsorelaterade  skador  än  män  som gjorde  samma sak.  På  senare  år  har 

sjukfrånvaron  i  västvärlden  gått  ner  då  både  företag  och  övriga  människor  fått  en  större 

medvetenhet om kost och hälsa (Ala-Mursula et al., 2006).

Kostens roll
Det som i största  grad påverkade hur  företagens  anställda valde sin  kost  på arbetstid var 

tillgänglighet  (Blanck  et  al,  2007).  Fanns  nyttig  kost  tillgänglig  till  ett  överkomligt  pris 

tenderade folk att välja det framför mer onyttig kost som kostade lika mycket. Resultat visade 

att även om folk har mer pengar skulle de troligtvis inte ha handlat hälsosammare mat men de 

hade i större grad prioriterat att laga mer mat istället för att äta ute på restaurang (ibid). På 

företag som bytte ut onyttig mat i exempelvis cafeterian eller hade frukt istället för snacks 

med  hög  energinivå  i  automater  syntes  också  en  ökning  av  försäljningen  av  frukt  och 



grönsaker (Biener, Glanz, & McLerran, 2000).  Fanns det dessutom tillgång till ett lunchrum 

med de förnödenheter som de anställda ville ha har studie visat att anställda oftare tog med sig 

egen mat och värmde. Förnödenheter som ansågs viktiga var till exempel att det fanns en lugn 

miljö, att det fanns mikrovågsugnar samt att det fanns kylskåp att förvara maten i under dagen 

(Blanck et  al.,  2007). Det var inte bara viktigt  att sälja hälsosammare kost,  utan även att 

förmedla kunskap om en hälsosam kosthållning. De anställda fick då en större förståelse och 

kunde ta till sig informationen på ett effektivare sätt. Ett exempel på en bra arbetsplats att 

utföra en intervention på var sjukhus eftersom där det cirkulerar mycket människor, patienter, 

sjukhuspersonal och övrig personal. Det fanns då många möjligheter att nå ut till  en bred 

målgrupp (Dawson, Dwyer, Evers & Sheeshka, 2006).  Idag äter betydligt fler människor ute 

än för 20 år sedan. För 50 år sedan spenderades ungefär 44 timmar i veckan, per hushåll, på 

att  förebereda  mat  och  städa.  Den  siffran  har  sjunkit  betydligt  fram  till  idag.  Största 

anledningen var tidsbrist som skäl för att ej förebereda och laga mat hemma (French et al., 

2001). 

Motionens roll
Företag hade oftast bättre möjligheter till lyckade motionsprogram då det fanns väl 

fungerande nätverk och kontakter (Sahay, Ashbury, Roberts & Rootman, 2006). Aktiviteter 

som hålls genom företag är avdragsgilla och därför billigare för både anställda och även 

företaget (Englund & Westergren, 2006). Det har också visat sig att företag som låter sina 

anställda ta del av motionsprogram eller lättare fysisk aktivitet har friskare anställda. Med 

friskare anställda menas att de har lägre sjukskrivningsgrad och bättre produktivitet (Bauman, 

Owen & Leslie, 2000). Belöningar har visat sig vara ett framgångsrikt koncept främst när det 

gäller att öka den fysiska aktiviteten. I en studiegjord av Atlantis, Chow, Kirby & Fiatarone 

Singh (2006) fick de anställda bonuspoäng i slutet av varje månad utifrån hur mycket de hade 

motionerat och priser delades ut till topp fem placeringarna. Tävlingsmoment visade sig 

motivera medarbetare till en mer hälsosam livsstil som är speciellt bra för tävlingsinriktade 

personer som då såg det hela mer som en tävling och inte bara motionen i sig. Yttre 

belöningar som presentkort eller ledighet var det som på kort sikt gav mest motivation. På 

lång sikt var det dock de personliga förbättringarna som spelade den största rollen (ibid). Ett 

exempel som användes och som visade sig ha stor framgång var att använda sig av

stegräknare. Stegräknare gjorde människor mer medvetna om sin fysiska aktivitet eller brist 

på densamma, motivationen ökade och det blev en form av tävling eller sparring och folk 



tenderade att omedvetet tävla mot varandra och på så sätt rörde sig mer än vad de hade gjort i 

