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Abstrakt 
Bakgrund: Det är skatte- och avgiftsfritt för en arbetsgivare att ge sina anställda 

möjligheter till motion och friskvård. Det finns starka belägg för att regelbunden fysisk 

aktivitet bidrar till; att förebygga flera kroniska sjukdomar, ökat välbefinnande samt 

bättre hälsa och minskad risk till för tidig död. Stora ekonomiska kostnader kan kopplas 

till fysisk inaktivitet och genom att öka nivåerna av fysisk aktivitet, kan goda kostnads- 

och hälsoeffekter erhållas. På Företag X har det i en hälsoundersökning framkommit att 

de anställda bland annat har sämre kondition än rikssnittet och som en hälsofrämjande 

insats erbjuds de anställda friskvårdsbidrag (FVB).  

Syfte: Studiens syfte var att kartlägga nyttjandet av FVB samt att undersöka hur FVB 

kunde göras mer attraktivt.  

Metod: Studien har en kvantitativ ansats och är en totalundersökning. Samtlig personal 

(N=66) på ett svenskt företag ombads att besvara en enkät.  

Resultat: Studiens resultat visade att 43 % av de anställda nyttjade FVB och att 

resterande 57 % inte nyttjade FVB. Bland de som inte nyttjade FVB uppgav många 

tidsbrist och att de aktiviteter som de var intresserade av inte omfattades av bidraget. 

Studien visade också att fler tjänstemän än kollektivanställda nyttjade FVB (p=0,037) 

och att personer som var fysiskt aktiva på fritiden i högre grad nyttjar FVB än de som 

var passiva (p=0,033). En majoritet av de anställda ansåg att FVB skulle bli mer 

attraktivt om det var möjligt att använda bidraget på arbetstid och att företaget kunde 

förbättra deras hälsa genom att erbjuda friskvårdsaktiviteter i anslutning till arbetstid. 

Diskussion och Konklusion: Till följd av brist på tidigare forskning, kunde inte 

författarna avgöra om andelen som nyttjade FVB var högt eller lågt. Att fler tjänstemän 

än kollektivanställda nyttjade FVB ligger i linje med tidigare forskning, likaså att fler 

fysiskt aktiva än passiva nyttjade FVB. Lågt nyttjande av FVB, uppgavs bero på 

faktorer som tidsbrist och att vissa aktiviteter inte innefattas av FVB. Framförallt 

tjänstemän och personer som var fysiskt aktiva nyttjade FVB. Anställdas önskade 

hälsofrämjande åtgärder var att möjliggöra friskvårdsaktiviteter/träning i anslutning 

till/under arbetstid. För att få igång fysiskt inaktiva individer kan aspekter som tid och 

motivation inte frånses. Författarna upplever att det behövs mer forskning gällande 

inverkan och effekter av FVB. 

 

Nyckelord: 

Arbetsmiljö, Friskvård, Hälsofrämjande, Kondition och Motivation. 
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Förord 

Först och främst vill vi tacka Företag X’s VD och dess personalansvarige som varit 

mycket tillmötesgående och till respondenterna som bidrog till grunden av denna studie, 

utan Er hade det inte varit möjligt. Vidare vill vi tacka Olsson för sponsring av material 

till pappersenkäter och utlåning av lokal för studiero, samt vänner och bekanta som 

kommit med goda tips och råd. Vi vill även tacka våra familjer som stöttat oss under 

dessa tre år. 

 

Slutligen vill vi rikta ett stort, varmt TACK till vår handledare professor John Selander 

för din snabba respons, din tydliga vägledning och det stöd vi erhållit under studiens 

gång. 

