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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur naturen påverkar människan, samt på vilket sätt företag kan 

använda sig av friluftsliv i ett led till ökade ekonomiska och hälsorelaterade vinster. Detta 

med föresatsen att friluftsliv är en kombination av naturvistelse och fysisk aktivitet.  

 

• Vilken inverkan har naturen på människan? 

 

• Hur kan en arbetsgivare tjäna på att erbjuda sina anställa friluftslivsaktiviteter?  

 

• Hur kan friluftsliv utveckla gruppdynamik? 

 

Metod 

Forskning och litteratur har granskats för att svara på studiens syfte. En hypotetiskt deduktiv 

metod för sökning av fakta och forskning kring naturens positiva inverkan på hälsan, 

kopplingen natur och hälsa samt grupper och grupputveckling har använts. Resultatet av en 

enkätundersökning kring företags intresse av friluftsliv som friskvård, utgör även det en del i 

bakgrunden i denna kvalitativa litteraturstudie.  

 

Sammanfattande diskussion 

Sverige förlorar varje år stora summor pengar på sjukfrånvaro till följd av fysisk inaktivitet. 

Fysisk aktivitet är sedan länge även det en välkänd hälsoförbättrare samtidigt som många 

forskningsresultat visar på att naturen påverkar människans hälsa positivt. I och med dessa 

fakta vore det bra om ett koncept där fysisk aktivitet kombineras med naturvistelse(friluftsliv) 

kunde erbjudas för företag, som ett alternativ till traditionell friskvård. 

 

En framtida utmaning är att få företag att se vinsterna med att satsa pengar på att få deras 

personal mer fysiskt aktiv och därmed öka deras hälsa. Positivt är att enkätundersökningen 

visar att de vinster företagen själva såg som resultat av deltagande i friluftsaktiviteter var; 

minskad sjukfrånvaro, gladare, piggare personal, mer motiverad personal samt bättre 

effektivitet. Detta tyder på att viss kunskap kring vikten av en frisk personal redan finns i 

arbetslivet.
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 Abstract 

Aim 

The aim of the study was to investigate how nature affects the human being, and further to 

examine how companies can benefit, both economically and health wise, by using outdoor 

recreation as health service. This based on outdoor recreation practised in a nature setting and 

consisting of physical activity.  

 

• How does nature affect the human being? 

 

• How can an employer profit from offering his/her employees outdoor 

recreation? 

 

• How can outdoor recreation improve group spirit? 

 

Method 

Research within following areas has been studied; Natures positive effects on the human 

being, the connection between nature and health, and group development. The result from a 

questionnaire based survey about company’s interest in outdoor recreation as health service, 

also stand as part of the background in this qualitative literature study.  

 

Conclusions 

Every year, Sweden looses huge amounts of money due to illness, caused by lack of physical 

activity. The fact that physical activity has positive effects on human physical and mental 

health is since far known, and results from scientific studies show that nature also has positive 

effects on the human body and mind. Considering these facts, it would be good if a 

combination of physical activity and outdoor activities (=outdoor recreation) could be offered 

by company health service, as an alternative to traditional health service. 

 

A future challenge is to get companies to spend money on outdoor recreations as health 

service. By showing companies evidence of probable profits from betting money on getting 

their employees more physical active, and thereby increasing their health status, this challenge 

will hopefully be attained. 
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1. Introduktion 

I dagens samhälle blir det allt vanligare att man på företag ser sambandet mellan friska 

medarbetare och ekonomisk vinning. Att lägga pengar på sina anställdas friskvård kan i 

slutändan gynna företaget.1 Det är inte längre ovanligt att anställda får till exempel ett 

träningskort betalt eller möjlighet att träna på arbetstid, något vi som blivande hälsopedagoger 

ser som positivt. 

 

Fysisk aktivitet som förebyggande vård har de senaste åren ökat, och även börjat skrivas ut på 

recept, som komplement till kliniska läkemedel. Forskning tyder på att vistelse i skog och 

natur främjar hälsan, bland annat genom sänkt blodtryck samt längre andel stresshormoner i 

blodet. Kombineras natur och fysisk aktivitet blir de positiva effekterna än mer långvariga.2  

Då 85 procent av Sveriges befolkning bor i tätbebyggda områden utan naturlig koppling till 

skog3 föddes idén att titta på vad företag kan vinna på genom att använda friluftsaktiviteter 

som friskvård och därmed kombinera naturvistelse med fysisk aktivitet. För att undersöka 

detta har huvudfokus lagts på de effekter naturvistelse och fysisk aktivitet har på människans 

välbefinnande. En annan möjlig effekt av friluftsliv som kan komma att gynna företaget, är en 

ökad gruppgemenskap. Därför har visst fokus lagts även på grupputveckling och hur 

friluftsliv kan påverka gruppdynamik. 

 

Följande definition av friluftsliv ligger till grund för denna uppsats: 

”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling”4 

 

                                                
1 Björn Lindgren & Kristian Bolin på uppdrag av FRISAM, ”Fysisk inaktivitet: produktionsbortfall och 
sjukvårdskostnader” <www.svensktfriluftsliv.se/rapporter> (Acc.2007-03-11) 
2 Ingemar Norling & Eva-Lena Larsson, Ett gott och friskare liv som äldre: för en aktiv livsstil i natur och 
trädgård, (Göteborg: Göteborgs botaniska trädgård, 2004), s. 16. 
3 Skogsstyrelsen, Rapport Skogens sociala värden, 2003-12-19 
<http://www.forestry.se/upplev/kunskapsbanken/upplevelse_halsa.jsp?id=1301> (Acc.2007-02-16) s. 21. 
4 Rapport DS 1999: 78. Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer (Stockholm: 
Kulturdepartementet Ds 1999:78), s.9 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur naturen påverkar människan, samt på vilket sätt företag kan 

använda sig av friluftsliv i ett led till ökade ekonomiska och hälsorelaterade vinster. Detta 

med föresatsen att friluftsliv är en kombination av naturvistelse och fysisk aktivitet.  

 

2.2 Frågeställningar 

Vilken inverkan har naturen på människan? 

 

Hur kan en arbetsgivare tjäna på att erbjuda sina anställa friluftslivsaktiviteter?  

 

Hur kan friluftsliv utveckla gruppdynamik? 
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3. Bakgrund 

3.1 Definitioner 

3.1.1 Friluftsliv 

Att tydligt definiera friluftsliv är svårt. Friluftsliv innefattar ett stort antal aktiviteter och det 

finns lika många beskrivningar av vad som kännetecknar friluftsliv som det finns utövare. I 

brist på en svensk definition tillsatte regeringskansliet 1999 en grupp som bearbetade den 

norska definitionen från 1986. Den bearbetade definitionen presenterades senare i en rapport 

och betraktas nu som den officiella svenska definitionen av friluftsliv. 

 

”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling”5 

 

3.1.2 Fysisk aktivitet 

”All form av aktivitet som innebär ökad energiförbrukning”6 

 

3.2 Tidigare forskning  

Forskare som Steven och Rachel Kaplan, Terry Hartig och Patrik Grahn har genomfört flera 

studier som visar på naturens positiva verkan på människan. Fysisk inaktivitet kostar Sverige 

uppåt 6 miljarder per år och är en av de största hälsofarorna idag. Då friluftsliv innefattar både 

naturvistelse och fysisk aktivitet borde en ökning av antalet aktiva friluftslivsutövare i 

längden leda till hälsomässiga samt ekonomiska vinster. 

