
   

 

 

Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Kandidatuppsats 15 hp  Nationalekonomi 

Vårterminen 2019  LIU-IEI-FIL-G--19/02094--SE 

 

 

 

Hur ökar arbetsgivare sina anställdas fysiska aktivitet? 

…och har deras insatser någon teoretisk förankring inom nudging?  

 

 

How do employers increase the physical activity of their employees?  

…and do their efforts have any theoretical support within nudging?  

 

 

Elin Skogsmo 

Sofia Wikström 

Handledare: Martin Henriksson 
 

 

 

 

 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 

Hur ökar arbetsgivare sina anställdas fysiska aktivitet? 

…och har deras insatser någon teoretisk förankring inom nudging?  

 

Författare 

Elin Skogsmo 

Sofia Wikström 

 

Handledare 

Martin Henriksson 

 

Publikation 

Kandidatuppsats i Nationalekonomi 15 Högskolepoäng 

Vårterminen 2019 

LIU-IEI-FIL-G--19/02094—SE 

 

Linköpings universitet 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

www.liu.se  



   

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Ökande övervikt och fetma är ett stort problem världen över. Genom att förbättra 

individers hälsa kan kostnader i miljardbelopp minskas. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga arbetsgivares insatser för ökad fysisk aktivitet bland 

sina anställda samt att undersöka om det går att förstå eventuella effekter av insatserna mot 

bakgrund av nudging. 

 

Metod: Valda metoder är en litteraturgenomgång samt intervjuer med representanter från svenska 

organisationer. 

 

Resultat: De vanligast förekommande typerna av insatser för ökad fysisk aktivitet är coachning, 

aktiviteter och verktyg för att följa sina framsteg. De typer av insatser som verkar ge störst ökning 

av fysisk aktivitet är individanpassning och olika verktyg för att följa sina framsteg. 

 

Slutsats: Utifrån kartläggningen kan det konstateras att många olika slags insatser används, men 

att endast en liten del av de vanligaste typerna av insatser har bevisad effekt. Utifrån studiernas 

beskrivningar av metod och intervention är det svårt att dra några slutsatser om vilka 

nudgettekniker eller kombinationer av nudgetekniker som har störst effekt på fysisk aktivitet. Även 

mer omfattande individuell information om deltagarna skulle kunna ge bättre förutsättningar för 

att förklara effekter mot bakgrund av nudging och beteendeekonomi. 

 

Nyckelord: FYSISK AKTIVITET, ARBETSGIVARE, ARBETSTAGARE, HÄLSA, 

NUDGING, BETEENDEEKONOMI 

  



   

 

Abstract 

 

 

Background: Increasing overweight and obesity is a big problem around the world. By improving 

the health of individuals, large costs can be substantially decreased. 

 

Objective: The objective of this study is to map out employer efforts to increase physical activity 

among employees and to examine whether nudging can provide an understanding of the potential 

effects of these efforts. 

 

Method: The chosen methods are a literature review as well as interviews with representatives 

from Swedish organizations. 

 

Results: The most common types of efforts for increased physical activity are coaching, activities 

and tools for tracking improvements. The types of efforts that seem to result in the largest increase 

of physical activity are individual customizing and tools for tracking improvements. 

 

Conclusions: From the mapping of employer efforts to increase the physical activity of employees, 

it can be concluded that many different types of efforts are being used. However, only a small 

portion of the most common types of efforts have proven to be effective. From the descriptions of 

method and intervention in the studies, it is difficult to draw any conclusions regarding which 

nudge techniques or combinations of nudge techniques that have the largest effect on physical 

activity. More extensive information about the individual study participants could provide a more 

beneficial basis for understanding the effects through nudging and behavioral economics. 

 

Key words: PHYSICAL ACTIVITY, EMPLOYER, EMPLOYEE, HEALTH, NUDGING, 

BEHAVIORAL ECONOMICS  
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1 Inledning 

Fysisk aktivitet är viktigt för fysiskt välmående och kan minska risken för exempelvis typ två 

diabetes, stroke och vissa typer av cancer (Anderson et al., 2009; Malik, Blake, & Suggs, 2014). 

Malik, Blake och Suggs (2014) redogör dessutom för en rad olika positiva effekter som 

regelbunden fysisk aktivitet har på psykisk hälsa, däribland minskad stress samt lindrade symtom 

vid depression och ångest. 

 

Världshälsoorganisationen (World Health Organization [WHO], u.d.) rekommenderar vuxna 

personer i åldrarna 18–64 att utöva minst 150 minuter av medelintensiv fysisk aktivitet eller 75 

minuter av intensiv fysisk aktivitet varje vecka. År 2006 var det endast en tredjedel av 

befolkningen inom den Europeiska Unionen som följde dessa rekommendationer (Malik et al., 

2014). Eftersom fysisk aktivitet förefaller ha många positiva hälsoeffekter skulle folkhälsan kunna 

förbättras om fler efterlevde WHO:s ovan nämnda rekommendationer. En mer hälsosam 

befolkning kan också minska kostnaderna för samhället, både för behandling av sjukdomar och 

för produktionsbortfall. I Sverige uppgår dessa kostnader som är kopplade till fysisk inaktivitet 

enligt Josefsson (2009) till sex miljarder kronor. 

 

Produktionsbortfall som kan uppstå på grund av fysisk inaktivitet drabbar främst arbetsgivare. 

Genom att förbättra sina anställdas hälsa kan arbetsgivare åstadkomma en besparing av kostnader 

för sjukfrånvaro och personalomsättning och dessutom öka sin produktivitet (Malik et al., 2014). 

Om initiativ till ökad fysisk aktivitet kommer från arbetsgivare kan dessutom en stor del av den 

vuxna befolkningen nås av insatserna. Mot bakgrund av detta är det intressant att undersöka hur 

arbetsgivare kan gå tillväga för att öka sina anställdas fysiska aktivitet.  

 

Hur kan då arbetsgivare gå tillväga för att åstadkomma en beteendeförändring av sina anställda? 

Att få individer att välja ett beteende eller ett alternativ som anses vara bra för dem och därmed 

öka deras nytta är grunden inom paternalism (Marteau, Ogilvie, Roland, Suhrcke, & Kelly, 2011). 

Hur ett val kan framställas och konstrueras för individer i syfte att påverka deras val utforskas 

inom vetenskapen valarkitekttur (från engelskans choice architecture) (Marteau et al., 2011). 
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Utifrån paternalism och valarkitektur har ett nytt begrepp vuxit fram: nudging.1 En nudge 

definieras som en förändring av valarkitekturen som är i det allmännas intresse och bevarar det 

fria valet hos individen (Ramsberg, 2016). Nudging kan ses som libertariansk paternalism eftersom 

det är ett försök att styra individen mot det ”bästa” valet samtidigt som valfriheten inte tas ifrån 

individen (Thaler & Sunstein, 2009). Nudgar har visat sig kunna vara ett framgångsrikt verktyg 

för att åstadkomma beteendeförändring och är dessutom ofta kostnadseffektiva att genomföra eller 

implementera (Ramsberg, 2016). Därför är det intressant att undersöka om arbetsgivare använder 

sig av nudgar för att öka anställdas fysiska aktivitet och om kunskapen om nudging kan bidra till 

förståelsen om vilka insatser som framgångsrikt kan öka den fysiska aktiviteten. 

 

1.1 Bakgrund 

Ökande övervikt och fetma är ett problem som kan ses världen över.  År 2016 led över 650 miljoner 

vuxna i världen av fetma och ytterligare 1,25 miljarder var överviktiga (WHO, 2018). År 2017 led 

38 procent av USA:s befolkning av fetma (Organisation for Economic Co-operation and 

Development [OECD], 2017). Definitionen för övervikt är ett BMI mellan 25 och 30 och för fetma 

är definitionen ett BMI på 30 eller mer (1177 Vårdguiden, 2018).2 Förkortad livslängd och 

försämrad livskvalitet är allvarliga hälsokonsekvenser som kommer av övervikt och fetma (WHO, 

2003). Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) beräknar att kostnaden som det svenska 

samhället belastas med på grund av fetma och de följdsjukdomar fetma kan bidra till är cirka tre 

miljarder kronor per år (SBU, 2002). 

 

De främsta faktorerna som bidragit till det ökade antalet personer med fetma är enligt SBU (2002) 

genetik, socioekonomiska förhållanden och livsstil, där kostvanor och fysisk aktivitet spelar stor 

roll. Teknisk utveckling har katalyserat utvecklingen av tjänster, exempelvis i form av 

telefonapplikationer och internethandel, som gör fysiskt inaktiva alternativ mer lättillgängliga och 

bekväma (Folkhälsan, 2019). Därför har vardagsmotion minskat i takt med den tekniska 

utvecklingen. 

                                                 
1 Nudge har ingen direkt översättning till svenska och vi kommer därför i uppsatsen att använda den engelska termen 

nudge. 
2 𝐵𝑀𝐼 =

𝑣𝑖𝑘𝑡 (𝑘𝑔)

𝑙ä𝑛𝑔𝑡 (𝑚)2 
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Sallis, Bauman och Pratt (1998) menar att det finns ett behov av interventioner på politisk nivå 

som förespråkar och resulterar i ökad fysisk aktivitet hos befolkningen. Genom exempelvis 

förbättrad kontroll över diabetes, högt blodtryck och förhöjda blodfetter kan riskerna med fetma 

minska (SBU, 2002). Interventioner för en mer fysiskt aktiv befolkning måste emellertid inte 

komma från politiker. Att arbetsgivare skapar olika typer av incitament eller nudgar för att öka 

sina arbetstagares fysiska aktivitet har blivit allt vanligare (Cardimo, u.d.).  

 

Det har tidigare gjorts systematiska litteraturgenomgångar av arbetsgivares insatser för förbättrad 

hälsa bland sina anställda. Kaspin, Gorman och Miller (2013) undersöker arbetsgivares 

hälsoprogram och identifierar flera kännetecken som de mest framgångsrika hälsoprogrammen på 

arbetsplatser har gemensamt. Författarna kommer bland annat fram till att de framgångsrika 

hälsoprogrammen 1) har som syfte är att förbättra anställdas hälsa, inte att minska kostnader, 2) 

skapar en miljö som uppmuntrar och bjuder in till fysisk aktivitet, 3) är anpassade efter individens 

behov, 4) använder teknologi för att underlätta förmedling av information och 5) etablerar en 

hälsokultur på arbetsplatsen (Kaspin et al., 2013). Mattke et al. (2013) finner i sin systematiska 

litteraturgenomgång av hälsoprogram på arbetsplatser från 2013 ett liknande samband som Kaspin 

et al. (2013). De konstaterar också att etablerandet av en hälsokultur är en insats som bidrar till att 

förbättra anställdas hälsa. Två ytterligare faktorer som enligt Mattke et al. (2013) visar ett samband 

med hälsoprogrammens framgång är förmedling av information och aktiviteter anordnade av 

arbetsgivaren. 

 

Tidigare systematiska litteraturgenomgångar av arbetsgivares insatser för just ökad fysisk aktivitet 

har dock inte kunnat dra några liknande slutsatser (Malik, et al., 2014; Marshall, 2004). Enligt 

Marshall (2004) och Malik et al. (2014) har för få randomiserade kontrollerade studier gjorts för 

att några slutsatser om vilka insatser som resulterar i ökad fysisk aktivitet ska kunna dras. Genom 

att analysera studier som undersökt effekten av arbetsgivares insatser för att öka fysisk aktivitet 

mot bakgrund av kunskaper om nudging är det vår förhoppning att kunna bidra med slutsatser om 

vilka insatser arbetsgivare kan implementera för att öka sina anställdas fysiska aktivitet. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga arbetsgivares insatser för ökad fysisk aktivitet bland sina 

anställda. Utifrån syftet har vi utformat följande frågeställningar.  