vanliga fall (Pratt et al., 2007). Enligt en undersökning promenerade eller cyklade individer 

mindre till arbetet idag jämfört med tidigare. År 1990 hade 50,3 miljoner amerikaner minst 

två  bilar  per  hushåll,  31  miljoner  amerikaner  hade  en  bil  per  hushåll  och  20,6  miljoner 

amerikaner ägde ingen bil alls (French et al., 2001). Även när det handlade om motion har 

tillgänglighet visat  sig ha en avgörande roll.  I  de områden där det fanns tillgänglighet av 

exempelvis  swimmingpool,  parker  och  motionsslingor  var  människor  också  mer  fysiskt 

aktiva. Där trappor fanns mer tillgängligt än hiss tenderade människor i större utsträckning 

välja  trapporna framför det  mindre aktiva alternativet  (French et  al.,  2001).  Den tekniska 

utvecklingen har resulterat i att individen rör sig i mindre utsträckning. Ett exempel på det är 

att  det  idag  användes  e-mail  istället  för  vanlig  post.  Det  gör  att  den  dagliga  aktiviteten 

minskar, det behövs varken inhandlas kuvert, frimärken eller söka upp närmsta brevlåda, det 

räcker istället med att skicka iväg ett e-mail utan vidare ansträngning (French et al., 2001). 

Diskussion
Metoddiskussion
Syftet med studien var att genom en litteraturstudie undersöka hur miljön på en arbetsplats 

bör vara för att främja de anställdas hälsa med avseende övervikt, fetma, motion, stress och 

kost, gjorde att en litteraturstudie valdes. Området var stort och komplext så för att få en bra 

överblick ansågs en litteraturstudie tillämpbar för att svara på syftet.  

En litteraturstudie syftar till att ge översikt över tidigare kunskap inom ett område, visa på 

betydelsen av ett problem, vara till hjälp vid problemformulering och precisering/definition 

om begrepp, ge metodiska uppslag samt ge ett historiskt perspektiv. När en studie ska göras 

där  det  anses  finnas  tillräckligt  mycket  forskning  gjord  är  en  litteraturstudie  mer  än  väl 

fungerande. Sammanfattning av andra forskare ger ofta en hög trovärdighet då många olika 

resultat vävs samman (Backman, 2007).

 

De studier och artiklar som använts i studien är främst ifrån USA och Europa. Detta för att få 

en bra bredd på resultatet och spridningen anses tillräcklig. Det har gjorts många studier som 

svarar på denna studies syfte, de flesta i höginkomstländer då problemet anses vara större i

dessa. Flertalet studier som använts i bakgrunden och resultatet är från 2000 och fram till 

idag.  Anledningen till  detta  var  att  få  en  aktuell  lägesrapport  och  få  med nya  rön  inom 



området. Antalet artiklar begränsades då det valda antalet ansågs täcka upp syftet och ge svar 

på  detsamma.  Arbetet  inkluderar  25  artiklar  för  att  täcka  upp  området  och  det  ansågs 

tillräckligt.

Validitet  innebär  att  mäta  det  som  är  för  avsikt  att  mätas  (Patel  &  Davidson,  2003). 

Validiteten i studien anses hög då resultatet stämmer överens med studiens syfte, något som 

tydligt framkommer av arbetsmatrisen. Reliabilitet innebär att de som undersöks, undersöks 

på ett tillförlitligt sätt (ibid). Reliabiliteten anses också god då matrisen redogör för sökord 

och databaser. Detta innebär att resultatet av studien troligtvis skulle bli detsamma om studien 

genomfördes en gång till. 

En svaghet med arbetet kan ha varit att det bara användes två databaser. Det kan där med 

finnas  studier  som kunde  ha  gett  ytterligare  information.  Anledningen  till  att  endast  två 

databaser användes var att i samråd med en expert på området ansåg detta tillräckligt för att 

täcka syftet.