 

3.2.1 Naturens påverkan på människan 

Forskning pekar på att naturen påverkar människan positivt, men vad är det egentligen som 

händer i oss när vi vistas i naturen?  Steven och Rachel Kaplan har skrivit om detta i sin bok 

Experience of Nature7. De menar att människan tar in världen på två olika sätt; med riktad 

uppmärksamhet och med spontan uppmärksamhet.8 Den riktade uppmärksamheten är den som 

hela tiden går på högvarv i vår vardag, sköter planeringen, minnet och beslutsfattandet. Den 
                                                
5 Rapport DS 1999: 78. Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer (Stockholm: 
Kulturdepartementet Ds 1999:78), s.9 
6 Mats Börjesson, ”Fysisk aktivitet på recept” i FYSS: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling red. Statens Folkhälsoinstitut (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2003), s. 34. 
7 Rachel & Steven, Kaplan. The Experience of Nature:  a psychological perspective.(Cambridge: Cambridge 
University Press, 1989) 
8 Steven, Kaplan. Parker för framtiden: ett psykologiskt perspektiv, ur Framtidens parker!, Red. Sorte m fl. Stad 
& Land 91. (Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet, 1982), s. 5-16 
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hjälper oss hålla reda på viktiga och vardagliga saker, hur och när saker skall göras, och 

försöker samtidigt eliminera störande yttre faktorer. Längre belastning utan återhämtning 

leder enligt Kaplans till mental utmattning/utbrändhet. Friskhetsfaktorn, eller det som 

balanserar upp denna energikrävande process, är den spontana uppmärksamheten. Det gäller 

enligt teorin att hitta ett sätt att koppla ur den riktade uppmärksamheten och istället använda 

den spontana uppmärksamheten. Det är precis detta som händer i naturen. Genom att använda 

den spontana fascinationen frigörs energi till den riktade uppmärksamheten. Mer energi fås 

till att antingen lösa problem eller uppgifter, eller fylla på våra energireserver. Möjlighet ges 

till en återhämtande process genom en vaken vila, enligt Rachel och Steven Kaplan.9 

 

3.2.1.1 Naturens inverkan på stress 

Terry Hartig, doktor i socialekologi och miljöpsykologi, har genomfört studier med stressade 

människor, både i Sverige och i USA, där naturens inverkan på såväl mental som fysisk hälsa 

undersökts. Resultaten visar att stressade människor som vistas i naturen mår bättre både 

känslomässigt och kroppsligt samt att deras uppmärksamhetsförmåga ökar och deras 

blodtryck sjunker.10 

 

Roger Ulrich, en amerikansk forskare som bland annat forskat kring naturens inverkan på 

blodtrycket, menar att naturens positiva effekter främst är evolutionära.11 Han pekar till 

exempel på hur vi reagerar på stress. Det som händer inuti oss i stressfyllda situationer är att 

det sympatiska nervsystemet aktiveras och kroppen gör sig redo för flykt. Pulsen stiger, mag- 

och tarmfunktionen sjunker, muskelfibrer spänns, hormoner strömmar till och kroppen går på 

högvarv. Vid tillfällig fara är detta övergående och således inte skadligt. I dagens stressade 

samhälle befinner sig dock många under konstant stress, något som påverkar kroppen, magen 

och immunförsvaret negativt. Det är här naturen, enligt Ulrich, spelar en nyckelroll genom att 

ge tid och plats för återhämtning.12 Han har även granskat andra studier och där funnit resultat 

som visar på att människor tolkar blotta synen av vissa sorters landskap som avstressande. 

Ulrich menar att förklaringen ligger i den mänskliga förhistorian.13 Människor tycks, oavsett 

                                                
9 Steven Kaplan, 1982. 
10 Hartig, Evans, Jamner, Davis & Gärling. “Tracking restoration in natural and urban field settings.” Journal of 
Environmental Psychology, 23 (2003), s. 109cc. 
11 Roger, Ulrich. “Biophilia, Biophobia, and Natural Landscapes” i The Biophilia Hypothesis. (Washington D C: 
Red. Kellert & Wilson Island Press, 1993), s. 73cc. 
12 Ulrich. (1993) 
13 Mats & Åsa Ottosson, ”Naturen som kraftkälla: Om hur och varför naturen påverkar hälsan”, (Stockholm: 
Naturvårdsverket, 2006b) <http://www.naturvardsverket.se/dokument/natur/tatort/tatortdok/620-8252-3.pdf>,  s. 
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var vi lever, bära på en generell fallenhet för att tycka om natur som påminner om vårt 

”urhem” och därmed inger trygghet menar Ulrich. Vidare anser han att naturens förmåga att 

fylla oss med lugn och harmoni beror på att de som förr i tiden hade förmåga att varva ner i 

naturen, koppla av och ladda om, efter en stressad situation eller strid, hade mer krafter nästa 

gång det handlade om liv eller död. De hade alltså större överlevnadschanser än sina 

medmänniskor. Denna egenskap är sedan nedärvd, varför naturen fungerar som en signal till 

det sympatiska nervsystemet att det kan slappna av.14  

 

3.3 Effekter av fysisk aktivitet 

Människokroppen är byggd för en aktiv livsstil. Brist på fysisk aktivitet är enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) en av de tio ledande globala dödsorsakerna och beräknas 

orsaka 1,9 miljoner dödsfall per år.15 

 

Fysisk aktivitet ger både akuta och långvariga effekter, där de längvariga är av största 

intresse. Att vara aktiv kontinuerligt bidrar till att kroppen anpassar sig till den ökade 

belastningen; hjärtat lär sig arbeta på en lägre frekvens under en viss belastning och 

musklerna blir starkare samt bättre på att ta upp syre och energiämnen ur blodet.16 Storleken 

på effekterna av fysisk aktivitet beror av träningsdosen. Träningsdosen bestäms av mängden 

träning uttryckt i frekvens(hur ofta träningen utförs), duration(längden på träningspasset) och 

intensitet(hur hård träningen är).17 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
14; se Roger, Ulrich. “Effects of Gardens on Health Outcomes: Theory and Research” i Healing Gardens, (New 
York: John Wiley & sons, 1999), s. 27-86.  
14 Mats & Åsa Ottosson, 2006 b, s. 8, 21-22. 
15 WHO, The World Health Report: Reducing risks, promoting healthy life. Geneva: 
Världshälsoorganisationen (WHO), 2002. 
16 U.S. Department of Health and Human Services. Physical Activity and Health: 
A Report of the Surgeon General. (Atlanta, GA: U.S. Department of Health and 
Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National 
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996), s.70 
17 Jan Henriksson & Carl Johan Sundberg, ”Allmänna effekter av fysisk aktivitet” i FYSS: Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling red. Statens Folkhälsoinstitut (Stockholm: Statens 
folkhälsoinstitut, 2003), s. 10. 
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Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till18; 

• minskade andelar dåliga blodfetter vilket sänker risken för hjärt-kärlsjukdomar 

• ökad förmåga att reglera blodsockerhalten vilket minskar risken att drabbas av 

diabetes typ-2 

• ökad användning av fett som bränsle vid aktivitet 

• en höjd energiförbrukning 

• sänkt blodtryck 

• en minskning av risken att drabbas av det metabola syndromet 

 

Som texten ovan visar bidrar regelbunden fysisk aktivitet, bortsett från ”prestationseffekter”, 

till minskad risken att drabbas av ett flertal sjukdomar. Viktigt att poängtera är att effekterna 

beror av många faktorer, till exempel; ålder, arv, kön, sinnestillstånd, kosthållning.19 