• Vilka insatser finns det för att öka fysisk aktivitet på arbetsplatser? 

• Vilka av insatserna verkar ha effekt i form av ökad fysisk aktivitet?  

• Kan vi förstå eventuella effekter av insatserna mot bakgrund av nudging?  

 

1.3 Disposition 

Efter detta inledande kapitel beskriver vi i Kapitel 2 den valda metoden för att uppnå syftet med 

uppsatsen och besvara frågeställningarna. I Kapitel 3 redogörs för en teoretisk referensram som 

beskriver grunderna inom nudging samt den modell som senare utgör vårt analysverktyg. I Kapitel 

4 presenteras en kartläggning av arbetsgivares insatser för ökad fysisk aktivitet bland sina 

anställda. Med hjälp av kartläggningen besvaras den första och andra frågeställningen. I Kapitel 5 

diskuteras resultatet med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och tidigare forskning. I 

kapitlet identifieras och analyseras de nudgetekniker som förekommer i empirin för att kunna 

besvara den tredje frågeställningen.  Kapitel 6 innehåller slutsatser. 
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2 Metod 

För att samla empiriskt underlag till denna kartläggning genomförde vi en litteratursökning och 

intervjuer med representanter från olika organisationer i Sverige. En genomgång av studierna samt 

en sammanställning av intervjumaterialet gjordes sedan för att besvara studiens två första 

frågeställningar och presentera vår kartläggning. Därefter användes den teoretiska referensramen 

som ett verktyg för att besvara den tredje frågeställningen. Studiens upplägg sammanfattas i 

Figur 1. 

 

Figur 1. Vetenskapliga studier med intervjuer som komplement, skapad av Elin Skogsmo.  

 

En vanlig metod för kartläggningar av tidigare studiers resultat är litteraturgenomgångar (Bryman, 

2016). Att gå igenom redan publicerad litteratur inom det valda ämnet ger en översikt över vad 

forskningen redan kommit fram till (Bryman, 2016). Detta bedömdes vara en lämplig metod då en 

sådan översikt ger oss förutsättningar att effektivt få en samlad bild av den vetenskapliga 

litteraturen och besvara våra två första frågeställningar. Att komplettera litteraturgenomgången 

med intervjuer bidrar både till allmän förståelse av frågorna vi studerar och ger oss också en 

uppfattning om vilka insatser som implementeras av arbetsgivare. 

 

2.1 Litteratursökning 

För att samla material till litteraturgenomgången genomfördes först en litteratursökning. Många 

av de källor som ledde oss in på ämnet i ett tidigt skede av arbetet med uppsatsen var på engelska, 

vilket inte är förvånande då i princip alla vetenskapliga rapporter redovisas på engelska. Många av 

de nyckelord vi stötte på var därför på engelska och det blev därmed naturligt att använda engelska 
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sökord vid litteratursökningen. Genom att använda engelska sökord blev sökningen inte heller 

geografiskt avgränsad till Sverige. Olika kombinationer av följande sökord användes för sökning 

i databaserna Scopus och Google Scholar: 

WORKPLACE, EMPLOYER, INTERVENTION, PROGRAM, WELLNESS, PHYSICAL ACTIVITY, 

EXERCISE, NUDGING, EMPLOYEE, HEALTH, REVIEW 

Systematiska litteraturgenomgångar som ansågs relevanta för studien identifierades och det som 

var publicerade på engelska fram till den 1 april 2019 granskades. Litteraturgenomgångarnas 

källförteckningar genomsöktes därefter för att identifiera relevanta enskilda studier. 23 potentiellt 

relevanta studier gick inte att få tag på. Detta berodde dels på att länkar i vissa referenser inte 

fungerade, dels på att vissa studier inte fanns tillgängliga för allmänheten. Vissa studier förekom i 

källförteckningen i fler än en litteraturgenomgång. Efter att dessa dubbletter exkluderats återstod 

79 studier. 

 

Studier som publicerats innan år 2005 exkluderades. Detta för att möjliggöra en kartläggning av 

arbetsgivares insatser i ett samtida samhälle. Efter denna exkludering återstod 46 studier. Därefter 

exkluderades studier som genomförts utanför Nordamerika och Europa. Anledningen till denna 

geografiska avgränsning var det primära intresset att studera interventioner som genomförts i 

länder med liknande levnadsstandard och samhällelig struktur som Sverige. Eftersom fetma och 

övervikt är mer utbrett i Nordamerika än i Europa och eftersom arbetsgivare i USA ofta täcker 

sjukförsäkringskostnader finns dessutom stora incitament för nordamerikanska arbetsgivare att 

förbättra anställdas hälsa. Därför kunde det finnas ett större material att tillgå om nordamerikanska 

studier kunde inkluderas. En studie exkluderades på grund av denna geografiska avgränsning. 

 

För att säkerställa vetenskaplig relevans samt ämnesrelevans bland studierna utformades fem 

kriterier för inkludering i kartläggningen. Ett av kraven avser studiernas respektive design. Studier 

inkluderades om de uppfyllde samtliga av följande kriterier: 

1. Studien undersöker minst en intervention för att öka arbetstagares fysiska aktivitet. 

2. Interventionen i studien genomförs i en arbetsplatsmiljö. 

3. Studien mäter insatsens utfall på nivå av eller mängd fysisk aktivitet. 

4. Tiden från studiens start till sista utfallsmätningen är minst sex månader. 

5. Studien är en randomiserad kontrollerad studie eller har en kvasiexperimentell design. 
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Totalt 13 studier uppfyllde samtliga kriterier för inkludering. Det fanns 13 studier som eventuellt 

skulle ha varit relevanta att inkludera i kartläggningen, men som inte gick att få tag på. I Figur 2 

nedan illustreras processen genom vilken studier valdes ut. 

 

 

Figur 2. Flödesschema över studieurvalsprocessen, skapad av Sofia Wikström.  

 

2.2 Intervjuer 

Vi valde att hålla semistrukturerade telefonintervjuer med representanter från sex olika 

organisationer. Intervjuguiden som utgjorde mallen för intervjuerna finns i Bilaga 1. Det 

semistrukturerade upplägget valdes för att uppmuntra respondenten att tala öppet om ämnet samt 

för att tillåta följdfrågor. Längden på intervjuerna varierade mellan 20–30 minuter. Fem av 

respondenterna är HR-chef eller HR-direktör. En av respondenterna är verkställande direktör för 

en extern stiftelse till organisationen. Syftet med intervjuerna var att ta reda på vilka insatser som 

arbetsgivare använder sig av för att förbättra sina anställdas hälsa och hur dessa uppfattas av både 

respondenten och de anställda. Endast svenska (en även verksam i ett annat nordiskt land) 

organisationer kontaktades för att säkerställa att tolkningen av intervjumaterialet också 

inkluderade de språknyanser som skulle kunna förekomma. Risken med att intervjua på något 

annat språk vore att möjliga feltolkningar eller problem med översättning skulle kunna 
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förekomma. Att kunna tolka språket är av synnerligen stor vikt vid telefonintervjuer då andra 

uttrycksformer såsom kroppsspråk inte framgår. 

 

Respondenterna kontaktades via mejl med en presentation av syftet med uppsatsen och en 

förfrågan om att medverka i en telefonintervju. Totalt kontaktades 24 svenska organisationer med 

minst ca 100 anställda. Valet att inte kontakta mindre organisationer gjordes mot bakgrund av att 

vi ville avgränsa oss till organisationer där vi enkelt kunde hitta kontaktuppgifter till en HR-

ansvarig. Organisationer av denna minimistorlek ansåg vi kunna ha ekonomiska möjligheter att 

etablera ett arbete för ökad fysisk aktivitet. Vi valde att kontakta organisationer av blandad karaktär 

och storlek från olika branscher. Fem av organisationerna kontaktades då vi visste sedan tidigare 

att de för ett aktivt arbete för sina anställdas hälsa, varav tre tackade ja till att medverka. Det var 

sju organisationer som avböjde förfrågan och åtta organisationer svarade inte. Två organisationer 

hänvisade oss vidare och en svarade flera veckor senare. Dessa tre organisationer kontaktades inte 

på nytt på grund av den angivna tidsramen för uppsatsen. Sex organisationer tackade ja till att 

medverka i en telefonintervju. Urvalsprocessen illustreras i Figur 3. Med respondenternas 

godkännande spelades intervjuerna in. Dessa inspelningar användes sedan för den efterföljande 

transkriberingen. I Tabell 1 ses en kort beskrivning av respondenterna som intervjuats samt de 

organisationer de representerade.  

 

 

Figur 3. Flödesschema över organisationsurvalsprocessen, skapad av Sofia Wikström. 
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Vilka organisationer vi valde att kontakta var inte slumpartat. Vi kontaktade företag som vi kände 

till och som vi bedömde kunde tänkas bidra med relevant information rörande vårt valda ämne. Vi 

valde alltså att göra ett urval med som var delvis målstyrt och delvis präglat av tillfällighet. En 

nackdel med målstyrda och tillfällighetsurval är att slutsatser utifrån deras resultat inte går att 

generalisera till populationen (Bryman, 2016), men eftersom vi inte hade för avsikt att dra några 

slutsatser om samtliga arbetsgivares insatser utifrån intervjumaterialet ansåg vi att metoden ändå 

kunde vara lämplig. 

 

Organisation Antal anställda Befattning Kön Längd på intervju 

och text 

Bostads Mimer AB Ca 150 anställda HR- och 
kvalitetschef 

Kvinna 19.39 minuter och 5,8 
transkriberad text  

Organisation X: 
Landstäckande nordisk organisation 

Ca 30 000 anställda VD för extern 
stiftelse 

Kvinna 19.54 minuter och 5,5 sidor 
transkriberad text 

Abbvie Totalt 130, ca 90% 
heltidsanställda  

HR-direktör Kvinna 13.25 minuter och  
3,6 sidor transkriberad text 

Stockholmsmässan Totalt 270, 260 
heltidsanställda 

HR-direktör Kvinna 18.09 minuter och 4,2 sidor 
transkriberad text 

Organisation Y: Cafékedja Totalt 492.  
ca 100 heltidsanställda 

HR-specialist Man 19.44 minuter och 4,5 sidor 
transkriberad text 

Organisation Z: Livsmedelskedja Totalt 240,  
ca 199 heltidsanställda 

HR-chef Kvinna 12.58 minuter och 4 sidor 
transkriberad text 

Tabell 1. Information om respektive organisation och respondent.  

 

Det finns fördelar med att genomföra telefonintervjuer istället för direkta intervjuer. 

Telefonintervjuer är både mer kostnads- och tidseffektiva, både för intervjuare och respondenter 

(Bryman, 2016). Att bespara tid var av stor vikt mot bakgrund av kursens tidsram. Dessutom ansåg 

vi att tidsåtgången för datainsamling (i form av litteratursökning- och genomgång och intervjuer) 

borde fördelas proportionerligt mot underlagets empiriska bidrag till uppsatsen. Bryman (2016) 

menar även att telefonintervjuer, jämfört med direkta intervjuer, minskar risken för att 

respondentens svar påverkas av intervjuaren.  