Resultatdiskussion
De flesta studier som inkluderats i uppsatsen visar att det finns stora möjligheter för företag 

att  hjälpa  sina  anställda  till  ett  hälsosammare  liv.  Det  som  visat  sig  vara  de  viktigaste 

komponenterna som tas upp i de flesta arbeten är prissänkningar i kafeterior (French, 2005), 

nyttigare kost i matsalar (Steenhuis et al., 2004), trevligare lunchrum (French, 2005), tillgång 

till enklare fysisk aktivitet (Cronsell, Engvall & Karlsson, 2003), att ledningen finns med och 

visar  intresse  (Arén & Ljusenius,  2003),  att  erbjuda  de anställda  stegräknare  (Thomas & 

Williams, 2006) samt att det finns kunskap (Arneson & Ekberg, 2005).

En arbetsplats som innehåller ovan nämnda punkter bör ha friskare och således även gladare 

anställda samt ha en högre produktivitet. Det behövs inga stora, tidskrävande och dyra 

interventioner utan oftast bara små förändringar i rätt riktning. Tillgänglighet till de olika 

förnödenheter avgör också hur stor konsumtionen blir. På stora arbetsplatser bör det finnas 

lunchrum på varje avdelning för att de anställda snabbt ska kunna sätta sig ner och äta och 

kunna ta längre tid på sig att äta och slappna av. Ett trevligare lunchrum innebär ofta att

människor hellre stannar kvar på lunchen och äter medtagen kost istället för att gå till någon 

lunchrestaurang. Om det finns tillgång till en motionsslinga nära arbetsplatsen tenderar folk 



att gå en runda på lunchrasten. Även tillgång till  ett gym, behöver inte vara stort, gör att 

anställda blir uppmuntrade till att träna en stund, antingen under lunchrasten eller efter jobbet 

(Cronsell, Engvall & Karlsson, 2003). Många större arbetsplatser, exempelvis sjukhus, har 

ofta tillgång till gym, motionsrundor och swimmingpool, det understryker att sjukhus är en 

utmärkt arena för att ha mer fysiskt aktiva anställda. Sjukhus är en bra arena även på grund av 

blandningen av människor, kunskapen och att det alltid är mycket folk i rörelse (Dawson, 

Dwyer, Evers & Sheeshka, 2006). Ett sjukhus hade därför varit en bra plats att genomföra en 

lättare  intervention.  Det  kan  vara  såndant  osm  att  de  olika  avdelningarna  får  tävla  mot 

varandra om vilken avdelning som kan gå ner mest i vikt på ett år eller vilken som kan gå 

flest steg under en period. Det blir en form av tävling, men inget krav på hög individuell 

prestation (Atlantis, Chow, Kirby & Fiatarone Singh, 2006).  

Kunskap är viktigt då det gör att människor lättare tar till  sig det som sägs. Finns det en 

förebild som är kunnig inom området brukar det ge bättre resultat. Det vore även att föredra 

att det finns tillgång till frukt på arbetsplatser. Många företag har förmodligen godisautomater 

utställda och de anställda köper då en chokladbit istället för att kanske ha köpt frukt om det 

funnits tillgängligt till ett bra pris (Blanck et al, 2007). Givetvis finns det mycket annat som är 

viktigt  att  tänka på men detta var det som oftast  visade sig i  de studier som finns med i 

arbetet.

Enligt Allender et al., (2006) är det viktigt att alla kan delta aktiviteter och att ledningen är 

delaktig. Att ledningen är delaktig är viktigt för att de anställda ska känna stöd. Lednignen bör 

vara delaktiga för att visa intresse. För en lyckad intervention bör ledningen vara lyhörd och 

ta åt sig av vad det anställda har för åsikter (Curd, Winter & Connell, 2007). Bäst av allt vore 

om ledningen kunde delta i interventionen som förebilder för de andra som deltar. Människan 

har  ofta  en  tendens  att  se  upp till  människor  som har  mer  makt  än  de själva.  Synen på 

ledningen som en förebild  innebär  att  det  är  större  chans  för  lyckade  och framgångsrika 

resultat (Dellve, Skagert & Vilhelmson, 2007). 