 

3.4 Friluftsliv som förebyggande hälsovård 

Enligt Friluftsfrämjandet utgör friluftsliv ett av de absolut bästa svaren på den debatt som 

förts om utbrändhet och stigande sjukskrivnings- och läkemedelskostnader. Friluftsaktiviteter 

ger, förutom motion och rörelseglädje, ytterligare en dimension åt träningen. Dofterna, den 

levande utsikten och naturens ljud ger lust och livsglädje.20 

 

Riksförbundet Hälsofrämjandet arbetar med aktiv friskvård för bättre hälsa och 

välbefinnande. De anser att behovet av hälsofrämjande friluftsliv i vår stressade 

vardagstillvaro är större än någonsin och påpekar att det är en naturlig, enkel och okonstlad 

motionsform. Kurt Svedros, ordförande i Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF, skriver 2004-

01-29 i ett uttalande till regeringen: 

 

Friluftslivets betydelse för folkhälsan kan sammanfattas enligt följande: 

- Friluftsliv kan minska eller eliminera olika hälsorisker  

- Friluftsliv är en viktig hälso-/skyddsfaktor som kan främja hälsan och skydda 

                                                
18 Folkhälsoinstitutet, Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005- Målområde 9: Ökad fysisk aktivitet 
(Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2005), s. 10 
<http://www.fhi.se/upload/ar2005/rapporter/r200558underlagsrapport9.pdf > (Acc.2007-05-25) Se; Chief 
Medical Officer: UK Department of Health. At least five a week: Evidence on the impact of physical activity and 
its relationship to health (Department of Health, 2004) 
19 Henriksson & Sundberg, s. 10. 
20 Friluftsfrämjandet <info@frilufts.se>, Folkhälsa, <http://www2.frilufts.se/flf/flf.dsp?dsp=folkhalsa> 
(Acc.2007-01-24) 
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mot ohälsa 

- Friluftsliv kan förebygga, behandla och bota specifika sjukdomar och skador 

- Friluftslivet har en ökad betydelse för hälsan hos en viss befolkningsgrupp t.ex. 

barn och ungdom eller äldre eller vissa speciellt utsatta grupper s.k. riskgrupper.  

– Friluftsliv ger förutom den fysiska stimulansen även psykisk och social 

stimulans som tillsammans har stor betydelse för egenvård, förebyggande 

hälsovård och folkhälsan i stort. 

– Friluftsliv har en stor potential att bli en hälsofaktor och ökar i betydelse.21 

 

3.5 Ytterligare effekter av friluftsliv för företag 

3.5.1 En attraktiv arbetsgivare 

Lars Hjalmarsson, VD svensk företagshälsovård, säger i en intervju i tidningen ”Hälsa för 

lönsamhet” att det idag är mycket viktigt för företag och organisationer att investera i 

hälsofrämjande insatser för sina anställda för att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. 

Han påstår vidare att ett företag som inte öppet visar att de satsar på sina medarbetares hälsa, 

och samtidigt har hög frånvaro och höga sjuktal, inte lockar morgondagens medarbetare.22 

 

Daniel Sonesson, Sverigechef på Universum, menar också att framtidens kompetenta 

medarbetare ser andra värden är pengar och makt. Vill man vara med och konkurrera om 

dessa gäller det att långsiktigt och strategiskt arbeta för att förbättra sig som arbetsgivare. Han 

påstår dessutom att hälsovård och sjukvård har blivit mycket viktigare när det gäller val av 

arbetsgivare. En undersökning som gjorts av Universum på juridikstuderande 80-talister visar 

att de rankar friskvård som den näst vikigaste personalförmånen när de väljer arbetsgivare.23  

 

Det blir alltså allt viktigare att satsa på friskvård och hälsa för att kommunicera sitt värde som 

arbetsgivare Ett medvetet ställningstagande, där man aktivt arbetar med att satsa på 

personalen, ökar attraktionskraften mot nuvarande och framtida anställda säger Thomas 

Nyberg, chefredaktör på HR: briefing vid Insightlab i Stockholm. Arbetsgivare vill idag visa 

att de bryr sig om medarbetarnas liv, även utanför jobbet. Den arbetsgivare som visar att man 

                                                
21 Kurt Svedros, Hälsofrämjandet, Friluftsliv och rekreation till fromma för folkhälsan, 2004-01-29 
<http://www.halsoframjandet.se/20040129friluftsliv.html> (Acc.2007-01-24) 
22 Lars Hjalmarsson, ”Arbetslinjen i fokus”, tematidning Hälsa för lönsamhet i Dagens Industri (2007, april), s. 
2. 
23 Universum Communications, Juridikstudenter vill arbeta nära makten, 2007-01-04, 
<http://www.universum.se/JuristBarometern.pdf> (Acc.2007-05-25)  
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kan må bra som människa och göra karriär samtidigt kommer att lyckas på lång sikt säger 

Thomas Nyberg.24 

 

I tidningen ”Hälsa för lönsamhet” intervjuas även Gunnel Blomberg, chef för affärsområde 

Hälsa på Länsförsäkringar. Hon menar att det är lika viktigt att kunna visa att man försöker 

hjälpa sina anställda att finna balans i livet, istället för att hetsa ihjäl dem som att erbjuda höga 

löner idag. Detta tyder på omtanke, och den personal som känner sig sedd och omhändertagen 

är också mindre benägen att sjukanmäla sig säger Gunnel Blomberg.25 

 

3.5.2 Gruppgemenskap för ett lönsammare företag 

Överallt och hela tiden uppstår grupper av olika slag. Vi tillhör en grupp när vi åker 

tunnelbana, står i kön i mataffären, är på arbetet eller i skolan, sitter hemma vid matbordet 

med familjen och så vidare. På ett företag utgör medarbetarna en grupp där kraven på 

effektivitet och samarbete ofta är höga. Gruppens medlemmar måste kunna arbeta 

tillsammans. Om några medarbetare inte ”går ihop” kan det vara värt att lägga tid på 

grupputveckling för att få gruppen att fungera, och därmed prestera. 

 

Frågan är om det är realistiskt att intressera sig för arbetsglädje i den tuffa ekonomiska 

verklighet som vi befinner oss i? Kerstin Lindström-Myrgård skriver i sin bok Effektiva 

arbetsteam, modeller, synsätt och verktyg i teambuilding  att personalminskningar och andra 

sociala förändringar slår sönder sociala grupperingar på arbetsplatserna, skapar otrygghet för 

framtiden, skuldkänslor i kontakter med sämre lottade arbetskamrater, bevakning av egna 

revir och förmåner. Behovet av att släppa in glädje, entusiasm och framtidstro har sällan varit 

så stort. De insatser man gör för att öka arbetsglädjen leder ofta också till att effektiviteten 

ökar. Grupprocesserna i arbetslaget påverkar arbetsglädjen och det är viktigt att samarbete, 

arbetsprocess och kommunikation i gruppen ständigt förbättras.26 Kerstin Lindström-Myrgård 

påstår vidare att utmaningar inspirerar och kan frigöra oanade krafter. Det ger en härlig känsla 

och tillfredsställelse att klara något som krävt en ansträngning, där man fått använda resurser 

som man inte visste att man hade. Social gemenskap med andra behöver vi för vår 

                                                
24 Aron Flam, ”Ge företaget ett friskare ansikte”, tematidning Hälsa för lönsamhet i Dagens Industri (2007, 
april), s. 10. 
25 Aron Flam, ”En liten investering kan ge stor utdelning”, tematidning Hälsa för lönsamhet i Dagens Industri 
(2007, april), s. 8. 
26 Kerstin Lindström-Myrgård, Effektiva arbetsteam, modeller, synsätt och verktyg i teambuilding, 2.uppl 
(Stockholm: Framsikt AB, 1997), s. 67. 
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överlevnad. Eftersom vi tillbringar en stor del av våra vakna timmar på arbetsplatsen blir en 

positiv gemenskap med arbetskamraterna något mycket värdefullt.27  

 