 

2.3  Kategorisering 

En systematisering av de inkluderade studierna gjordes för att identifiera samband och mönster av 

olika insatser. Denna systematisering genomfördes i kalkylprogrammet Microsoft Excel. 

Systematiseringen av intervjuerna gjordes genom sökningar efter nyckelord i det transkriberade 

materialet i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. 
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För at kunna se mönster och samband mellan studiernas insatser och utfall valde vi att dela in de 

olika insatserna i kategorier. Vi valde att skapa egna kategorier utifrån insatsernas egenskaper av 

två anledningar. Kategorierna skapades inte utefter en vetenskaplig metod, men att skapa egna 

kategorier gjorde det dels möjligt att kategorisera samtliga insatser. Det tillät oss även att ta hänsyn 

till de egenskaper som kunde tänkas vara relevanta för insatsernas utfall.  

 

2.4  Bedömning av utfall 

För att kunna se samband mellan studiernas utfall i form av ökad fysisk aktivitet valde vi att göra 

en bedömning av utfallens respektive storlek. Eftersom de vetenskapliga studierna presenterar 

resultat med olika utfallsvariabler är bedömningen av hur stor effektstorleken är när studierna 

jämförs med varandra i viss mån subjektiv. Därför präglas den kartläggning som presenteras i 

Kapitel 4 också av denna subjektivitet. I den mån det varit möjligt bedömdes utfallens storlek 

objektivt, till exempel då utfallen angavs i antal minuter av ökad fysisk aktivitet eller minskat 

stillasittande. Då olika utfallsvariabler, som till exempel antal träningstillfällen per vecka och andel 

som utnyttjar olika insatser, jämfördes utfallen mer subjektivt. Några studier kvantifierar inte den 

redovisade ökningen av fysisk aktivitet. Då det, i sådana fall, inte finns någon information om hur 

mycket den fysiska aktiviteten ökat bedömde vi dessa studiers utfall ha minst ökning av fysisk 

aktivitet. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör vi för grunderna inom nudging. Vi presenterar och exemplifierar tio 

nudgetekniker samt en modell som beskriver vilka faktorer som påverkar om en nudge accepteras. 

 

3.1 Nudge och nudgetekniker 

För att styra människor att fatta ett visst beslut kan en så kallad nudge användas för att puffa dem 

i rätt riktning. Att nudga är att skapa en valmiljö som gör att individen vill välja ett visst alternativ 

(Sunstein, 2018). En viktig komponent av nudgen är att det fria valet fortfarande ligger kvar hos 

individen (Wilkinson, 2013). Begreppet nudge myntades år 2008 av Richard Thaler och Cass 

Sunstein i deras bok ”Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness”. Syftet med 

en nudge är ofta att göra det enklare för individen att välja det bästa alternativet för dem själva 

eller samhället (Chu, 2017). Effekten av en nudge kan vara olika stor hos olika målgrupper och 

människor, därför kan det vara svårt att utforma en nudge som når alla grupper till lika stor del. 

Jämfört med att införa nya regler kan det därför vara billigare att genomföra en nudge än att införa 

nya regler (Hagman, 2018). Beteendeekonomins forskning grundar sig i andra forskningsområden 

som socialpsykologi och experimentell ekonomi. Sedan 2008 har intresset för nudging fortsatt 

sprida sig världen över och fler använder nudging som verktyg för att framkalla ett önskvärt 

beteende. År 2017 vann ekonomen och pionjären inom nudging Richard Thaler Sveriges 

Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (Nudel, 2017).  

 

Hur en nudge är utformad kallas för nudgeteknik. Det finns tio nudgetekniker som Sunstein (2018) 

anser vara de viktigaste att känna till:  

1. Standardregel innebär att standardalternativet förändras. Ett exempel på en förändring av 

en standardregel är att per automatik registrera alla som organdonatorer och låta de som 

inte vill donera organ avregistrera sig. 

2. Förenkling innebär att information eller material görs mindre komplicerat och lättare att 

förstå. Syftet med förenklingar är att förändra ett beteende genom att öka förståelsen för 

materialet i sig och därigenom också öka förståelsen för vad ett förändrat beteende kan 

innebära. Ett exempel på en förenkling är när information inte bara presenteras i text, utan 

också med bilder, eller när språket i informationen gör mer simpelt. 
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3. Användning av sociala normer är ett sätt att påverka människor mot ett önskat beteende 

genom att informera om beteendet av personer i individens omgivning. Det kan också 

innebära att informera om åsikterna som personerna i individens omgivning har om 

beteendet. Ett exempel på hur sociala normer kan användas är att förse en individ med 

information om hur många hushåll i kvarteret som källsorterar, eller hur många i kvarteret 

som anser att alla borde källsortera. 

4. Öka enkelhet och bekvämlighet innebär att göra det ’önskvärda’ beteendet eller valet lättare 

eller smidigare att välja. Att försöka få någon att konsumera mer frukt kan exempelvis 

göras genom att placera frukt istället för godis vid kassan i en mataffär. 

5. Upplysningar innebär att förmedla information på ett öppet och enkelt sätt för att framkalla 

ett önskvärt beteende. Det kan exempelvis göras genom att informera om de positiva 

hälsoeffekterna av att träna. 

6. Varningar används för att varna om risker och syftet är att minska det ’oönskade’ 

beteendet. Detta görs genom att fånga individens uppmärksamhet med exempelvis stora 

teckensnitt eller varningssymboler. Ett exempel på en varning är bilder på kroppsdelar som 

påverkats negativt av rökning på cigarettpaket. 

7. Förpliktelsestrategier är när individen sätter ett mål för sig själv att förändra ett beteende 

eller delta i en aktivitet. Att ha förpliktigat sig att fullfölja något har visat sig vara ett 

effektivt sätt att motivera genomförande. Till exempel kan en anmälan till ett motionslopp 

motivera individen att motionsspringa regelbundet. 

8. Påminnelser är när individen blir påmind om det som nudgen avser förändra. Det kan till 

exempel vara ett nyhetsbrev via mejl eller en skylt. Tidpunkten och placeringen har stor 

betydelse för vilket utfallpåminnelsen får.  

9. Planer på aktivitet innebär att ställa frågan till individen om denne planerar att till exempel 

delta i en aktivitet som nudgen avser öka deltagandet i. Det kan exempelvis innebära att 

fråga om en individ planerar att rösta i ett val. 

10. Smarta upplysningar innebär att informera individer om deras tidigare val och 

konsekvenserna av dessa. Att exempelvis påminna om tidigare deltagande i omröstningar 

kan öka chansen att individen röstar igen eller röstar för första gången. 
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3.2 Vad får en nudge att fungera? 

Nudgar är ofta ett effektivt sätt att förändra någons beteende, William Hagman tar i sin avhandling 

(2018) fram en modell som illustrerar vilka faktorer som påverkar huruvida en nudge accepteras 

och leder till beteendeförändring eller inte. Modellen kan tänkas kunna förklara eventuella effekter 

av nudgar på fysisk aktivitet. I modellen finns sex faktorer som Hagman menar är avgörande för 

om en nudge accepteras eller inte: nudgeteknik, mål, pro-jaget eller pro-samhället, inskränkning 

av det fria valet, alternativ och valarkitekt (från engelskans choice architect).  

 

Nudgeteknik handlar om vilken typ av nudge som används för att påverka individens val eller 

beteende. Tio exempel på nudgetekniker ges i avsnittet ovan.  

 

Med mål menas vilket beteende man genom nudgetekniken avser förändra eller åstadkomma, till 

exempel att öka fysisk aktivitet. Om individen ser målet som något positivt är chansen större att 

nudgen accepteras än om individen ser målet som något negativt. 

 

Huruvida nudgen är pro-jaget eller pro-samhället avgörs av vem den huvudsakliga förmånstagaren 

är. Om individen gynnas mest av det förändrade beteendet, som exempelvis vid ökat 

pensionssparande, är nudgen pro-jaget. Är det främst samhället som gynnas, som vid ökad 

källsortering, är nudgen istället pro-samhället. Både vem som faktiskt är den huvudsaklige 

förmånstagaren och vem som uppges vara den huvudsaklige förmånstagaren påverkar huruvida 

nudgen accepteras eller inte. Nudgar som är pro-jaget blir accepterade i större utsträckning än 

nudgar som är pro-samhället, men att framställa en nudge som är pro-samhället som pro-jaget eller 

vice versa kan få en negativ effekt på acceptansen. Att till exempel presentera nyttan med 

pensionssparande som en minskad börda för samhället längre fram eller som större ekonomisk 

frihet längre fram kan vara avgörande för om individen väljer att börja pensionsspara.  

 

Inskränkning av det fria valet handlar om huruvida individen uppfattar nudgen som en 

inskränkning av det fria valet eller inte. Om en nudge uppfattas som en inskränkning av det fria 

valet är chansen lägre att den accepteras än om den inte uppfattas som en inskränkning av det fria 

valet. Risken är lägre att en nudge som är pro-jaget uppfattas som en inskränkning än att en nudge 

som är pro-samhället gör det. 
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En annan viktig aspekt i Hagmans modell (2018) är individens uppfattning av alternativet till 

nudgen. Det visar sig att människor med en mer kommunistisk världssyn är mindre benägna att 

acceptera en nudge när det finns ett alternativ till nudgen som kan vara mer effektivt, som 

tillexempel lagstiftning. 

 

Den sista faktorn i modellen är också den starkt präglad av individens uppfattning. 

Individualistiska personer är generellt mindre benägna att acceptera nudgar, förutom då de har en 

positiv attityd gentemot valarkitekten. Valarkitekten är den person, grupp eller institution som 

konstruerat nudgen. Chansen är större att en individ accepterar nudgen om dennes attityd gentemot 

valarkitekten är positiv, till exempel om individen delar valarkitektens värderingar. Detta samband 

gäller även då attityden gentemot valarkitekten är negativ, då minskar risken att nudgen accepteras. 

Dessutom är sambandet starkare ju äldre individen är.  

 

 

Figur 4. Hagmans modell av beteendeförändring omarbetad och översatt till svenska, skapad av 

Elin Skogsmo.    
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4 Resultat 

Denna studie inkluderar tretton vetenskapliga studier och sex intervjuer. I detta kapitel presenteras 

och sammanställs information från de vetenskapliga studierna och resultatet av intervjuerna. I 

kapitlet besvaras våra två första frågeställningar: 

• Vilka insatser finns det för att öka fysisk aktivitet på arbetsplatser? 

• Vilka av insatserna verkar ha effekt?  

 

4.1 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga studierna och de insatser för ökad fysisk aktivitet som kan 

identifieras i studierna. Insatserna kategoriseras och deras samband med effekter på fysisk aktivitet 

identifieras.  

 

I Tabell 2 presenteras de vetenskapliga studierna vi inkluderar i vår kartläggning. Information om hur, 

var, när och varför studierna genomförts presenteras i de åtta första kolumnerna. I kolumnen Design finns 

RCT för de randomiserade kontrollerade studier som haft individer som basis för randomisering. 