Alla människor har inte samma fysiska förutsättningar och kan därför inte delta på samma 

villkor. Om känslan av att inte klara av en sak infinner sig är det svårt att ta åt sig av det som 

erbjuds. Något som är viktigt att tänka på är att interventioner bör grunda sig i de anställdas

behov och idéer. Enkelhet är också viktigt, att inte börja för med svåra eller alltför fysiskt 

ansträngande aktiviteter (Curd et al., 2007). Finns det aktiviteter för alla är det större chans att 



mer människor deltar och tycker att det är roligt samt att de ser en nytta av det. De anställda 

känner även större meningsfullhet på arbetsplatsen om de kan ha andra aktiviteter än arbete 

och prestationen ökar. Antonovsky (1991) stöder också teorin om att organisationer får en 

högre  genomslagskraft  om de  arbetar  för  att  alla  att  ska  kunna  delta.  Studier  i  tidigare 

forskning visar att det är viktigt med att de anställda tar sin del i det stora sammanhanget för 

att uppleva hälsa. Det förtydligar att vikten av goda arbetsrelationer för att alla ska trivas. En 

arbetsplats där de anställda kan umgås och vara trevliga mot varandra har bättre möjligheter 

att kunna genomföra lyckade kost- och motionsprogram. När de anställda drar åt samma håll 

motiverar de varandra till att förändra sina beteenden (Allender et al., 2006).

Dixon,  Dixon  och  O’Brien  (2003)  visar  att  övervikt,  eller  främst  fetma,  ökar  risken  för 

depression då självbilden blir  sämre hos  dem som lider av fetma. Överviktiga människor 

känner sig ofta diskriminerade av olika anledningar även om de inte aktivt blir det. De känner 

ofta ett utanförskap beroende på att de inte kan delta i samma aktiviteter som normalviktiga 

människor. Att hjälpa sina anställda med motion eller uppmuntra dem till detsamma leder till 

en lägre grad av sjukskrivningar beroende på just psykiska problem. Övervikt leder även till 

ökad  trötthet  vilket  innebär  lägre  produktivitet  och  en  känsla  av  att  inte  alltid  vara  fullt 

arbetsduglig (ibid.).

Resultatet  visar  att  arbetsplatsen  är  en  utmärkt  arena  att  arbeta  med  att  förändra 

livsstilsmönster hos individer. Eftersom individen spenderar en stor del av sin vakna tid på 

arbetsplatsen där det finns stora möjligheter och nätverk tillgängliga (Plotnikoff et al., 2005). 

Anställda blir mer motiverade och engagerade när det finns möjligheter till träning och det 

finns människor till hands som hjälper och stöttar varandra. Det leder i sin tur till personliga 

och företagsmässiga förbättringar som ger förbättrad hälsa och en ökad arbetsprestation.

Enligt Arén & Ljusenius (2003) är det viktigt att inte bara någon praktisk åtgärd utan även att 

tillföra kunskap och kompetens för att nå sina anställda. Att ge individer en teoretisk 

bakgrund till problemet med övervikt och fetma för att de lättare ska ta till sig interventionen 

och för att se lyckade resultat. Belöningar är ett annat medel som använts med framgång, 

främst gällande fysisk aktivitet (Cronsell, Engvall & Karlsson, 2003). Det fungerar positivt 

för tävlingsinriktade individer, men kan ha en motsatt effekt då individer upplever det som ett

stressmoment.  Studier  har  visat  att  det  trots  allt  är  mer  positivt  än  negativt.  Stegräknare 

(Thomas  &  Williams,  2006)  är  idag  ett  annat  hjälpmedel  som kan  upplevas  stressande. 



Människor tror oftast att de rör på sig mer än vad de egentligen gör och då är det bra att få det 

svart på vitt för att kunna förändra sitt beteende. I det stora hela visar det på positiva resultat, 

men minoriteten som upplever det som negativt får dock inte förglömmas. En negativ aspekt 

kan vara den ekonomiska delen. Företag som vill försöka få sina anställda att cykla eller gå 

till och från arbetet måste ha i åtanke att alla kanske inte har råd med en bra cykel eller skor 

att gå i. Ekonomiska bidrag är då att föredra för att hjälpa de anställda (Ming Wen et al., 

2005). 