3.5.2.1  Vikten av en fungerande grupp 

En väl fungerande grupp består av individer som både kan agera självständigt och i samspel 

med andra. Ett fritt flöde av energi uppstår i sådana grupper. Grupputveckling syftar till att 

generera förutsättningar för ett arbetsklimat som är effektivt, kreativt och produktivt, men 

även tillåtande och tryggt. Detta åstadkommes genom att skapa ett positivt arbetsklimat, 

fungerande relationer och gemensamma mål. Medlemmarna är öppna för egna och andras 

idéer, de kan kombinera olika sorters kunskap, bygga vidare på andra förslag samt ge och ta 

emot både ris och ros.28 

 

3.5.3 Friluftsliv och grupputveckling 

En undersökning29 utfördes 2002 på Idrottshögskolan där elever ur Lärarprogrammet deltog. 

Studenterna analyserade och diskuterade, utifrån givna frågor, sina förväntningar, farhågor 

och erfarenheter av grupparbete samt grupputveckling före och efter utbildningens 

vinterfriluftsliv. Syftet var att undersöka vad som händer inom grupper under utövandet av 

friluftsliv.30 Under friluftslivet arbetade studenterna i tre grupper. Från varje grupp deltog tre 

studenter i studien. Klara skillnader i intervjusvaren kunde ses mellan studenterna från de 

olika arbetsgrupperna. Den slutsats som drogs var att sammanhållningen inom en grupp kan 

öka, förutsatt att processer och känslor som friluftslivet skapar utvärderas. Genom att hantera 

konflikter så fort de dyker upp ökar chanserna för gruppen att utvecklas och bli effektivare. 

För att den ökade sammanhållningen skall bli bestående är det viktigt att följa upp gruppens 

erfarenheter i ett senare skede. En utomstående person som är väl insatt i grupprocesser 

behövs som observatör under friluftslivet. Detta för att förhindra segregering inom gruppen, 

att undergrupper bildas, vilket motarbetar sammanhållning.31 

                                                
27 Lindström-Myrgård, s. 67-69. 
28 Ibid, s.25 
29 Sofia Nilo & Åsa Nordlöf, Främjar friluftsliv grupputveckling?: En studie av vad som händer inom grupper 
under friluftsliv med avseende på sammanhållning, rollfördelning och konflikthantering. Examensarbete 10 p 
2002 på Idrottshögskolan i Stockholm, 81:2002 (Stockholm: Idrottshögskolan, 2002) 
30 Nilo & Nordlöf, s. 6. 
31 Nilo & Nordlöf, s. 43. 
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4. Metod 

Metoderna som användes i studien var litteratursökning och enkät. Ursprungssyftet med 

uppsatsen var att med en enkät undersöka intresset för att använda friluftsliv som friskvård 

hos företag i Stockholm. Då bortfallet i enkätundersökningen blev 86 procent valdes att 

istället använda resultatet som del av en bakgrund i en kvalitativ litteraturstudie, denna med 

det syfte samt de frågeställningar som presenterats tidigare i uppsatsen.  

 

4.1 Litteratursökning 

I inledningsskedet användes en hypotetiskt deduktivt metod för insamling av fakta och 

forskning kring naturens positiva inverkan på hälsan, kopplingen natur och hälsa samt grupper 

och grupputveckling. Litteratur, examensarbeten och studier har granskats för att hitta resultat 

som styrker att naturvistelse främjar hälsan. Bibliotek och Internet har använts, dels som 

sökverktyg men även för att hitta förstakällan till artiklar, forskning med mera.32 

 

Vidare söktes information kring vikten av fysisk aktivitet för god hälsa. Information kring 

vikten av friskvårdssatsningar för företag söktes också med endast få resultat. Ingen forskning 

hittades kring ämnet, dock ett par artiklar som berörde temat.  

 

4.2 Enkät 

4.2.1 Utformning 

Enkäten33 utformades med syftet att vara enkel och rak för att undvika utrymme för tolkning 

och missförstånd. Frågorna var på grund av detta till så stor utsträckning som möjligt 

kryssfrågor samt ja/nej frågor. Ett par frågor krävde dock ett skrivet svar. Antalet frågor 

begränsades till 12 stycken för att enkäten skulle kunna benämnas som kort. Tanken med en 

kort, enkel enkät var att undvika framför allt externa bortfall på grund av tidsbrist hos 

respondenten.34 Frågor om företagets omsättning, bransch samt antal anställda fanns med för 

att kunna identifiera eventuella samband mellan hur företagen svarat. Enkäten avslutades med 

en fråga gällande huruvida företagen godkände att bli kontaktade via telefon. Detta för att 

författarna skulle ha möjligheten att ställa ytterligare frågor om funderingar skulle dyka upp 

under behandling av resultaten. 

                                                
32 Se Bilaga 1 för sökord samt sökmotorer. Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik, 
(Lund: Studentlitteratur, 2005), 2.uppl, s. 17-18. 
33 Se Bilaga 3: Enkät 
34 Jan Trost, Enkätboken, (Lund: Studentlitteratur, 2001), 2.uppl, s. 63-89. 
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4.2.2 Pilotutskick 

Ett pilotutskick35 till en person med befattningen vice VD gjordes den 25/1 2007 vilket ledde 

till små förändringar. 

 

4.2.3 Utskick 

Den 9 februari 2007 skickades enkäten via e-post ut till 77 företag. Enkäten bifogades som en 

excelfil tillsammans med ett informerande e-postbrev36. I detta e-postbrev klargjordes vad för 

sorts studie enkäten låg till grund för, studiens syfte, vilka som var ansvariga för studien samt 

att alla svar ämnades behandlas anonymt37. Efter att även en påminnelse skickats ut började 

resultatet av de inkomna svaren analyseras, detta två veckor efter det första enkätutskicket. De 

företag som därefter inte returnerat enkäten räknades som externt bortfall. 

 

4.2.4 Fördelar och nackdelar med enkät 

Nackdelen med en enkät är att den inte ger rum för långa svar, vilket kan leda till att viktig 

information går förlorad. Frågor kan även misstolkas då kompletterande frågor för att öka 

förståelsen inte kan besvaras av enkättillverkarna. Att någon fråga inte blir besvarad och 

därmed medför ett bortfall är också en svaghet.38 Fördelen är dock att det krävs lite arbete 

under själva informationsinsamlingen. Med hjälp av datorprogram är det sedan relativt lätt att 

sammanställa svaren från enkäterna samt beräkna eventuell korrelation och signifikans bland 

svaren.39 En enkät säkerställer även att alla i urvalet får exakt samma frågor och därmed 

minimeras den mänskliga påverkan, vilken kan räknas som felkälla vid intervjuer. 

Respondenten kan även svara på frågorna i lugn och ro utan att en intervjuare sitter bredvid 

och väntar på ett svar. 