Designen anges som Kluster RCT för de randomiserade kontrollerade studier som haft hela arbetsplatser 

som basis för randomisering. De studier vars design anges som Kvasiexperimentell har matchat en grupp 

som sedan tidigare fått en intervention mot en statistiskt lik jämförelsegrupp utan intervention. I 

kolumnen Insatser finns information om vilka insatser för ökad fysisk aktivitet (FA) som utgjort 

interventionen för respektive grupp i studierna. I kolumnen Insatser för andra hälsoaspekter finns ett JA 

för de studier där ytterligare insatser implementerats i syfte att förändra andra hälsorelaterade vanor. Två 

exempel på sådana hälsoaspekter är förbättrade kostvanor och minskad stress. Om samtliga insatser avser 

öka fysisk aktivitet finns istället ett NEJ. I kolumnen Påverkan på fysisk aktivitet (FA) finns information 

om hur den fysiska aktiviteten förändrats för respektive grupp i studierna. Mot bakgrund av de 

frågeställningar som kapitlet avser besvara är kolumnerna Insatser och Påverkan på fysisk aktivitet (FA) 

markerade i grått. 

 

I tre studier mäts förändringen av fysisk aktivitet i antal MET-minuter (McEachan, et al., 2011) 

(Plotnikoff, et al., 2007) (van Wier, et al., 2009). MET-minuter är ett mått som baseras på 

energiförbrukningen i vila. Måttet kombinerar både aktivitetens längd och den energiförbrukning som 
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aktiviteten genererar (Mattsson, Jansson, & Hagströmer, 2016). Samma antal MET-minuter kan därför 

upplevas olika intensivt beroende på individens kondition. Enligt Plotnikoff et al. (2007) kan följande 

jämförelse göras mellan antal MET-minuter och antal vanliga minuter av medelintensiv fysisk aktivitet: 

• 78 MET-minuter motsvarar 20 vanliga minuter 

•  222 MET-minuter motsvarar 56 minuter 

 

Studierna som redovisas undersöker interventioners påverkan på fysisk aktivitet med olika mått, eller 

enheter, vilket komplicerar en jämförelse. För att kunna presentera studierna i ordning efter deras 

respektive effekt gör vi en bedömning av storleken på förändringen av fysisk aktivitet. I Tabell 2 

presenteras studierna i ordning efter hur vi har bedömt i vilken utsträckning de visat en ökning av 

deltagarnas fysiska aktivitet, från störst ökning, till ospecificerad ökning, till ingen ökning.
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Studie Design Land Urval 

Antal 

deltagare 

Slut-

förande 

Längd 

(baseline - 

follow-up) Syfte Insatser 

Insatser för 

andra 

hälsoaspekter Påverkan på fysisk aktivitet (FA) 

van Wier 

et al. 

(2009) 

RCT Neder-

länderna 

Överviktiga 

anställda från 

7 olika 

organisationer 

1386 67% 6 månader Undersöka effek-

terna av hälso-

rådgivning via 

telefon respek-

tive mejl på vikt-

nedgång samt att 

undersöka effek-

terna på midje-

mått och livsstil 

(träning och 

kost) 

Grupp I: Livsstilsprogram. Telefon-

rådgivning. 

Grupp II: Interaktiv webbplats. 

Återkoppling via mejl efter framsteg. 

Påminnelsemejl. 

Kontroll: Självhjälpsbroschyrer. 

JA Grupp I: Ökning mot kontroll med 866 

MET minuter/vecka. Antal personer 

som utövade 30 minuter FA 5 ggr/vecka 

ökade från 83(32%) till 131(50%). 

Grupp II:  Ökning mot kontroll med 431 

MET minuter/vecka. Antal personer 

som utövade 30 minuter FA 5 ggr/vecka 

ökade från 81(31%) till 116(44%). 

Kontroll: MET minuter/vecka minskade 

med 174. Antal personer som utövade 

30 minuter FA 5 ggr/vecka ökade från 

91(35%) till 100(39%). 

Kwak et 

al. (2009) 

Kvasi-

experi-

mentell 

Neder-

länderna 

Anställda vid 

12 olika 

organisationer 

487 62% 24 

månader 

Undersöka effek-

tiviteten av ett 

viktökningshind-

rande program 

Grupp I: Diagnos av kroppskompo-

sition. Stegräknare. Midjemåttband 

(med färgindikation för riskzon). 

Kaloriguide. Instruktionsbroschyr. 

Träningsdagbok. Stegräknarlogg. 

Individanpassade råd och informa-

tion om energibalans på internet. 

Informations-CD. Intern styrgrupp 

väljer delvis interventioner på 

arbetsplatsen. 

Kontroll: Ingen insats. 

JA Grupp I: Ökade antal minuter FA/vecka 

med 276 min. 

Kontroll: Ökade antal minuter FA/vecka 

med 84 min. 

von Thiele 

Schwarz, 

Lindfors & 

Lundberg 

(2008) 

Kluster 

RCT 

Sverige Kvinnliga 

anställda vid 

sex arbets-

platser inom 

tandvården 

195 91% 12 

månader 

Undersöka hälso-

effekterna av FA 

och minskad 

arbetstid 

Grupp I: Minskad arbetstid. Obliga-

torisk träning. Träningsdagbok. 

Grupp II: Minskad arbetstid. 

Kontroll: Ingen insats. 

JA Grupp I: Ökade antal timmar FA/vecka 

från 1–2 till 4–5. 

Grupp II och Kontroll: Ökade antal 

timmar FA/vecka från 1–2 till 2–3. 
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Soerensen 

et al. 

(2005) 

Kluster 

RCT 

USA Anställda vid 

26 

organisationer 

1740 81% 18 

månader 

Undersöka 

effektiviteten av 

en cancerföre-

byggande 

intervention 

designad för 

hälsosammare 

beteende 

Grupp I: Gruppdiskussioner. Hälso-

mässor med självutvärdering och 

återkoppling. Individanpassade 

aktiviteter. Gruppaktiviteter. Stöd 

från seniora kolleger. Intern styr-

grupp väljer delvis interventioner på 

arbetsplatsen. Fysiskt utrymme för 

FA. Uppmuntrande skyltar. Kulturellt 

inkluderande information i pappers-

format. 

Kontroll: Ingen insats. 

JA Grupp I: Ökning i antal som utför minst 

2,5h medel-intensiv FA/vecka från 64% 

till 72%. Effekterna var större bland 

arbetare än bland chefer. 

Kontroll: Minskning i antal som utför 

mer än 2,5h träning/vecka med 0,9 

procentenheter. 

Spittaels 

et al. 

(2007) 

RCT Belgien Anställda vid 6 

organisationer 

526 72% 6 månader Undersöka 

effektiviteten av 

en internet-

baserad 

intervention med 

och utan nivå-

anpassade 

påminnelsemejl, 

jämfört med 

generisk infor-

mation om FA 

Grupp I: Nivåanpassade råd och 

information om FA på internet. 

Nivåanpassade påminnelsemejl. 

Grupp II: Nivåanpassade råd och 

information om FA på internet. 

Kontroll: Råd och information om FA 

på internet. 

NEJ Grupp I:  Ökning i antal minuter med 

FA/vecka med 80 min. 

Grupp II: Ökning i antal minuter med 

FA/vecka med 42 min. 

Kontroll: Ökning i antal minuter med 

FA/vecka med 86 min. 

Plotnikoff 

et al. 

(2007) 

RCT Kanada Anställda vid 3 

stora 

organisationer 

N/A n = 507 12 

månader 

Jämföra effek-

terna av individ- 

respektive 

standardnivå-

anpassat 

utskrivet 

material för ökad 

FA 

Grupp I:  Nivåpassade råd och 

information om FA. 

Grupp II:  Råd och information om 

FA och stillasittande. 

Kontroll: Ingen insats. 

 

NEJ Grupp I: Ökning med 223 MET-

minuter/vecka. 

Grupp II: Ökning med 67 MET-

minuter/vecka. 

Kontroll: Ökning med 78 MET-

minuter/vecka. 
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Sternfeld 

et al. 

(2009) 

Kluster 

RCT 

USA Anställda vid 

192 

administrativa 

avdelningar på 

en stor 

hälsovårds-

organisation 

787 70% 8 månader Undersöka 

effektiviteten av 

en internet-

baserad livsstils-

intervention 

Grupp I: Individanpassade mål-

förslag och tips via mejl. Påminnelse-

mejl. Veckovis formation om FA. 

Simuleringsverktyg (visar hur ett 

beteende för en närmre eller längre 

bort från rekommenderad nivå av 

FA) Kontrollverktyg för individuella 

framsteg. Diskussionsforum. 

Kontroll: Ingen insats. 
 

JA Grupp I: De som valde FA-vägen ökade 

antal gångminuter per vecka med 27,3 

minuter mot kontroll. Stillasittande 

minuter per vecka minskade med 121,7 

minuter mot kontroll.  Bland de som 

inte mötte allmänna rekommenda-

tioner för FA vid start ökade medel-

intensiv FA med 1h per vecka mot 

kontroll. 

Henke et 

al. (2011) 

Kvasi-

experi-

mentell 

USA Aktiva 

anställda på 

Johnson & 

Johnson och 

liknande 

organisationer 

63 646 N/A 7 år Utvärdera 

effekterna av ett 

hälsoprogram på 

en arbetsplats på 

arbetstagarnas 

hälsorisker och 

vårdkostnader 

Grupp I: Uppmuntran från hälso-

specialister. Företagsgym. Kompen-

sation för träningsutlägg. Steg-

räknarprogram. Träningsutmaningar. 

Individanpassat livsstils-

management. 

Kontroll: Ingen insats. 

JA Grupp I: Andel personer som utför 

medelintensiv träning vid färre tillfällen 

än 2–3 ggr/vecka minskade från 37,2% 

till 29,8%. 

Kontroll: Samma mått ökade från 

31,9% till 32,2%. 

Solenhill 

et 

al. (2016) 

RCT Sverige Anställda vid 4 

transportbolag 

1473 67% 9 månader Utvärdera ett 

internetbaserat 

program för 

förbättrad hälsa 

Grupp I: Återkoppling individuellt. 

Telefonrådgivning. Råd och 

information om FA. 

Grupp II: Återkoppling individuellt. 

Råd och information om FA. 

Kontroll: Ingen insats. 

JA Grupp I: Ökning i antal dagar med 

FA/vecka från 2,3 till 2,6. 

Grupp II: Ökning i antal dagar med 

FA/vecka från 2,2 till 2,3. 

Kontroll: Ökning i antal dagar med 

FA/vecka från 2,1 till 2,3. 

Naydeck 

et al. 

(2008) 

Kvasi-

experi-

mentell 

USA Intervention: 

Anställda vid 

Highmark. 

Kontroll: 

Anställda vid 

Highmark samt 

andra liknande 

organisationer 

N/A n = 3784 4 år Undersöka ROI 

för hälso-

programmet på 

ett företag 

Råd och information om vikthållning 

på internet. Uppmuntran via 

intranät. Klasser om vikthållning på 

arbetsplatsen. Nyhetsbrev via mejl. 

Stöd från seniora kolleger. Steg-

räknarprogram. Möjlighet att tjäna 

in semestertid. Företagsgym. 

Gruppträning. Tävlingar. 

JA Ospecificerat vilken/vilka grupper av I 

och II: Andelen som använde fitness 

center ökade från 21% år 2003 till 46% 

år 2005. Andelen som medverkade i 

stegräknarprogrammet ökade från ca 

13% år 2003 till ca 22% år 2004 till ca 

12% år 2005. Andelen som använde 

onlineprogrammen ökade från 11% år 

2002 till 27% år 2005. 
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Grupp I: Deltog i något av online- 

eller individuella hälsosessioner. 

Grupp II: Använde gymmet och del-

tog eventuellt i annat ovanstående. 

Kontroll: Utnyttjar inte hälso-

programmet eller ingen insats. 