Konklusion
Den  perfekta  interventionen  skall,  enligt  forskning,  innehålla  ett  antal  punkter.  Det  var 

nödvändigt att företagsledningen var delaktig och såg till de anställdas behov. De anställda 

måste  motivera  varandra  och  jobba  mot  ett  och  samma mål.  Mycket  var  vunnet  om de 

anställda trivs med varandra och arbetsplatsen i stort. Känslan av sammanhang band samman 

det här bra då det visade vikten av bra relationer och individens egna uppfattningar gällande 

delaktighet och behov. Mindre förändringar på arbetsplatsen som att ställa ut fruktkorgar, ge 

sina anställda tillgång till stegräknare, tillhandahålla lättillgänglig motion och ha en trevlig 

atmosfär var också viktiga faktorer för att det ska få något genomslag.

Det var även av stor vikt att det fanns teoretisk information som styrkte insatserna, inte enbart 

konkreta åtgärder då detta inte har samma genomslag. En människa som skall förändra sitt 

beteende måste tro på det den gör och därför måste det finnas kunskap som tillhandahåller 

den information som människan kräver. Som arena är större företag ultimata för att förändra 

de anställdas mat- och motionsbeteenden eftersom det finns medel för att uppnå målet. 

Implikation
För  att  förebygga övervikt  och fetma på  arbetsplatser  föreslås  mer  interventioner  som är 

uppbyggda  kring  ökad  kunskap  hos  anställda  på  företag.  Studier  som  bygger  mer  på 

anställdas önskemål till att utveckla en mer hälsofrämjande arbetsplats, skulle kunna stå som 

grund till vidare forskning. Kosten på företag kan förbättras genom interventioner som bygger 

på att minska utbudet av godis och läsk, istället införa större tillgänglighet när det gäller frukt 

och grönsaker. 

Arbetsplatsen  har  visat  sig  vara  en  bra  arena  för  lyckade  hälsofrämjande  interventioner. 

Företag börjar inse att de kan spara pengar på att föra ett hälsofrämjande arbete. Det är då av 



stor  vikt  att  mer  resurser  införs  på  företagshälsovården.  Fler  interventioner  kan  göras  på 

området då exempelvis med hjälp att utveckla ett kompletterande instrument för att enklare 

mäta hälsan på arbetsplatsen och utifrån det utveckla insatser.   

Genusskillnader är något som skulle vara av intresse för framtida forskning. Finns det mer 

skillnader  mellan  könen  än  det  minimala  som  framkommit  i  detta  arbete  angående 

hälsofrämjande arbetsplats?  De flesta studier vi använde oss av har ett  är gjorda i  USA, 

Australien eller England, därför vore mer svensk och nordisk forskning på området intressant. 

Det vore även bra om mer forskning gjordes i länder med lägre BNP (brutto national produkt) 

eller sämre arbetsförhållanden. 
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Bilaga 1

Datum Databas Sökord Antal träffar Antal uttagna 
artiklar

2007-10-03 Highwire press Physical activity 
AND health 
promotion AND 
exercise AND 
workplace

20 2

2007-10-03 Highwire press Workplace 
AND nutrition 
AND physcial 
activity

998 1

2007-10-03 Highwire press Health 
promotion AND 
food AND 
workplace

1692 1

2007-10-03 Highwire press Physical activity 
AND workplace 
AND health 
promotion

2160 3

2007-10-03 Highwire press Food AND 
physical activity 
AND workplace

2738 2

2007-10-10 Highwire press Workplace 
AND health 
promotion AND 
wellness 
program

216 3

2007-10-10 Academic 
Search Elite

Employee AND 
health 
promotion

25 1

2007-10-10 Academic 
Search Elite

Employee AND 
intervention 
AND food

3585 5

2007-10-10 Academic 
search elite

Employee AND 
health 
promotion

25 1

2007-11-27 Highwire Press Väänänen AND 
Absence due to 
sickness

2 1

2007-11-27 Highwire Press Absence due to 
sickness

8 2

2007-11-27 Highwire Press Obesity AND 
Psycology

6625 1

2007-11-27 Academic 
Search Elite

Mental health 
AND workout

19 1

2008-01-07 Highwire press Workplace 
AND Sweden

4926 1



Bilaga 2

PUB ÅR/LAND FÖRFATTARE ORIGINAL-
TITEL

SYFTE METOD / URVAL SLUTSATS

2006/Finland Ala-Mursula, L. et al. Long hours in paid 
and domestic work 
and subsequent 
sickness absence: 
does control over 
daily working hours 
matter?