                                                
35 Trost, s. 149. 
36 Se Bilaga 2: Följebrev 
37 Ejlertsson, s. 39. 
38 Ejlertsson, s. 12-13. 
39 Ibid, s. 151-153. 
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4.2.5 Urval 

Lokaldelens webbsida40 användes för att hitta det urval som enkäten skickades till. Urvalet 

gjordes den 7 februari 2007 och begränsades till företag med kontor inom Stockholms 

kommun, med 85-100 anställda. Den geografiska avgränsningen valdes då detta är en trolig 

framtida arena för arbete, samt för att minska studiens storlek. Valet av storleken på företagen 

gjordes med syfte att öka sannolikheten att en personalchef skulle finnas och därmed besitta 

rätt kompetens för att besvara enkäten. Vidare bidrar storleken på företagen troligtvis till att 

ekonomi finns till friskvårdssatsningar. 

 

Sökningen efter företag gav 77 relevanta träffar där e-postadresser fanns till antingen 

personalchef eller VD. Adresserna togs från www.lokaldelen.se, eller från respektive företags 

hemsida under den 7-8 februari 2007. Personalchef var förstahandsvalet för utskicket, men 

även VD godtogs som kontaktperson om namn på personalchef ej fanns att tillgå. Utskicken 

begränsades till VD och personalchef då dessa ansågs ha en befattning med god insikt i 

företagets personalvård och ekonomi. 

 

4.2.6 Etiska aspekter 

Deltagarna erhöll i följebrevet information om studiens omfattning, undersökningsmetod samt 

syfte. Medverkan poängterades vara frivillig utan vidare krav på deltagande efter 

enkätifyllningen. I följebrevet uppgavs kontaktuppgifter till författarna för att möjliggöra 

direkt frågeställning till dem vid eventuella oklarheter. Enkätundersökningen var inte helt 

anonym för urvalsgruppen. Detta då sökningen efter urvalsgrupp gjordes Internet, på en 

sökmotor som presenteras i uppsatsen. Vem som helst kan göra samma sökning och på så vis 

få fram vilka företag som kontaktats. Dock framgår inte i uppsatsen vilka företag som sedan 

valde att delta i studien. Inte heller framgår vem som har svarat vad på respektive fråga.  

 

4.2.7 Bortfall 

Sex företag blev vid första utskicket ett omedelbart bortfall då e-postadressen var felaktig. 

Två företag tackade nej till att delta. Den 14 februari sändes en påminnelse41 ut till de företag 

som ännu ej svarat, 64 stycken. Av dessa tackade ännu tre företag nej till att delta. Sex nya 

adresser blev ett externt bortfall då dessa inte kom fram. 

                                                
40 <www.lokaldelen.se> (Acc.2007-02-07) 
41 Trost, s. 103. 
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På det flesta frågor varierade det interna bortfallet mellan inget och fyra företag. De frågor 

med stört internt bortfall var de där egna förslag till aktiviteter efterfrågades. 

 

Av 77 företag svarade sammanlagt elva stycken, vilket innebär ett bortfall på ca 86 %. 

 

4.2.8 Generaliserbarhet 

Resultaten av enkätstudien är inte generaliserbara då de elva deltagande företagen inte 

representerar samtliga företag i Stockholm med 85-100 anställda. 

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Fokus på friluftsliv kunde i enkäten ha varit större. De svar som kom in kunde dock 

sammanställas och till viss del användas som bakgrund som hjälp att besvara 

frågeställningarna. Även om resultatet än dock inte gick att generalisera. 

 

Sökningen begränsades som tidigare nämnts till företag med 85-100 anställda. Det visade sig 

dock att antalet anställda hos hälften av de svarande företagen inte höll sig inom det 

önskvärda spannet. På grund av detta undersöks inte längre avsedd målgrupp och validiteten 

blir därför bristfällig. 

 

En begränsning gjordes så till vida att endast anställda med befattningen VD eller 

personalchef kontaktades på de utvalda företagen. Detta ökar troligheten för att enkätsvaren är 

pålitliga då dessa personer ansågs ha stor kontroll över, och insikt i, företagets personalvård 

samt ekonomi. Enkätfrågorna var klara och utformade för att minimera möjligheten till en 

subjektiv tolkning. Att Internet är en föränderlig källa påverkar även undersökningens 

reliabilitet. Om någon i framtiden skulle göra en liknande sökning på hemsidan finns inga 

garantier för att utslaget skulle bli detsamma. 

 

Slutsatser har dragits utifrån forskning kring naturvistelse och fysisk aktivitet. Däremot har 

forskning kring ämnet företag med friluftsliv som friskvård, ej hittats. Pålitligheten i 

skutsatserna kan därmed diskuteras eftersom de inte kan styrkas av direkt forskning. 



 20 

Sökningen efter fakta gjordes på ett flertal svenska och internationella databaser. De sökord 

och de aktuella databaserna som använts anges under ”Käll- och litteratursökning” vilket 

möjliggör framtida liknande sökning. 
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5. Resultat 

5.1 Sammanställning av enkätundersökning 

Vid sammanställning av inkomna enkätsvar framkom att samtliga företag i dagsläget bedriver 

hälsofrämjande arbete. Exempel på dessa insatser var bland annat: massage, friskvårdbidrag, 

simning, skridskoåkning, stavgång, fruktkorgar, stegräknare, samarbete med 

företagshälsovården, hälsoanalys, lunchpromenader, rygg- och fotmassage. 

Hos nio av de elva företagen hade det dessutom förekommit ”större gemensamma aktiviteter” 

i ett led för att främja deras hälsa/välbefinnande såsom ”Viktväktarna och 

stegräknartävlingar”, olika löparlopp, infoträffar om friskvård, Föredrag om stress, motion 

etc. 

 

Nio av de elva företagen ansåg vidare att det vore intressant att komma ifrån den vardagliga 

arbetsmiljön och utföra friluftslivsaktiviteter kombinerat med annat, så som 

samarbetsövningar, föreläsningar och andra gruppaktiviteter i en naturnära miljö. Men på 

frågor där intresset för specifika aktiviteter undersöktes var intresset för fysiska aktiviteter 

lågt. Endast ett företag var positivt till att skicka sina anställda på alla föreslagna fysiska 

aktiviteter. Det gemensamt största intresset hos företagen låg bland föreläsningarna. Stress, 

motivation samt kost var de mest populära föreläsningsämnena.  

 

På frågan vilka eventuella vinster företagen kunde se komma från friskvårdssatsningar 

nämndes följande: ”En minskad sjukfrånvaro, gladare piggare personal”, ”friskare och mer 

motiverad personal”, ”bättre effektivitet”, ”bättre hälsostatus på personalen”, ”ökad 

medvetenhet om det egna ansvaret för hur man mår”, ”nöjdare medarbetare som känner att 

man satsar på dem”, ”Bättre hälsa ger bättre prestationer och arbetsresultat”. 
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6. Diskussion 

6.1 Vilka eventuella vinster finns för företagen? 

Företag med bra ekonomiska förutsättningar har större möjlighet att betala för studiens typ av 

arrangemang, än företag som är mer strängt hållna ekonomiskt. Trots detta borde även företag 

med en mindre gynnsam ekonomi utföra hälsosatsningar, då detta troligtvis kommer att betala 

tillbaka sig i längden. En stor del av livet tillbringas på arbetsplatsen vilket gör det viktigt att 

detta är en positiv plats att vistas på. Att företag satsar pengar på sin personals hälsa är ett led 

mot en ökad grad av fysisk aktivitet samt en ökad allmänhälsa bland Sveriges befolkning. 