McEachan 

et al. 

(2011) 

Kluster 

RCT 

UK Anställda vid 5 

olika 

organisationer 

utspridda på 

44 

arbetsplatser 

1274 98% 12 

månader 

Undersöka effekt 

och kostnads-

effektivitet av 

intervention för 

ökad FA 

Grupp I: Lanseringsvecka. Kunskaps-

quiz. Interaktiva häften. Affischer. 

Lagutmaningar. Påminnelser. 

Nyhetsbrev. Kylskåpsmagneter för 

självövervakning. Stöd från seniora 

kolleger. 

Kontroll: Ingen insats. 

NEJ Grupp I: Ospecificerad ökat antal MET-

minuter/vecka mot kontroll. 

Bergström 

et al. 

(2007) 

Kvasi-

experi-

mentell 

Sverige Intervention: 

Anställda vid 4 

stora 

industriella 

organisationer. 

Kontroll: 

Anställda vid 4 

andra 

organisationer 

4101–

4894 

77% 3,5 år Presentera och 

utvärdera ett 

hälsoprogram 

och dess effekter 

med fokus på 

livsstil, 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

sjukfrånvaro 

Grupp I: Återkoppling individuellt. 

Återkoppling i grupp. Introduktions-

kurser. 

Kontroll: Återkoppling individuellt 

(endast ett tillfälle). 

JA Grupp I: Ingen bevisad effekt på FA mot 

kont-roll. (Tre av fyra arbetsplatser i 

intervention ökade andelen anställda 

som tränar minst 2gg/vecka. 

Den fjärde arbetsplatsen och Kontroll: 

Minskade andelen anställda som tränar 

minst 2gg/vecka.) 

French et 

al. (2010) 

Kluster 

RCT 

USA Busschaufförer 

anställda vid 4 

buss-garage i 

urban och 

suburban miljö 

1102 63% 18 

månader 

Undersöka 

resultatet av en 

fetma-

förebyggande 

intervention 

Grupp I: Upprustning av företags-

gym. Lagtävlingar med pris. Gång-

program i grupp. Gruppträning. 

Träningsmässor. Stöd från seniora 

kolleger. 

Kontroll: Ingen insats. 

JA Grupp I: Ingen bevisad effekt på FA mot 

kontroll. (Ökat antal tränings-

tillfällen/vecka från 4,4 till 4,7. Ökat 

antal minuter FA/dag från 15,8 till 17. 

Kontroll: Oförändrat antal tränings-

tillfällen per vecka (4,2). Minskat antal 

minuter FA/dag från 18,6 till 17.) 

Tabell 2. Redovisning av litteraturgenomgången. 
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4.1.1 Vilka insatser finns det för att öka fysisk aktivitet på arbetsplatser?  

I de 13 studierna nämns sammanlagt 62 insatser för ökad fysisk aktivitet, vilka finns 

sammanställda i Bilaga 2. Insatserna varierar i utformning och vi har därför valt att kategorisera 

insatserna efter följande kategorier: aktiviteter, coachning, diagnos, ekonomiska incitament, 

evenemang, gruppkomponenter, individanpassning, internetkomponenter, informations-

förmedling, lokaler, påminnelser, självbestämmande och verktyg. I Tabell 3 framgår vilka typer 

av insatser som ingår i vardera av kategorierna. 

 

Kategoriernas karaktärer tillåter en och samma insats att ingå i flera olika kategorier. Exempelvis 

är påminnelsemejl en påminnelse som når deltagaren via internet, varför den kategoriseras både 

som en påminnelse och som en internetkomponent. I Figur 5 finns samtliga insatser indelade i 

kategorierna.   

Internet-
komponenter 

Informations-
förmedling 

Lokaler Påminnelser Självbestämmande Verktyg  

De insatser som 
förmedlas eller 
skickas till 
deltagaren via 
internet 

De insatser som 
förmedlar 
information om 
fysisk aktivitet 
eller hälsa till 
deltagaren 

De insatser 
som 
påverkar 
lokalerna 
som 
deltagarna 
har tillgång 
till 

De insatser 
som påminner 
deltagaren om 
fysisk aktivitet 
eller hälsa 

De insatser som skapar en 
intern styrgrupp i 
organisationen som 
påverkar vilka insatser 
som implementeras 

De insatser 
som med 
hjälp av 
olika verktyg 
ger 
deltagaren 
möjlighet att 
följa sina 
framsteg 

Tabell 3. Typ av insatser i kategorier.  

Aktiviteter Coachning Diagnos Ekonomiska 
incitament 

Evenemang Grupp-
komponenter 

Individ-
anpassning 

De insatser 
i form av 
aktiviteter 
som 
deltagarna 
själva inte 
behövt ta 
initiativ till 
att 
anordna 

De insatser som 
ger deltagaren 
någon form av 
återkoppling, 
individuell och i 
grupp 

De insatser 
där 
deltagaren 
informeras 
om hur de 
ligger till 
hälsomässigt 
samt 
kunskaps-
mässigt 
(inom hälsa) 

De insatser 
som ger 
deltagaren 
ekonomiska 
(materiella 
eller 
immateriella) 
incitament för 
att öka sin 
fysiska 
aktivitet 

De insatser 
som upp-
märksammar 
hälsa eller 
träning 
genom 
tillställningar 
eller 
undervisning 

Insatser där 
deltagarna är i 
grupp 

Insatser 
som individ-
anpassas för 
deltagaren 
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Figur 5. Kategorierna från studierna, skapad av Elin Skogsmo. 
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4.1.2 Vilka av insatserna verkar ha effekt?  

Utifrån kategoriseringen går det att se vissa mönster i de insatser som använts i studierna (se Bilaga 

3). Endast de studier som var längre än tolv månader implementerade aktiviteter, diagnos, 

ekonomiska incitament, evenemang, självbestämmande eller lokaler. Vanligt bland studier som 

var kortare än tolv månader är insatser i form av coachning, individanpassning, 

internetkomponenter, informationsförmedling och påminnelser. Gemensamt för de kortare 

studierna är att interventionen till stor del består av individanpassad rådgivning eller återkoppling 

via mejl eller telefon. 

 

De kategorier som inte verkar visa något samband med ökning av fysisk aktivitet är aktiviteter, 

coachning, gruppkomponenter, evenemang och lokaler. På grund av att de förekommit i få studier 

eller i studier med varierande resultat kan vi inte uttala oss om effekter av informationsförmedling, 

påminnelser, ekonomiska incitament, diagnos och självbestämmande. De kategorier som verkar 

ha ett positivt samband med ökad fysisk aktivitet är individanpassning, internetkomponent och 

verktyg.  

 

Tre kategorier förekom inte i några av de tre studierna med störst ökning av fysisk aktivitet. Dessa 

tre kategorier förekom däremot i de studier som inte resulterat i någon ökning av fysisk aktivitet 

samt i de studier som resulterat i en liten ökning av fysisk aktivitet. Kategorierna är 

gruppkomponent, evenemang och lokaler. 

 

En del av studierna har flera interventionsgrupper, där gruppernas interventioner liknar varandra 

sånär som på en insats. Dessa studiers resultat ger oss möjlighet att uttala oss om huruvida den 

skiljande insatsen verkar ha någon effekt. Obligatorisk träning med träningsdagbok är en av de 

insatser som visat störst ökning av fysisk aktivitet (von Thiele Schwarz, Lindfors, & Lundberg, 

2008). I studien av Plotnikoff et al. (2007) antyder resultatet att råd och information om fysisk 

aktivitet på standardnivå inte verkar ha någon effekt på fysisk aktivitet. Resultatet av studien visar 

också att nivåanpassning är ett effektivt sätt att öka mängden fysisk aktivitet. Däremot visar studien 

av Spittaels, De Bourdeaudhuij, Brug och Vandelanotte (2007) att nivåanpassning inte har någon 

effekt. Eftersom resultaten av de två studierna talar emot varandra kan vi, utifrån deras resultat, 

inte uttala oss om huruvida nivåanpassning verkar ha effekt. Spittaels et al. (2007) redovisar även 
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resultat som tyder på att påminnelsemejl inte verkar öka den fysiska aktiviteten. Telefonrådgivning 

är ännu en insats som inte verkar öka den fysiska aktiviteten (Solenhill, et al., 2016). Enskilda 

insatser har alltså visat sig vara mer eller mindre effektiva i olika studier, men i kategorierna som 

insatserna inkluderas i ingår många fler insatser. Därför kan vi inte uttala oss om huruvida en viss 

kategori verkar ha effekt utifrån resultaten beskrivna i detta stycke. 

 

Sammanfattningsvis är det tre kategorier som verkar ha positiv effekt på fysisk aktivitet: 

individanpassning, internetkomponent och verktyg. Tre kategorier utmärker sig genom att nästan 

bara förekomma i studierna med minst effekt: gruppkomponent, evenemang och lokaler. Antal 

insatser verkar inte spela någon roll för effekt, inte heller antal kategorier. Vilka typer av insatser 

som används verkar vara relaterat till studiens längd. 

 

4.2 Intervjuer 

Sex telefonintervjuer hölls med en representant från respektive organisation. I detta avsnitt 

presenteras vilka insatser som används på arbetsplatserna samt vilka av dem som verkar ha effekt.  

 

4.2.1 Vilka insatser finns det för att öka fysisk aktivitet på arbetsplatser? 

Av de sex intervjuerna identifierar vi 46 olika insatser för fysisk aktivitet bland de anställda (se 

Bilaga 4). I Figur 6 ses de insatser som används på respektive arbetsplats. Eftersom respondenterna 

inte fick ta del av frågorna innan intervjun kan det vara så att de har fler insatser än de som 

respondenterna berättade om under intervjuerna. Insatserna som organisationerna implementerar 

går att kategorisera på samma sätt som insatserna från studierna. Kategoriseringen är illustrerad i 

Figur 7. 
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Figur 6. Samtliga insatser från respektive organisation, skapad av Elin Skogsmo.  
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Figur 7. Kategorierna från intervjuerna, skapad av Elin Skogsmo.  

 

Samtliga organisationer använder sig av ekonomiska incitament, vilket, tillsammans med verktyg, 

är den vanligaste insatsen. Verktyg förekommer i alla organisationer förutom Abbvie. Lokaler, 

som implementeras i näst störst utsträckning, förekommer på alla organisationer förutom 

Organisation Y. Kategorierna aktiviteter och gruppkomponenter förekommer båda på samtliga 
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organisationer förutom Organisation Z. Även coachning är en vanligt förekommande kategori. 

Insatser inom kategorin coachning förekommer på Mimer samt Organisation X, Y och Z. Mimer 

och organisation Y och Z, använder sig av insatser som är individanpassade. I och med att 

organisationerna själva väljer sina insatser är det naturligt att samtliga utövar självbestämmande. 

Diagnos, evenemang, individanpassning, informationsförmedling, internetkomponent och 

påminnelser förekommer alla på färre än hälften av organisationerna. 