Undersöka sambandet 
mellan antal 
arbetstimmar och 
sjukfrånvaro. 

Kvantitativ.
25 703 heltids-
anställda i 10 städer i 
Finland.

De anställda som har 
kontroll över antalet 
arbetstimmar kan 
förutspås ha bättre 
hälsa och kan mer 
framgångsrik 
kombinera ett 
heltidsarbete med 
privatliv.

2006/England / 
Australien

Allender, S., 
Colquhoun, D. & 
Kelly, P.

Competing discourses 
of workplace health.

Undersöker 
interaktionen mellan 
individens önskemål 
och de aktiviteter som 
erbjuds.

Kvalitativ och 
Kvantitativ. 
1300 anställda på 160 
företag inom en och 
samma koncern. 
Intervjuer och 
observation användes.

Om individen har en 
annan inställning än 
vad företaget har blir 
det inga positiva 
resultat.

2004/USA Angelo, W.J. Wellness program 
cures rising health-
care costs.

Främja hälsosammare 
livsstil genom att ge 
de anställda resurser 
för ett hälsosammare 
beteende.

Kvantitativ. 
Alla anställda på 
Ciambro-corporation.

Väldigt stor ökning 
av hälsosammare 
beteende. 

2005/ Sverige Arneson, H. & 
Ekberg, K.

Evaluation of 
empowerment 
processes in a 
workplace health 
promotion 
intervention based on 
learning in Sweden.

Utveckla en teori-
baserad metod för 
health promotion på 
arbetsplatsen.

Kvalitativ.
97 deltagare 
fördelade på 13 
fokusgrupper. 

De kom fram till 6 
kategorier som till 
exempel reflektioner 
över det som görs. 



PUB ÅR/LAND FÖRFATTARE ORIGINAL-
TITEL

SYFTE METOD / URVAL SLUTSATS

2006/Australien Atlantis, E., Chow, 
C.M., Kirby, A., & 
Fiatarone Singh, 
M.A.

Worksite intervention 
effects on physical 
health: A randomized 
controlled trial.

Ta reda på effekten 
av en omfattande 
förändring av fysiskt 
aktivitet. 

Kvantitativ. 
Randomiserad och 
kontrollerat urval på 
ett kasino i 
Australien.

De anställda fick 
mindre midjemått och 
förbättrad kondition.

2000/Australien Bauman, A., Owen, 
N. & Leslie, E.

Physical activity and 
health outcomes: 
epidemiological 
evidence, national 
guidelines and public 
health initiatives.

Utveckla en guide för 
att förbättra fysiska 
aktiviteten för 
invånarna i 
Australien.

Kvantitativ.
Invånarna i 
Australien.

De som deltog i 
studien blev mer 
fysiskt aktiva.

2000/USA Biener, L., Glanz, K. 
& McLerran, D.

A worksite health 
promotion 
intervention improved 
employees nutrition.

Om en intervention 
kan ändra den 
psykiska och sociala 
miljön relaterat till 
kost och rökning.

Kvantitativ med ett 
randomiserat urval.
20 801 anställda från 
114 företag. 

Visade på att 
psykiska och sociala 
miljön var relaterat 
till kostbeteende, men 
rökning fanns det inte 
något förhållande till. 

2007/ USA Blanck, H.M. et al. Factors influencing 
lunchtime food 
choices among 
working Americans.

Att identifiera 
individuella faktorer 
och värderingar som 
influerar valet av 
framtida kostvanor på 
arbetsplatsen.

Kvantitativ. 
600 000 personer.

Fler åt hälsosammare 
mat. Mer kvinnor än 
män valde den 
hälsosammare kosten. 



PUB ÅR/LAND FÖRFATTARE ORIGINAL-
TITEL

SYFTE METOD / URVAL SLUTSATS

2007/USA Cook, R.F., Billings, 
D.W., Hersch, R.K., 
Back, S.B. & 
Hendrickson, A.

A field test of a web-
based workplace 
health promotion 
program to improve 
dietary practises, 
reduce stress, and 
increase physical 
activity: randomized 
controlled trial.

Att undersöka 
effektiviteten av ett 
web-baserat 
hälsoprogram för 
arbetsplatsen med tre 
punkter: förbättrad 
kost, reducerad stress 
och ökad fysisk 
aktivitet.