Sjukvård, på grund av inaktivitet, tillsammans med det produktionsbortfall den orsakar, 

kostade 2002 Sverige 6 miljarder kronor.42 Kostnaderna kan jämföras med de orsakade av 

rökning, vilka 2001 enligt en liknande studie, visades uppgå till 8,3 miljarder kronor.43 

Professor Björn Lindgren säger att; ”En tioprocentig ökning av gruppen fysiskt aktiva skulle spara 

samhället en kostnad på 1,7 miljarder kronor”.44 Detta visar att företag, oavsett storlek, skulle 

kunna tjäna ekonomiskt på att deras medarbetare blev mer fysiskt aktiva. 

 

Att det bedrevs hälsofrämjande arbete på samtliga företag som deltog i enkätundersökningen, 

vittnar om att det finns arbetsgivare som värnar om att de anställdas hälsa och gärna bidrar till 

att medarbetarna rör på sig.  

 

6.1.1 Vinster med hälsosam personal 

Vikten av att ha friska medarbetare är något som uppmärksammats mer och mer de senaste 

åren, framför allt sedan införandet av arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön till anställda 

som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Den anställdes rätt till sjuklön gäller från och med 

första dagen av anställningstiden.45 I och med detta borde det vara angeläget att se till att 

arbetsplatsen främjar var individs hälsa, både fysiskt och psykiskt. Det är även kostsamt med 

hög personalomsättning. En frisk personal kostar inte i sjukfrånvaro, och medarbetare vilka 

trivs på jobbet byter ogärna arbetsplats. Företag som lägger pengar och energi på friskvård för 

de anställda tjänar i slutändan ekonomiskt på dessa satsningar i form av lägre sjukfrånvaro, 

                                                
42 Lindgren & Bolin, 2002, s. 3. 
43 Lindgren & Bolin, 2002, s. 37; se Kristian Bolin & Björn Lindgren, ”Rökning: produktionsbortfall och 
sjukvårdskostnader.” (Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut, 2004)  
44 FRISAM – Friluftsorganisationer i samverkan, ”Brist på motion kostar samhället 6 miljarder” 
<www.svensktfriluftsliv.se/pressmeddelanden> (Acc.2007-03-09) 
45 Försäkringskassan, Om den anställde blir sjuk, 2006-07-27 
<http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/sjuk/> (Acc.2007-03-08) 
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lägre personalomsättning och ökad effektivitet.46 Begripligt är att det ofta känns mer relevant 

att satsa på insatser som ger snabba samt syliga resultat. Detta kan vara en orsak till att de 

företag som deltog i enkätundersökningen visade viss skepsis till att spendera en heldag, eller 

rent utav två, i skog och mark. Hade det, tillsammans med enkäten, presenterats en ekonomisk 

kalkyl som visat på vad bara en liten procentuell minskning i sjukfrånvaro skulle kunna 

generera för vinster, samt presenterat den tidigare forskning som åskådliggör på friluftslivets 

positiva effekter på hälsan och välmående, hade intresset kanske varit annat.  

 

6.1.2 Att så ett frö 

Om man är fysiskt aktiv eller inte är upp till var och en. Genom att visa intresse och 

engagemang för sin personal kan arbetsgivaren dock inspirera och uppmuntra de anställda till 

att vara mer fysiskt aktiva. Vi förstår att en dags friluftsliv, exempelvis långfärdsskridskor 

eller paddling, inte kommer att ge alla de positiva effekter friluftsliv genererar genom 

naturvistelse och fysisk aktivitet. Tanken är dock att arbetsgivaren skall inspirera till fortsatt 

aktivitet och att de individuella hälsovinsterna då långsiktigt kommer att gynna företaget. 

Målet är följaktligen att väcka ett intresse hos de anställda för friluftslivsaktiviteter så att 

denne på eget initiativ nyttjar vad naturen har att erbjuda i form av upplevelser som generar 

fysisk aktivitet. I och med detta skulle arbetsgivaren så väl som medarbetarna få ta del av de 

långsiktiga positiva effekterna fysisk aktivitet genererar. 

 

6.1.3 Ökad gruppgemenskap 

Ytterligare en avsikt borde vara att få de anställda att komma ut i naturen, byta miljö för en 

dag eller ett par timmar, detta för att gynna sammanhållningen i gruppen som ett led att öka 

företagets produktivitet och vinst. Vi tror att friluftsliv kan påverka gruppgemenskap och 

därigenom stämningen på arbetsplatsen. Detta genom att friluftsliv utövas i en annan miljö än 

arbetsplatsen, och därmed kan leda till att invanda roller bryts. Egna erfarenheter från bland 

annat scouting och idrotts- och arbetsliv styrker detta. En cup mitt i en säsong fylld av 

träningar och matcher kan fördjupa sammanhållningen i ett idrottslag genom att en ny 

utmaning tas an, eller att laget arbetar i en ny situation tillsammans. En personalfest ger 

möjlighet till att egenskaper, som inte får plats i vardagen, får komma upp till ytan. Lär man 

känna varandra djupare är det roligare att hjälpas åt. Ser man till studier likt Kaplan och 

                                                
46 Lindgren & Bolin, 2002, s. 3. 
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Kaplans47 eller dem Terry Hartig48 gjort så kan de individer som deltar vid gruppaktiviteter 

även få positiva personliga vinster, förutsatt att aktiviteterna är förlagda i naturen. Utsätts en 

grupp arbetskamrater för problem i okända situationer och i en ny miljö är chanserna stora att 

kollegorna intar nya roller och hittar okända vägar för att lösa problemen. Med rätt ledarskap 

kan kollegornas nya kunskaper föras vidare till det vardagliga arbetslivet och där bädda för 

ökad effektivitet och ny erövringar. 

 

6.1.4 En attraktiv arbetsgivare 

Vi tror att det är viktigt för arbetsgivare idag att visa att man satsar på sin personal. På den 

konkurrenskraftiga marknad som råder är det viktigt att profilera sig som en arbetsgivare som 

bryr som om och är engagerad i de anställdas hälsa. Att genom friluftsliv umgås på en ”annan 

arena” kan ge en ökad känsla av gemenskap och grupptillhörighet bland medarbetarna. 

Förhoppningen är att detta skall generera en arbetsplats med positivare arbetsklimat och ökad 

gruppkänsla. Detta leder förhoppningsvis dels till att företaget blir mer attraktivt utåt, mot 

framtida medarbetare, men även att de som redan jobbar där vill stanna kvar. En låg 

personalomsättning är inte bara en ekonomisk fråga, utan påverkar även arbetsklimatet och 

arbetsgruppen positivt.49 

 

6.2 Enkäten 

Att friskvårdsbidrag ges till medarbetarna på de flesta företag visar, som tidigare nämnts, att 

företagen hyser ett intresse för att medarbetarna är fysiskt aktiva. Det som sedan kan 

spekuleras i är om det är företagets skyldighet eller var individs ansvar att se till att bidragen 

verkligen används och att medarbetarna i slutändan är tillräckligt fysisk aktiva.50 

 

De mer specificerade enkätfrågorna visade att företagen fann föreläsningar som mest 

intressanta att erbjuda sina medarbetare. Kost, motivation och stress var de mest efterfrågade 

temana. En trolig anledning till det stora intresset för föreläsningarna är att dessa kostar minst 

                                                
47 Steven Kaplan. (1982), s. 5-16. 
48 Hartig m.fl., 2003, s. 109cc. 
49 Åsa Algard, Malin Karlsson & Karin Tegnestedt, Motivation och arbetsglädje 
- vägen till ökad produktivitet och effektivitet? En fallstudie av husläkarmottagningen Serafen 1. 
Kandidatuppsats 2002 på Stockholms Universitet (Stockholm: Stockholms Universitet Företagsekonomiska 
Institutionen, 2002) < http://www.fek.su.se/ike/rapporter/stu_190_02.pdf> (Acc.2007-05-30) 
50 Enligt rekommendationer bör man röra på sig i måttlig takt, i minst 30 minuter per dag. Eva Jansson, 
”Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet” i FYSS: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling red. Statens Folkhälsoinstitut (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2003), s. 67. 
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tid och pengar för arbetsgivaren att investera i. Huruvida den investeringen sedan är den mest 

effektiva hur ”hälsosynpunkt” kan diskuteras. Något som naturligtvis påverkas av vad som är 

syftet med friskvårdssatsningen.  