 

4.2.2 Vilka av insatserna verkar ha effekt? 

Under år 2018 var det 77 procent av Mimers anställda som utnyttjade friskvårdsprojektet, i vilken 

utsträckning är däremot väldigt individuellt. Alla anställda på företaget gör en livsstilsanalys och 

får då tillgång till en handlingsplan för sin hälsa. Cirka 70 procent av alla anställda använder 

friskvårdsbidraget och många av dem använder det till att gå på gym. Under år 2018 anordnade 

Organisation X 564 olika aktiviteter för sina anställda runt om i landet. Deras idrottsförbund har 

närmare 6 000 medlemmar på 56 lokala platser runt om i Sverige. Under samma år säger 

respondenten att de ”aktiverat” 17 000 anställda inklusive seniorer. De erbjuder alla anställda att 

springa motionslopp runt om i Sverige och i april 2019 sprang över 500 anställda från Organisation 

X samma lopp. Abbvie har inget register på hur många som deltar eller utnyttjar de olika 

aktiviteterna som de erbjuder. Respondenten från Stockholmsmässan har ingen uppfattning om 

hur många som använder de olika insatserna, förutom friskvårdsbidraget som majoriteten av de 

anställda utnyttjar. Respondenten från Organisation Y har en uppfattning om att det är åtminstone 

hälften som använder friskvårdsbidraget. Respondenten från Organisation Zs uppfattning är att det 

är cirka 40 procent som utnyttjar de olika insatserna. 

 

Respondenterna från Mimer, Stockholmsmässan och Organisation X, Y och Z uttrycker alla en 

uppfattning om att de flesta anställda uppskattar att deras arbetsgivare anstränger sig för att 

förbättra deras hälsa. Respondenten från Abbvie säger att förmåner är vanliga inom 

läkemedelsbranschen, och att de därför i många fall ses som självklara. På Organisation Y 

beskriver respondenten att rehab-samtal om kost och träning ibland uppfattas som ”stötande” och 

att vissa anställda anser att friskvårdsbidraget borde vara större.  
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På Mimer har sjukfrånvaron minskat med en tredjedel sedan friskvårdsprojektet infördes. På 

Organisation Z har sjukfrånvaron minskat från cirka tio procent till två eller tre procent de senaste 

fyra åren, sedan de implementerat olika aktiviteter. Respondenten från Organisation Y vittnar om 

små minskningar av sjukfrånvaron och personalomsättning, men påpekar att det inte helt och hållet 

kan härledas till deras insatser för anställdas hälsa. Respondenten från Stockholmsmässan delger 

ingen information om hur sjukfrånvaron har förändrats, men säger att sjukfrånvaron följs upp som 

en eventuell effekt av insatserna för anställdas hälsa. Låg sjukfrånvaro beskriver respondenten som 

ett av målen med insatserna. Respondenten från Abbvie påpekar att de har låg sjukfrånvaro trots 

att inte alla anställda är fysiskt aktiva. Som anställd vid en extern stiftelse till Organisation X vill 

inte respondenten uttala sig om sjukfrånvaron på Organisation X. I Tabell 4 finns en 

sammanställning av hur många som använder insatserna, vad de anställda har för uppfattning om 

arbetsgivarens insatser samt hur sjukfrånvaron förändrats för respektive organisation. 

 

Organisationer Hur många använder 
insatserna? 

Anställdas uppfattning om 
arbetsgivarens insatser 

Uppföljning av 
sjukfrånvaro  

Mimer Friskvårdsprojekt: 77% 
Friskvårdsbidrag: ca 70% 

Uppskattar insatserna Ja: Minskning med 
ca 33% sedan 
friskvårdsprojektets 
start 

Organisation X Idrottsförbund: ca 20% 
Totalt: ca 57% 

Uppskattar insatserna Ja: Okänt 

Abbvie Okänt Ses i många fall som en 
självklarhet. 

Ja: Okänt 

Stockholmsmässan Friskvårdsbidrag: >50% Uppskattar insatserna Ja: Okänt 

Organisation Y Friskvårdsbidrag: >50% De flesta uppskattar insatserna. I 
vissa fall uppfattas rehab-samtal 
om kost och träning som 
stötande. I vissa fall önskas 
större friskvårdsbidrag. 

Ja: Liten minskning 

Organisation Z Totalt: ca 40% Uppskattar arbetsgivarens 
ansträngning 

Ja: Minskning med 
ca 70–80% de 
senaste fyra åren 

Tabell 4. Information från intervjuer.  

 



   

 

29 

 

4.3 Sammanfattning av resultat 

I det här avsnittet sammanställs de insatser för ökad fysisk aktivitet och de kategorier som 

identifierats i avsnitten 4.1 och 4.2. Hur ofta varje kategori förekommer, samt hur många insatser 

som identifierats i varje kategori presenteras i Tabell 5. 

 

 

Källor: Studier och intervjuade 
organisationer 

Källor: Studier 
Källor: Intervjuade 

organisationer 

Kategori 

Antal källor 
som kategorin 
identifierats i 

Antal 
insatser som 
identifierats 
i kategorin 

Antal källor 
som kategorin 
identifierats i 

Antal 
insatser som 
identifierats 
i kategorin 

Antal källor 
som kategorin 
identifierats i 

Antal 
insatser som 
identifierats 
i kategorin 

Coachning 13 24 9 16 4 8 

Aktiviteter 11 20 6 11 5 9 

Verktyg 9 19 4 7 5 12 

Informationsförmedling 12 18 10 16 2 2 

Gruppkomponenter 11 18 6 9 5 9 

Individanpassning 11 17 8 12 3 5 

Ekonomiska incitament 10 16 4 4 6 12 

Lokaler 9 15 4 4 5 11 

Internetkomponenter 7 13 5 11 2 2 

Påminnelser 7 11 6 10 1 1 
Självbestämmande 2 8 2 2 6 6 
Evenemang 6 6 5 5 1 1 

Diagnos 5 6 3 4 2 2 

Maximalt antal källor 19 - 13 - 6 - 

Tabell 5. Förekomst av insatser och kategorier. 

 

Verktyg och individanpassning har visat ett positivt samband med ökad fysisk aktivitet och är två 

av de vanligare kategorierna. För evenemang har vi inte kunnat identifiera något samband med 

effekt och kategorin är inte heller en av de vanligare. Verktyg, individanpassning och evenemang 

används således i den utsträckning som kan förväntas utifrån deras effektivitet. En del kategorier 

är dock vanligt förekommande, trots att de inte visat något samband med ökning av fysisk aktivitet. 

Dessa kategorier är aktiviteter, coachning, gruppkomponenter och lokaler. Det finns även en 

kategori som används sällan trots att de visat sig vara effektiva för att öka fysisk aktivitet: 

internetkomponent. Det verkar alltså som att utsträckningen i vilken kategorierna används inte 

återspeglar de samband med ökning av fysisk aktivitet vi kunnat identifiera.  
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5 Diskussion  

I detta kapitel diskuterar vi de effekter vi identifierat i resultatet. Effekterna diskuteras med hjälp 

av den teoretiska referensramen som presenterats i Kapitel 3 samt den tidigare forskning som 

presenteras i Kapitel 1. Till att börja med identifierar vi vilka nudgetekniker som används i de 

vetenskapliga studierna och i de intervjuade organisationerna. Därefter identifieras de vanligast 

förekommande teknikerna samt de tekniker som i studierna påvisat effekt på fysisk aktivitet. Sedan 

besvarar vi den tredje frågeställningen genom att undersöka huruvida dessa tekniker borde fungera 

enligt Hagmans modell (2018). 

 

5.1 Vilka nudgetekniker finns det för att öka fysisk aktivitet på arbetsplatser? 

I detta avsnitt appliceras de nudgetekniker som presentats i Kapitel 3 på de insatser som 

identifierats i Kapitel 4. I Kapitel 4 delas de identifierade insatserna in i kategorier. På liknande 

vis kan insatserna delas in i de nudgetekniker som Sunstein (2018) presenterar. Vilken typ av insats 

som identifieras i vardera nudgeteknik redovisas i Tabell 6 nedan. Vilka insatser som räknas in i 

vardera nudgeteknik visas i Figur 8 (studier) och Figur 9 (intervjuade organisationer) på följande 

sidor. 

 

Tabell 6. Typ av insatser i nudgetekniker. 

Standardregel  
 

Förenkling Användning av 
sociala normer 

Öka enkelhet eller 
bekvämlighet 

Upplysningar 

De insatser där ett 
standardalternativ som 
innebär att vara fysisk 
inaktiv blir ändrat till ett 
fysiskt aktivt 
standardalternativ 

De insatser som 
förenklar information 
som individen har 
sedan innan och gör 
den mer lättbegriplig 

De insatser där 
individen informeras 
om andra personers 
beteende i individens 
omgivning 

De insatser där det 
gjorts enklare eller 
mer bekvämt att 
öka sin fysiska 
aktivitet 

De insatser där ny 
information 
förmedlas till 
individen 

Varningar Förpliktelsestrategier Påminnelser Planer på aktivitet Smarta 
upplysningar 

De insatser där individen 
informeras om riskerna 
med att inte vara fysiskt 
aktiv 

De insatser där 
individen förpliktigat 
sig att på något sätt 
vara fysiskt aktiv 

De insatser där 
individen blir påmind 
om att vara fysiskt 
aktiv 

De insatser där 
individen tillfrågas 
om planer på att 
vara fysiskt aktiv 

De insatser där 
individerna får 
information om 
deras tidigare 
beteende 
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Figur 8. Nudgetekniker som används i de vetenskapliga studierna, skapad av Elin Skogsmo. 
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Figur 9. Nudgtekniker som förekommer på de intervjuade organisationerna, skapad av Elin 

Skogsmo. 

 

5.2 Vilka av nudgeteknikerna verkar ha effekt? 

Öka enkelhet och bekvämlighet är den nudgeteknik som används mest i både studierna och i de 

intervjuade organisationerna. Den näst mest använda nudgetekniken är upplysningar, följt av 

påminnelser. En möjlig anledning till att dessa nudgetekniker är vanligare än andra är att det finns 

en tro om att de är mest effektiva för att åstadkomma en ökning av fysisk aktivitet. 
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Öka enkelhet och bekvämlighet, upplysningar och påminnelser är de nudgetekniker som, utefter 

studiernas resultat, verkar vara mest effektiva för att öka fysisk aktivitet (se Bilaga 5). I avsnitt 5.3 

diskuterar vi, med hjälp Hagmans modell (2018), huruvida den mest förekommande och till synes 

mest effektiva nudgetekniken (öka enkelhet och bekvämlighet) faktiskt borde fungera. 

 

5.3 Vilka av nudgeteknikerna borde fungera? 

I detta avsnitt diskuterar vi de faktorer som enligt Hagman (2018) påverkar om en nudge accepteras 

eller inte. Några av faktorerna i Hagmans modell (2018) påverkas inte av vilken nudgeteknik som 

används. Innan den mest effektiva nudgetekniken diskuteras för vi en diskussion kring de faktorer 

som påverkar acceptansen av nudgen likadant, oavsett nudgeteknik. Nedan för vi följaktligen 

resonemang kring hur mål, den huvudsaklige förmånstagaren och alternativ borde påverka 

acceptansen av nudgarna. 

 

Den första faktorn vi resonerar kring är mål. De vetenskapliga studierna har olika målvariabler. 

Gemensamt för samtliga mål är att de är inom hälsodomänen. Mål inom hälsodomänen blir, enligt 

Hagman (2018), accepterade oftare än andra mål. Att målen för de inkluderade studierna är 

hälsorelaterade torde därmed öka chansen att deltagarna accepterar nudgarna jämfört med nudgar 

i andra sammanhang.  