Kvantitativ
419 anställda på ett 
företag, randomiserat 
urval.

Effektivt gällande 
bättre kost, men ingen 
signifikant skillnad 
gällande reducerat 
stress och fysiskt 
aktivitet.

2007/USA Curd, P.R., Winter, 
S.J. & Connell, A.

Participative planning 
to enhance inmate 
wellness: Preliminary 
report of a 
correctional wellness 
program.

Minska missbruk och 
förbättra hälsan hos 
de intagna på ett 
fängelse genom ökad 
aktivitets möjligheter. 

Litteraturstudie. De flesta upplevde 
positiv skillnad.

2006/ Canada Dawson, J., Dwyer, 
J.J.M., Evers, S. & 
Sheeshka, J.

Eat smart! Workplace 
cafeteria program.

Utveckla ett cafeteria 
program gällande 
attityder och 
kostförändring.

Kvantitativ.
504 anställda på ett 
sjukhus.

En positiv attityd- och 
kostförändring. 

2007/Sverige Dellve, L., Skagert, 
K. & Vilhelmsson, R.

Leadership in 
workplace health 
promotion projects: 
1- and 2-year effects 
on long-term work 
attendance.

Ökad kunskap om 
ledarskaps strategier 
som influerar 
anställda långsiktigt. 

Kvantitativ. 
3275 anställda.

Ledarskaps kvalitéer 
skall ha respekt och 
att ge belöningar var 
associerat med 
effektivare anställda. 



PUB ÅR/LAND FÖRFATTARE ORIGINAL-
TITEL

SYFTE METOD / URVAL SLUTSATS

2002/England Devereux, J.J., 
Vlachonikolis, I.G. & 
Buckle, P.W.

Epidemiological 
study to investigate 
potential interaction 
between physical and 
psychosocial factors 
at work that may 
increase the risk of 
symptoms of 
musculoskeletal 
disorder of the neck 
and upper limb.

Att utreda 
interaktionen mellan 
fysiska och 
psykosociala risker på 
arbetsplatser som kan 
leda till muskelskador 
i nacke och axlar.

Kvantitativ. 
891 personer som 
hade någon form 
relation med företaget 
beroende på hur 
fysiskt ansträngande 
arbete de hade.

Den högsta risken 
fanns i de som 
utsattes för hög 
fysiskt aktivitet och 
psykosocial 
ansträngning. 

2003/Australien Dixon, J.B., Dixon, 
M.E. & O’Brien, P.E.

Depression on 
association with 
severe obesity.

Undersöka depression 
före och efter 
magsäcks-
operation. 

Kvantitativ.
487 personer.

Minskad risk för 
depression till följd 
av förbättrad 
självbild. 

2007/Canada Downey, A.M. & 
Sharp, D.J.

Why do managers 
allocate resources to 
workplace health 
promotion 
programmes in 
countries with 
national health 
coverage?

Ta reda på vad som 
gör att chefer satsar 
på hälsofrämjande 
program.

Kvantitativ och 
Kvalitativ. 
Alla bildelsföretag i 
Ontario.

Den beror på vad de 
har för subjektiva 
åsikter, kontroll och 
påverkan, attityd och 
moral.



PUB ÅR/LAND FÖRFATTARE ORIGINAL-
TITEL

SYFTE METOD / URVAL SLUTSATS

2001/ USA French, S.A., Story, 
M. & Jeffery, R.W.

Environmental 
influences on eating 
and physical activity.

Undersöka hur 
omgivningen 
påverkar den fysiska 
aktiviteten och 
kostvanor.

Litteratur- 
Studie.

Obalans kan på 
många olika sätt 
påverka den fysiska 
aktiviteten och 
kostvanor. 

2005/USA French, S.A. Public health 
strategies for dietary 
change: schools and 
workplaces.

Främja inköp och 
konsumtion av 
hälsosammare kost.

Kvantitativ. 
3 studier, 12 
arbetsplatser och 12 
skolor.

Interventionen ökade 
förståelsen och 
tillgängligheten på 
hälsosammare kost. 

2006/Danmark Lassen, A., Bruselius-
Jensen, M., Mølgaard 
Sommer, H., Thorsen, 
A.V. & Trolle, E.