 

6.3 Svagheter 

6.3.1 Enkäten 

Enkätundersökningens största brister var urval samt utformning.  Mer arbete borde ha lagts 

ner för att välja ut urvalsgrupp. Huruvida Lokaldelens webbsida var en ”bra” sökmotor kan 

diskuteras. Täcktes samtliga företag av önskad storlek i Stockholm in? Hur uppdaterad var 

informationen? 

 

Det är svårt att säga vad som orsakade det stora bortfallet. Tesen var att svarsfrekvensen 

skulle bli högre genom att enkäten skickades ut elektroniskt istället för med vanlig post. 

Samtidigt som kontaktformen är smidig kan en elektronisk enkät uppfattas krånglig. 

Frågetecken kan uppstå gällande hur man ska göra för att svara, samt var svaren skall fyllas i. 

 

Vid analys av ifyllda enkäter uppkom diskussion kring eventuella brister i formuleringen av 

vissa frågor. Trots försök att skapa en lättförstålig enkät var känslan i efterhand att det inte är 

självklart att samtliga respondenter tolkat frågorna lika. 

 

Intressant vore om undersökningen gått djupare och tagit reda på varför friluftsaktiviteterna 

inte lockade. Var det på grund av att exempelvis långfärdsskridskoåkning kräver utrustning, 

vilken gemene man inte har? Eller berodde det kanske på att stavgång ibland ses som en 

aktivitet vilken endast ”äldre” sysslar med?  

 

6.3.2 Tidigare forskning 

Då ingen tidigare forskning trots idogt sökande hittats, gällande kopplingen företag och 

friluftsliv, har annan litteratur stått som största resurs i denna uppsats. Önskvärt hade varit att 

hitta forskning som styrker vår tes kring friluftsliv som friskvård för företag. I väntan på att 

sådan skall komma, för det hyser vi starkt tilltro till, får denna uppsats fungera som en 

inspiration till detta.  
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6.3.3 Partiska källor 

Då friluftsfrämjande bland annat använts som källa gällande friluftslivets positiva inverkan på 

människan kan naturligtvis diskuteras huruvida denna källa är partisk i sitt förhållningssätt. Vi 

anser dock att det är upp till läsaren att kritiskt granska den forskning och de fakta som 

presenteras. Inte sällan används källor som på ett eller annat sätt kan ha en ”färgad” syn på det 

ämne som undersöks.  

 

6.4 Problematisering kring friluftsliv 

6.4.1 Friluftsliv – för alla? 

Friluftsliv är en motionsform som de flesta kan ägna sig åt. Enligt en SIFO-undersökning från 

2006 anser 87 procent av befolkningen att ökad hälsa är nyttan med friluftsliv.51 Detta talar 

för att friluftsliv är en motionsform som svenskarna tror på och som i allra högsta grad skulle 

kunna användas för att förbättra hälsan bland landets invånare. Men är det verkligen 

tillgängligt för alla? Trots att det är gratis att vistas i naturen är det inte självklart att alla kan 

ta del av vad friluftsliv har att erbjuda. Den med strängt hållen ekonomi kan givetvis ägna sig 

åt aktiviteter som inte kräver särskild utrustning eller kostar pangar att delta i. Viktigt är dock 

att poängtera att, inte alla, men många friluftslivsaktiviteter kräver särskild utrustning, något 

som kostar pengar.  

 

Den som är handikappad, eller på något sätt har inskränkt rörelseförmåga, kan inte heller helt 

självklart ägna sig åt friluftsliv. Då krävs ofta specialutrustning eller extra hjälp och planering, 

vilket försvårar spontanitet och tillgänglighet. Även den som lider av övervikt kan troligtvis 

se vissa friluftslivsaktiviteter som svåra eller kanske till och med omöjliga att genomföra. 

Detta antingen på grund av att personen är i så pass dålig fysisk form att orken inte finns till 

rörelse, eller på grund av att det inte finns utrustning som passar dennes stora kroppshydda.  

 

Friluftsliv är en motionsfrom som de flesta kan ägna sig åt, men det är viktigt att vara 

medveten om att det finns vissa undantag. Trots eventuellt handikapp eller annan begränsning 

borde alla kunna ägna sig åt någon eller några aktiviteter. Det är bara fantasin som begränsar.   

 

                                                
51 Eva Bjernudd & Per Nilsson, Svenskt friluftsliv ökar folkhälsan 2007-01-31 
<www.svensktfriluftsliv.se/debattartiklar> (Acc.2007-03-11) 
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6.4.1.1 Ekonomiska förutsättningar 

Det är gratis att vistas i naturen i Sverige. Om företag dock skall ägna en heldag åt aktiviteter i 

naturmiljö kommer det att kosta pengar. Företaget kommer troligtvis drabbas av 

produktionsbortfall alternativt extra löneutbetalningar, om aktiviteterna förläggs till en 

arbetsfri dag. Mat, transport, lön till dem som ansvarar för aktiviteterna tillkommer också. Att 

en hel dag delta i aktiviteter på annan ort är en stor ekonomisk satsning med oklar vinst för 

företagen. 

 

6.5 Slutsats 

Att företag och friluftsliv är en bra kombination tror vi på, frågan är bara i vilken form? 

Genom att skriva denna uppsats har vi fått upp ögonen för hur viktig naturen är för 

människans välmående. Det som återstår är att väcka även andras intresse för hur naturen kan 

utnyttjas ur friskvårdssynpunkt. Förhoppningsvis kommer denna uppsats att göra just det. 

 

Vi är frestade att tro att människor, i takt med den ökade ohälsan, kommer vara mer benägna 

att ta sig tid för att komma ut i naturen. När tekniken tar en allt större plats i vardagen och 

stressen i samhället skapar höga krav på prestation såväl som presentation, tror vi att behovet 

av att komma ifrån ljud, damm, avgaser och mobiltelefoner kommer att öka. Att då ge sig ut i 

naturen, om så bara för ett par timmar, hoppas vi kommer få hög prioritet. Kanske kommer 

man, som Åsa och Mats Ottosson redan idag förespråkar52, i framtiden skriva ut naturvistelse 

på recept som komplement till Fysisk aktivitet på recept/FAR. 