 

Den andra faktorn vi för ett resonemang kring är den huvudsaklige förmånstagaren. Trots att 

nudgarna har olika målvariabler kan de alla ses som pro-jaget. Visserligen gynnas också både 

företaget och samhället av att anställda och invånare är hälsosamma (Henke, Goetzel, McHugh, & 

Isaac, 2011), men den främste förmånstagaren av förbättrad hälsa är individen. I de studier där 

företagets egna hälsoprogram undersöks kan den avsedda förmånstagaren vara företaget, men det 

innebär inte nödvändigtvis att företaget är den främste förmånstagaren. Varken företaget eller 

samhället gynnas direkt på samma sätt som individen av, exempelvis, den ökade energin, 

emotionella stabilitet och minskade stress som individen kan uppleva av en hälsosammare livsstil 

(Straker & Mathiassen, 2009) och därför är den främste förmånstagaren individen. Att målen är 

pro-jaget ökar chansen att deltagarna ökar sin fysiska aktivitet. Nudgar som är pro-jaget påverkar 

även den upplevda inskränkningen av det fria valet negativt (Hagman, 2018). Det innebär att målen 

för dessa studier ger deltagarna uppfattningen att deras fria val bevaras. En sådan uppfattning ökar, 
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enligt modellen (Hagman, 2018), chansen för att nudgen accepteras och därmed att den fysiska 

aktiviteten ökar. 

 

Den tredje faktorn vi resonerar kring är alternativ. När det kommer till nudgarnas alternativ finns 

oftast enbart ett sådant: att inte förändra sitt beteende. Detta benämner Hagman (2018) som ett 

göra-inget-alternativ. Eftersom ett sådant alternativ inte påvisat någon inverkan på acceptansen av 

nudgen (Hagman, 2018) kan vi inte avgöra om chansen för ökad fysisk aktivitet ökar, minskar 

eller är oförändrad som en följd av alternativet. 

 

Sammanfattningsvis kommer mål, den huvudsaklige förmånstagaren och alternativ påverka 

chansen för att fysisk aktivitet ökar på samma sätt oavsett nudgeteknik. Det faktum att samtliga 

mål med nudgarna är hälsorelaterade ökar chansen att deltagarna ökar sin fysiska aktivitet. Att 

hälsorelaterade mål främst kan ses som pro-jaget ökar också chansen för att den fysiska aktiviteten 

ökar. Alternativets påverkan på acceptansen av nudgarna går inte att avgöra. I Figur 10 illustreras 

de delar av Hagmans modell (2018) som kommer att gälla för samtliga nudgetekniker. I följande 

avsnitt diskuteras modellens övriga faktorers påverkan på acceptansen, för nudgetekniken öka 

enkelhet och bekvämlighet. 

 

Figur 10. Målets, förmånstagarens och alternativets inverkan på acceptansen av nudgen utifrån 

Hagmans modell, skapad av Elin Skogsmo. 

 

5.3.1 Nudgetekniken öka enkelhet och bekvämlighet 

Att öka enkelhet och bekvämlighet är den nudgeteknik som används mest, både i studierna och i 

de intervjuade organisationerna, och förekommer i tio av de tretton studierna. Sju av de insatser 
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som identifierats som att öka enkelhet och bekvämlighet kategoriseras också som 

informationsförmedlande. Dessa insatser förekommer i fyra av studierna. 

 

Den tredje faktorn i modellen är inskränkning av det fria valet. Om individen uppfattar att nudgen 

är en inskränkning av det fria valet minskar chansen för att nudgen accepteras (Hagman, 2018). I 

avsnitt 5.3 konstateras att nudgarna är pro-jaget. Det innebär att i de sju fall (i fyra av studierna) 

där insatsen också förmedlat information påverkas uppfattningen om inskränkning av det fria valet 

på samma sätt som när en nudge är pro-jaget; informationsförmedling resulterar i en upplevd 

bevaring av det fria valet, vilket ytterligare ökar chansen för att nudgen accepteras. 

 

En variabel i modellen som har påvisat viss inverkan på acceptansen av nudgen är valarkitekten. I 

två av studierna som ökar enkelheten och bekvämligheten är det arbetsgivarens eget program som 

undersöks. I dessa fall är respektive företag valarkitekt. En positiv inställning till valarkitekten har 

visat sig ha en positiv inverkan på acceptansen av nudgen (Hagman, 2018). Att företaget självmant 

implementerar ett program för att förbättra sina anställdas hälsa kan å ena sidan bidra till att de 

anställda får en positiv attityd gentemot sin arbetsgivare, eller att en redan positiv inställning 

förstärks. Å andra sidan kan det, på liknande vis som på Organisaiton Y, finnas anställda vars 

uppfattning är att deras livsstil inte är arbetsgivarens ensak. I sådana fall skulle det kunna försämra 

attityden anställda har gentemot sin arbetsgivare då företaget implementerar ett eget hälsoprogram. 

I intervjuerna var det dock tydligt att majoriteten av anställda uppskattar att deras arbetsgivare bryr 

sig om och försöker hjälpa dem att förbättra sin hälsa. Vi kan inte dra några generella slutsatser 

utifrån intervjumaterialet, men ser det som troligt att anställda vid de studerade företagen uppfattar 

hälsoprogrammen som arbetsgivarna själva utformat och implementerat som positiva. Ett liknande 

resonemang kan föras kring de två studier där forskarna tagit initiativ till studien, men där det 

också förekommer självbestämmande i form av att företagen själva givits möjligheten att välja 

insatser att implementera. För dessa sammanlagt fyra studier är det mer troligt att nudgen 

accepteras och att den fysiska aktiviteten ökar. I de studier där företagen inte haft någon makt över 

vilka insatser som implementeras skulle de anställda ändå kunna få eller förstärka en positiv attityd 

gentemot arbetsgivaren. Detta eftersom arbetsgivaren skulle kunna uppfattas som valarkitekten 

eftersom insatsen implementeras på arbetsplatsen. I sådana fall skulle det innebära en ökad chans 

att nudgen accepteras. Det går däremot, utifrån studiernas metodbeskrivningar, inte att avgöra om 
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arbetsgivarna kunnat framstå som valarkitekterna. Attityden gentemot den faktiska valarkitekten i 

dessa fall, forskarna, är svår för oss att avgöra med brist på information om deltagarnas inställning 

till exempelvis vetenskap och forskning. I de sex fall där enbart forskarna är valarkitekter kan vi 

alltså inte avgöra vilken inverkan det kan tänkas ha på acceptansen av nudgen. Däremot ökar 

chansen att nudgen accepteras i de två fall där företagen utformat hälsoprogrammen och i de två 

fall där företagen haft ett element av självbestämmande. 

 

Sammanfattningsvis för de nudgar som ökar enkelhet och bekvämlighet är chansen stor att nudgen 

accepteras. Målvariablernas domän, den främste förmånstagaren, det upplevda bevarandet av det 

fria valet samt attityden gentemot valarkitekten bidrar alla till att chansen för beteendeförändring 

ökar. Alternativet till nudgen har ingen påverkan på chansen för dess acceptans. Faktorernas 

påverkan på acceptansen av nudgen illustreras i Figur 11, där grön färg representerar ökad chans 

för beteendeförändring och blå färg representerar att faktorn inte har någon inverkan. Den 

sammanlagda påverkan på acceptansen av nudgen för nudgetekniken öka enkelhet och 

bekvämlighet tyder på att en beteendeförändring borde ske. 

 

Figur 11. Nudgetekniken ökad enkelhet och bekvämlighet med Hagmans modell, skapad av Elin 

Skogsmo.   

 

5.4 Avslutande diskussion 

I det här kapitlet, Kapitel 5, diskuteras huruvida vi kan förstå effekterna av insatser för ökad fysisk 

aktivitet mot bakgrund av nudging. För den mest effektiva nudgetekniken verkar det som att svaret 

är ja. Utifrån avsnitt 5.3 ser vi att nudgar, vars mål är att öka fysisk aktivitet, har goda 

förutsättningar att uppnå beteendeförändring. Utifrån de vetenskapliga studiernas resultat kan det 

dock konstateras att en del nudgar för ökad fysisk aktivitet inte har effekt. Det kan vara ett tecken 
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på att den modell som Hagman (2018) utformar i sin avhandling inte lyckas fånga samtliga faktorer 

som påverkar acceptansen av en nudge. Ett samband från Hagmans modell (2018) bekräftas 

emellertid av tidigare forskning. Kaspin et al. (2013) kommer fram till att hälsoprogram vars syfte 

är att förbättra anställdas hälsa, som alltså är pro-jaget, får större effekt än program som syftar till 

att minska kostnader, som alltså är pro-samhället eller pro-företaget.  

 

En anledning till att modellen utvecklad av Hagman (2018) inte verkar kunna förklara samtliga 

insatsers påverkan på fysisk aktivitet kan vara att den beteendeförändring vi undersöker, att bli 

mer fysiskt aktiv, kan innebära en stor omställning för individen. Många av de exempel som Thaler 

och Sunstein tar upp i sin bok (2009), som utgör grunden för nudging, handlar om små 

beteendeförändringar, inte om att förändra hela sin livsstil. Det kan vara så att en 

livsstilsförändring kräver mer än en nudge. Det är i linje med de resultat som Kaspin et al. (2013) 

och Mattke et al. (2013) har gemensamt. Båda deras studier visar att en mer hälsosam livsstil kan 

åstadkommas genom att dels skapa en miljö som uppmuntrar till fysisk aktivitet, till exempel 

genom att anordna aktiviteter, dels genom att etablera en hälsokultur på arbetsplatsen (Kaspin, et 

al., 2013; Mattke, et al., 2013). Både att skapa en miljö som uppmuntrar till fysisk aktivitet och att 

etablera en hälsokultur kan kräva stora omställningar på en arbetsplats. Därför skulle det kunna 

vara så att många nudgar behöver implementeras för att åstadkomma en förändring av individens 

livsstil. För att åstadkomma en livsstilsförändring kan det alltså krävas att stora omställningar görs 

på arbetsplatsen, vilket i sin tur kräver ett större antal nudgar. Utifrån vårt resultat kan vi dock se 

att antalet nudgar inte verkar ha något samband med effekten på fysisk aktivitet. 

 

Det finns två faktorer som i tidigare forskning identifierats som effektiva för att öka fysisk aktivitet, 

samband som bekräftas i denna studie. Den första faktorn är informationsförmedling. 

Informationsförmedling, som till stor del inkluderar samma insatser som nudgetekniken 

upplysningar, har tidigare visat sig vara en viktig komponent för att uppnå beteendeförändring i 

form av en hälsosammare livsstil (Kaspin et al., 2013; Mattke et al., 2013). Upplysningar 

identifierar vi som en av de mest effektiva nudgeteknikerna för ökad fysisk aktivitet, vilket 

stämmer överens med vad både Kaspin et al. (2013) och Mattke et al. (2013) kommer fram till. 

Kaspin et al. (2013) understryker dessutom vikten av att teknologi används för att underlätta 

informationsförmedlingen. Den nudgeteknik som enligt vår studie är den mest effektiva för att öka 
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fysisk aktivitet är öka enkelhet och bekvämlighet. I den nudgetekniken inkluderar vi bland annat 

alla de insatser som förmedlar information via internet. Vårt resonemang om att öka enkelhet och 

bekvämlighet är effektivt för att öka den fysiska aktiviteten är därför i linje med tidigare forskning 

gjord av Kaspin et al. (2013). En av de faktorer som bidragit till ökad fetma världen över är den 

tekniska utvecklingen (Folkhälsan, 2019). Teknisk utveckling har banat väg för ökad enkelhet och 

bekvämlighet för fysiskt inaktiva alternativ. Teknisk utveckling kan emellertid också öka 

enkelheten och bekvämligheten för de val som är fysisk aktiva, och på så vis öka den fysiska 

aktiviteten. 