Factors influencing 
participation rates and 
employees attitudes 
toward promoting 
healthy eating at blue-
collar worksites.

Undersöka 
möjligheterna främja 
hälsosammare 
kosthållning på 
arbetsplatser med och 
utan cafeterior. 

Kvalitativ. 25-30 
intervjuer på åtta 
olika företag.

Lyckade resultat 
gällande deras egna 
kostvanor och 
cafeteriornas 
kosthållning när det 
angår mindre 
fettintag. 

2005/Canada Plotnikoff, R.C., 
Prodaniuk, T.R., Fein, 
A.J. & Milton, L.

Development of an 
ecological assessment 
tool for a workplace 
physical activity 
program standard.

Att utveckla ett 
instrument 
(workplace physical 
activity assessment 
tool) för ett program 
för fysiskt aktivitet. 

Litteratur studie samt 
expertråd.

Workplace physical 
activity assessment 
tool kan användas för 
att planera, 
implementera och 
utveckla program för 
fysiskt aktivitet på 
arbetsplatsen. 



PUB ÅR/LAND FÖRFATTARE ORIGINAL-
TITEL

SYFTE METOD / URVAL SLUTSATS

2007/ USA Pollack, K.M. et al. Association between 
body mass indexand 
acute traumatic 
workplace injury in 
hourly manufacturing 
employees.

Undersöker 
arbetsskador bland 
timanställda genom 
Body mass index.

Kvantitativ.
2221 individer utifrån 
sjukjournaler.

Såg ett samband 
mellan arbetsskador 
och övervikt.

2007/ USA Pratt, C.A. et al. Design characteristics 
of worksite 
environmental 
interventions for 
obesity prevention.

Undersöka vilka 
komponenter som 
behövs för effektiva 
interventioner för att 
förebygga fetma.

Sju olika studier, sju 
olika ställen på sju 
olika sätt för att sedan 
jämföra dem med 
varandra.
Urvalet beroende på 
var den gjordes och 
hur den gjordes.

Den tar upp viktiga 
punkter för effektiva 
viktminsknings 
program som exempel 
förebyggande 
aktiviteter och kost- 
hållning. 

2006/USA/
Europa/ Australien/ 
Nya Zeeland

Sahay, T.B., Ashbury, 
F.D., Roberts, M. & 
Rootman, I.

Effective components 
for nutrition 
interventions: A 
review and 
application of the 
literature.

Utveckla ett kost och 
hälsosam 
viktminsknings 
metod.

Litteraturstudie, 
sammanfattning av 15 
olika interventioner.

10 av dem visade 
positiva skillnader 
och fem visade 
negative skillnader.

2004/
Nederländerna

Steenhuis, I. et al The impact of 
educational and 
environmental 
interventions in 
Dutch worksite 
cafeterias.

Minska fettintaget 
och öka intaget av 
frukt och grönsaker i 
cafeterior.

Kvantitativ. 17 
arbetsplatser valdes ut 
genom randomiserat 
urval. 

Fanns ingen 
signifikant skillnad på 
konsumtionen. 



PUB ÅR/LAND FÖRFATTARE ORIGINAL-
TITEL

SYFTE METOD / URVAL SLUTSATS

2006/Australien Thomas, L. & 
Williams, M.

Promoting physical 
activity in the 
workplace:using 
pedometers to 
increase daily activity 
levels.

Beskriver 
genomförande av en 
intervention med 
stegmätare.

Kvantitativ. 
En tredje del av de 
anställda på DHS 
central deltog i 
studien, totalt 1195. 

Enkelt instrument att 
använda sig av daglig 
motion och en 
förståelse hur viktigt 
det är med fysiskt 
aktivitet. 

2005/Australien Wen, L.M., Orr, N., 
Bindon, J. & Rissel, 
C.

Promoting active 
transport in a 
workplace setting: 
evaluation of a pilot 
study in Australia.

Få de anställda mer 
fysiskt aktiva till och 
från arbetet. 

Kvantitativ. 
68 anställda på ett 
hälsoföretag i Sidney. 

Fler blev mer aktiv 
till och från arbetet 
och även på fritiden, 
skillnader fanns även 
gällande attityd till 
aktiv transport. 