 

6.6 Fortsatt forskning 

Intressant vore att arbeta vidare med naturvistelse på recept/NAR. Fysisk aktivitet på recept är 

fortfarande en relativt ny företeelse, men används mer och mer runt om i Sverige.53 Genom att 

även skriva ut NAR skulle man ta vara på naturens positiva effekter och därmed 

förhoppningsvis öka nyttan av ett ickefarmakologiskt recept. Vidare kunde studeras hur 

exempelvis utbrända människor som stressat mycket svarar på naturvistelse. Detta då 

forskning visar att tid i naturen sänker andelen stresshormoner i blodet.54 En annan idé är att 

jämföra hur en grupp barn som vuxit upp i ett stadsområde skiljer sig gällande blodtryck och 

stressymptom mot en grupp barn från landet. 

                                                
52 Mats & Åsa Ottosson, 2006 b, s. 25. 
53 Mats & Åsa Ottosson, 2006 b, s. 25; se: Mats & Åsa Ottosson, 2006 a 
54 Norling & Larsson, s. 16. 
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Käll- och litteratursökning    Bilaga 1 

Frågeställningar: 

Vilken inverkan har naturen på människan? 

Hur kan en arbetsgivare tjäna på att erbjuda sina anställa friluftslivsaktiviteter?  

Hur kan friluftsliv utveckla gruppdynamik? 

Vad? 

Vilka ämnesord har det sökts på? 

Ämnesord Synonymer 

Friluftsliv, hälsa, grupprocesser, 

Naturvistelse, fysisk aktivitet, gruppdynamik, 

friskvårdssatsning, lönsamhet, sjukfrånvaro, 

hälsopromotion 

Health, outdoor life, nature, outdoor 

recreation, group spirit, adventure, company 

health service 

Varför? 

Varför valdes just dessa ämnesord? 

Ämnesorden valdes för att spegla undersökningen så mkt som möjligt, samt för att täcka in 

eventuella ”sidospår”. Vi sökte framför allt på ämnesorden och de engelska synonymerna 

användes främst i sökandet efter tidigare forskning samt artiklar.  

Hur? 

Hur gjordes sökningarna i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal träffar Antal relevanta 

träffar 

GIH-biblioteket 

 

 

 

Pubmed 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv OCH hälsa 

Friluftsliv OCH 

samarbete 

Grupprocesser 

Outdoor recreation 

AND health 

promotion 

Green areas AND 

health 

"outdoor activities" 

AND health AND 

18 

9 

 

10 

 

3 

 

14 

 

3 

 

5 

2 

 

3 

 

0 

 

 

2 

0 
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Eric/Ebsco 

 

 

 

 

 

 

Libris 

nature 

profit AND worksite 

health promotion 

Outdoor life AND 

health 

Company health 

service AND outdoor 

recreation 

Profit AND health 

service 

Friluftsliv OCH 

friskvård 

Friluftsliv OCH 

hälsopromotion 

 

3 

 

0 

 

0 

 

 

49 

 

6 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

1 

Kommentarer: 

Google användes som sökmotor vid ”frisökning” på Internet. Genom de presenterade 

sökorden hittades ett flertal intressanta böcker, rapporter, artiklar samt examensarbeten. 

Dessa ledde vidare till mer litteratur av intresse. Även ”frisökningen” på Internet gav ett antal 

givande träffar. 
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Följebrev     Bilaga 2 

   Stockholm den 9/2-2007 
 
 
Hej! 

 

Vi är två blivande hälsopedagoger som studerar på Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, i 

Stockholm. Vi skriver nu på vårt examensarbete som skall avsluta de trestudieåren vid 

högskolan.  

 

Ämne för vårt arbete är att undersöka huruvida kombinationen företag och friluftsliv är ett 

framgångsrikt koncept. Syftet är att utreda om det finns ett intresse hos företag i Stockholm 

att använda friluftsliv kombinerat med andra aktiviteter, så som samarbetsövningar, 

föreläsningar och andra gruppaktiviteter, som ett led till ökade ekonomiska och 

hälsorelaterade vinster. Syftet är vidare att undersöka vilken typ av aktiviteter som i så fall är 

mest efterfrågade. 

 

Vår undersökning skall baseras på svaren på den enkät som bifogas detta meddelande. Ert 

företag är tillsammans med 76 andra företag i Stockholmsområdet slumpvis utvalt för att delta 

i vår studie. Enkäten består av 12 frågor, varav de flesta besvaras med ett kryss. Ett par frågor 

behöver dock ett formulerat men kort svar. Enkäten bör inte ta mer än 10 minuter att besvara.  

 

Deltagandet i studien är givetvis frivilligt men vi är förstås angelägna om er medverkan för att 

vårt examensarbete skall bli meningsfyllt. Vänligen besvara enkäten och e-posta den ifylld 

tillbaka till oss så snart som möjligt. 

 

Svaren kommer självklart att behandlas anonymt och deltagande företags namn kommer inte 

att uppges i uppsatsen eller källförteckningen.  

 

 

Tack på förhand! 
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Enkät      Bilaga 3 

Fakta om företaget: 
1. Antal anställda:_________________ 
 
2. Omsättning 2005:__________________ 
 
3. Befattning på personen som fyller i 
enkäten?_______________________________________ 
 
4. Bedrivs för närvarande något hälsofrämjande arbete på företaget? 
      JA/NEJ 
Om ja, specificera: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej, hur kommer det sig? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Har företagets anställda tidigare deltagit i någon gemensam aktivitet i ett led för att främja 
deras hälsa/välbefinnande?     JA/NEJ 
 
Om ja, specificera: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Är det intressant att komma ifrån den vardagliga arbetsmiljön och utföra 
friluftslivsaktiviteter kombinerat med annat, så som samarbetsövningar, föreläsningar och 
andra gruppaktiviteter i en naturnära miljö? 
      JA/NEJ 
 
Vilket av nedanstående känns intressant att betala för som hälsofrämjande aktivitet för Ditt 
företag? Kryssa för ditt svar. 
7. Föreläsningar om:  Ja Nej  Kanske  
Kost    □ □ □ 

Vikten av fysisk aktivitet för ökad hälsa □ □ □ 

Inaktivitet och dess följder  □ □ □ 

Motivation   □ □ □ 

Livsstilsförändring – att skapa nya vanor □ □ □ 

Stress   □ □ □ 
 
Eget förslag till föreläsning:________________________________________ 
 
8. Fysiska aktiviteter: 

Paddling   □ □ □ 

Vandring, heldagsaktivitet  □ □ □ 
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Stavgång   □ □ □ 

Joggning   □ □ □ 

Styrketräning med kroppen som redskap □ □ □ 

Långfärdsskridskor  □ □ □ 
 
Eget förslag till fysisk aktivitet:_____________________________________ 
 
9. Andra aktiviteter: 
Samarbetsövningar  □ □ □ 

Grupputvecklingssamtal  □ □ □ 

Massage   □ □ □ 

Gemensam matlagning  □ □ □ 

Hjärt- och Lungräddning  □ □ □ 
 
Eget förslag till övrig aktivitet:_____________________________________ 
 
10. Utformning: 
Ovan nämnda aktiviteter vore intressant att bedriva under: 

□ En heldag  

□ Två heldagar 

□ Två heldagar med övernattning 
 
Eget förslag:________________________________________________________________ 
 
11. Vilka eventuella vinster skulle deltagande i aktiviteter i frågorna 7-9 kunna ge företaget? 
 
12. Om ytterligare tankar/funderingar uppkommer under resultatbearbetning, är det ok att vi 
kontaktar Er via telefon? 
      JA/NEJ 
 
Om JA,  Namn:   Telefon: 
 
 
Tack för Din medverkan! 

 

 