 

Den andra faktorn som både i denna studie och i studien av Kaspin et al. (2013) identifierats som 

effektiv för att öka fysisk aktivitet är individanpassning. Individanpassade insatser har vi 

inkluderat i nudgetekniken öka enkelhet och bekvämlighet. Eftersom öka enkelhet och 

bekvämlighet är den mest effektiva nudgetekniken för ökad fysisk aktivitet är våra resonemang 

återigen i linje med vad Kaspin et al. (2013) konstaterat. 

 

Genom att göra den svenska befolkningen mer fysiskt aktiv kan folkhälsan förbättras (Anderson 

et al., 2009; Malik et al., 2014). Kostnaderna som belastar svenska samhället på grund av fysisk 

inaktivitet beräknas uppgå till cirka sex miljarder kronor (Josefsson, 2009). Det finns därmed stora 

kostnadsbesparingar att göra för det svenska samhället, i synnerhet för de svenska arbetsgivarna 

då en stor del av kostnaderna betår av produktionsbortfall. Troligt är att motsvarande kostnader är 

betydligt större i länder som USA, där fetma är ett mer utbrett problem än i Sverige (OECD, 2017). 

Även mindre konktreta kostnader för samhället kan minskas genom att förrbättra folkhälsan, 

främst ökad livslängd och förbätrrad livskvalitet. Om arbetsgivare väjer att implementera rätt 

insatser för ökad fysisk aktivitet bland sina anställda kan vi få en befolkning som producerar mer, 

som har en bättre livskvalitet och som lever längre. 

 

Under arbetet med uppsatsen har vi insett en del brister med vårt tillvägagångssätt. Den 

effektbedömning vi gjorde i samband med rangordningen av studiernas resultat hade kunnat 

präglas av mindre subjektivitet med ett alternativt tillvägagångssätt. Om vi endast inkluderat 

studier med jämförbara utfallsvariabler, som till exempel minuter av medelintensiv fysisk aktivitet 

och MET-minuter, hade en stor del av bedömningen kunnat göras mer objektiv. En annan brist i 
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metoden är de egenkonstruerade kategorierna. Om vi hade kategoriserat insatserna med redan 

vetenskapligt etablerade kategorier så hade kartläggningen kunnat bli mer vetenskapligt grundad. 

Ännu en brist i metoden när det kommer till bedömningar vi gjort är användandet av qwerty (se 

Bilaga 3 och 5-7) för att se samband. Bedömningen av vilka kategorier och nudgetekniker som har 

samband med utfall hade kunnat bli mer vetenskapligt grundad om den hade gjorts med 

regressionsanalyser. Den kvalitativa bedömning vi gjorde hade möjligtvis kunnat ge en bättre bild 

av vilka samband som förekommer, men var också mer tidskrävande än en regressionsanalys hade 

varit. Tidsramen för uppsatsen har begränsat på vilket djup vi kunnat leta efter samband med den 

valda metoden. 

 

Även intervjuerna hade kunnat genomföras på ett mer fördelaktigt sätt. Om frågor hade skickats 

ut i förväg till respondenterna hade vi kunnat försäkra oss om att bli informerade om samtliga 

insatser samt kvantifierade effekter i form av exempelvis sjukfrånvaro. En brist i urvalsmetoden 

är valet av respondenter. Respondenternas roll på respektive organisation kan ha påverkat deras 

svar eftersom de är delaktiga i både valet och implementeringen av insatserna. En mer nyanserad 

bild av hur anställda upplever insatserna hade kunnat ges om även andra anställda hade intervjuats. 
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6 Slutsats  

Kartläggningen av arbetsgivares insatser för ökad fysisk aktivitet besvarar våra två första 

frågeställningar. 62 olika insatser för ökad fysisk aktivitet har identifierats i de vetenskapliga 

studierna. Utifrån intervjuerna har vi identifierat 46 olika insatser. De vanligaste typerna av 

insatser för ökad fysisk aktivitet är coachning, aktiviteter och verktyg. Verktyg är en av de 

kategorier som verkar öka den fysiska aktiviteten mest. Även insatser i form av individanpassning 

verkar öka den fysiska aktiviteten och det i större ännu utsträckning än verktyg, trots att 

individanpassning används mindre. Många olika slags insatser används, men endast en liten del av 

de vanligaste typerna av insatser har bevisad effekt. 

 

De effekter som insatserna för ökad fysisk aktivitet ger kan vi inte förklara mot bakgrund av 

nudging utifrån den modell vi applicerat på resultatet. Modellen antyder att samtliga av de insatser 

som identifierats sannolikt ökar den fysiska aktiviteten, men utifrån resultatet kan vi inte dra någon 

generell slutsats för alla insatser. Däremot är det tydligt att ett effektivt sätt att öka fysisk aktivitet 

är att göra fysiskt aktiva alternativ mer enkla och bekväma för individen att välja. Det kan även 

konstateras att insatserna i majoriteten av studierna har haft effekt, men att det i många fall är svårt 

att urskilja vilka nudgetekniker eller kombinationer av nudgetekniker som varit mest effektiva. 

 

Beteendeekonomi är ett komplext ämne som utforskar individers ageraranden. Det är möjligt att 

vi, mot bakgrund av nudging, hade kunnat förstå effekterna av insatserna i större utsträckning om 

mer information om studiedeltagarna hade funnits att tillgå. Många faktorer i Hagmans modell 

handlar om individens uppfattning av faktorerna, snarare än faktorerna i sig. En liknande studie 

skulle därför med fördel kunna göras med mer omfattande information om individerna för att 

kunna dra fler slutsatser om olika nudgeteknikers effekt på fysisk aktivitet. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide 

Förklara syftet med uppsatsen. 

Får vi spela in i syfte att kunna transkribera? 

Vill du vara anonym? 

Vill du att vi håller organisationen anonym? 

Namn? 

Ålder? 

Företag?  

Befattning? 

Hur länge har du jobbat på organisationen? 

Hur många anställda har ni? 

Hur många av dem är heltidsanställda? 

Hur ungefär ser fördelningen mellan kön och ålder ut bland de anställda? 

Hur ser ni som organisation på era anställdas hälsa? 

Uppmuntrar ni era anställda att röra på sig och hur gör ni det i så fall? Vi har några exempel här 

på vad det skulle kunna inkludera: Friskvårdsbidrag, rabatterade gymkort, stegräknartävlingar, 

ståbord, möjlig cykelparkering, dusch på arbetsplatsen, samtal där ni pratar om träning, 

utbildningar om hälsa 

Hur länge har de saker du nämnde nu varit i bruk? 

Hur många är det som deltar/utnyttjar? 

Ser man någon skillnad på olika grupper? 

Deltar/utnyttjar du den? 

Hur tycker du de uppfattas av personalen? 

Delar du den uppfattningen? 

Har du upplevt att det skett någon förändring sedan ni införde det här? 

Följer ni upp effekterna av det här på något sätt? 

Vad tycker du om ert arbete för anställdas hälsa? Är det något du tycker ni borde ändra på? I så 

fall vad och hur? 

Är det något mer du vill tillägga?  
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Bilaga 2. Lista över identifierade insatser för ökad fysisk aktivitet i vetenskapliga studie 

Affischer 

Diagnos av kroppskomposition 

Diskussionsforum 

Fysiskt utrymme för fysisk aktivitet 

Företagsgym 

Gruppaktiviteter 

Gruppdiskussioner 

Gruppträning 

Gångprogram i grupp 

Hälsomässor med självutvärdering och 

återkoppling 

Individanpassade aktiviteter 

Individanpassade råd och information om 

energibalans på internet 

Individanpassade veckovis målförslag och 

tips via mejl 

Individanpassat livsstilsmanagement 

Informations-CD 

Instruktionsbroschyr 

Interaktiv webbplats 

Interaktiva häften 

Intern styrgrupp väljer delvis interventioner 

på arbetsplatsen 

Introduktionskurser 

Kaloriguide 

Klasser om vikthållning på arbetsplatsen 

Kompensation för träningsutlägg 

Kontrollverktyg för individuella framsteg 

Kulturellt inkluderande information i 

pappersformat 

Kunskaps-quiz 

Kylskåpsmagneter för självövervakning 

Lagtävlingar med pris 

Lagutmaningar 

Lanseringsvecka 

Livsstilsprogram 

Midjemåttband med färgindikation för 

riskzon 

Minskad arbetstid 

Möjlighet att tjäna in semestertid 

Nivåanpassade påminnelsemejl 

Nivåanpassade råd och information om 

fysisk aktivitet på internet 

Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev via mejl 

Obligatorisk träning 

Påminnelsemejl 

Påminnelser 

Råd och information om fysisk aktivitet 

Råd och information om vikthållning på 

internet 

Simuleringsverktyg (visar hur ett visst 

beteende för en individ närmre eller längre 

ifrån rekommenderad nivå av fysisk 

aktivitet) 

Självhjälpsbroschyrer 

Stegräknare 

Stegräknarlogg 

Stegräknarprogram 

Stöd från seniora kolleger 
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Telefonrådgivning 

Träningsdagbok 

Träningsmässor 

Träningsutmaningar 

Tävlingar 

Uppmuntran från hälsospecialister 

Uppmuntran via intranät 

Uppmuntrande skyltar 

Upprustning av företagsgym 

Veckovis information om fysisk aktivitet 

Återkoppling i grupp 

Återkoppling individuellt 

Återkoppling via mejl efter framsteg
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Bilaga 3. Översikt över kategorier från studier 
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Bilaga 4. Lista över identifierade insatser för förbättrad hälsa i intervjuerna 

Aktivitetsbidrag  

Besök av ergonomer  

Boll att sitta på när man arbetar  

Bowlingmästerskap  

Coachning 

Cykelparkering 

Cyklar och el-cyklar att låna 

Digital anslagstavla 

Digital hälsoplattform  

Duschar på arbetsplatsen 

Enkäter om hälsa och arbetsmiljö 

Friskvårdsbidrag 

Friskvårdsdag 

Friskvårdstimme  

Fritidsföreningar 

Fri massage 

Fri träning på partnergym vid regelbunden 

träning 

Företagsgym 

Gruppaktiviteter 

Gångband 

Hälsocoach  

Hälsoundersökningar 

Hälsoutbildningar 

Hälsovecka  

Höj- och sänkbara bord 

Idrottsförening/idrottsförbund  

Intern marknadsföring av insatser 

Lekrum med pingisbord och fotbollsspel  

Livsstils-analys med handlingsplan  

Medarbetarsamtal 

Mindfulness 

Möjlighet att tjäna in semestertid med träning 

Pulsmätning  

Rabatterat gymkort i anslutning till 

arbetsplatsen 

Rabatterat pris på hotellövernattningar 

Rabatterat pris på hyra av fjällstugor 

Rabatterat pris till naprapat och kiropraktor 

Rehab-plan med träning under arbetstid 

Rehab-samtal  

Rådgivning av personlig tränare 

Rörelseprogram på datorn som uppmuntrar 

rörelsepauser 

Stegräknartävling 

Ståbord 

Stå-mattor 

Tillgång till bollhall    

Utbildade instruktörer  

Yoga på kontoret 

Wellness-kryssningar
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Bilaga 5. Översikt över nudgar från studier 
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Bilaga 6. Översikt över kategorier från intervjuer 
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Bilaga 7. Översikt nudgar från intervjuerna 

 