  

Linnéa Pettersson & Marie Törnebrink 

Härnösand, maj, 2017 

 

  



V 

 

 

Innehållsförteckning  
Abstrakt .......................................................................................................................... III 

Inledning ........................................................................................................................... 1 

1. Bakgrund .................................................................................................. 2 

1.1 Företag X .................................................................................................................... 2 

1.2 Hälsa ........................................................................................................................... 2 
1.3 Fysisk aktivitet och hälsa ............................................................................................ 3 
1.4  Friskvård och hälsofrämjande arbete ......................................................................... 5 
1.5 Friskvårdsbidrag ......................................................................................................... 8 

1.5.1 Företag X´s friskvårdsbidrag ........................................................... 10 

1.6 Problemformulering ................................................................................................. 10 

2. Syfte ........................................................................................................ 11 

2.1 Frågeställningar ........................................................................................................ 11 
2.2 Hypoteser .................................................................................................................. 11 

3. Metod ...................................................................................................... 12 

3.1 Tillvägagångssätt ...................................................................................................... 12 

3.2 Design ....................................................................................................................... 12 
3.3 Bortfall ...................................................................................................................... 13 
3.4 Enkät ......................................................................................................................... 13 

3.5 Variabler ................................................................................................................... 14 

3.6 Dataanalys ................................................................................................................ 15 
3.7 Etiska principer ......................................................................................................... 16 

3.7.1 Forskningsetiska överväganden ....................................................... 16 

4. Resultat ................................................................................................... 17 

4.1 Deskriptiv data .......................................................................................................... 17 

4.2. Hypotesprövning ..................................................................................................... 18 

4.3 Öka nyttjande av FVB .............................................................................................. 20 
4.3.1 Respondenternas kommentarer ........................................................ 20 

5. Diskussion .............................................................................................. 21 

5.1 Resultatdiskussion .................................................................................................... 21 
5.1.1 Teori ................................................................................................. 24 

5.2 Metoddiskussion ....................................................................................................... 26 

6. Konklusion ............................................................................................. 28 

Referenser ....................................................................................................................... 29 

Bilaga 1 ........................................................................................................................... VI 

Bilaga 2 ............................................................................................................................. X 

 



1 

 

Inledning 
I detta examensarbete ligger fokus på anställdas nyttjande av det så kallade 

friskvårdsbidraget (FVB) samt vad som kan inspirera till större nyttjande av det. För att 

utforska detta genomfördes en enkätundersökning på ett företag, som på grund av 

sekretess i denna studie kommer att benämnas Företag X. De erbjuder FVB till sina 

anställda likt många andra företag. 

 

Författarna i denna uppsats är i slutet av den treåriga utbildningen: Hälsa och 

Rehabilitering i arbetslivet. Val av område och inriktning anses intressant och 

samhällsrelevant. Previa (2012) kartlade konditionen hos 53 000 anställda i Sverige 

mellan 2009 och 2011. Resultatet visade att 31 % av de anställda hade dålig kondition 

och 49 % uppgav att de på fritiden var stillasittande eller enbart motionerade måttligt. 

Enligt World Health Organization (WHO, 2006) är fysisk inaktivitet en riskfaktor som 

orsakar cirka 3,5 % av sjukdomsfallen och upp till 10 % av dödsfallen i Europa.  

 

För arbetsgivare i Sverige är det möjligt att erbjuda FVB till de anställda, skatte- och 

avgiftsfritt (Skatteverket, 2016). En god hälsa är av vikt för den enskilde men även för 

organisationer och samhällen (Hanson, 2004). Nedan presenteras starka belägg för att 

regelbunden fysisk aktivitet bidrar till att förebygga flera kroniska sjukdomar och en 

minskad risk till för tidig död. Fördelar med rutinmässig motion är minskad risk för 

diabetes, hjärt-kärlsjukdomar samt förbättrad mental hälsa och livskvalitet (Atlantis, 

Chow, Kirby, & Singh, 2004; Knowler et al., 2002). Det styrks även av Barengo et al. 

(2004) som påvisar att måttliga och höga nivåer av fysisk aktivitet leder till minskade 

risker för hjärt- och kärlsjukdomar, samt dödlighet bland både kvinnor och män. 

Warburton, Nicol och Bredin (2006) uppvisar ett linjärt samband mellan hälsa och grad 

av fysisk aktivitet - de som är mest fysiskt aktiva har lägst risk för ohälsa. De största 

förbättringarna i hälsostatus ses när de som är minst tränade blir fysiskt aktiva. Risken 

för kroniska sjukdomar ökar med åldern. Av den anledningen bör inte hälsofrämjande 

program endast riktas mot yngre, utan mot människor i alla åldrar (Warburton et al., 

2006). Hallal et al. (2012) beskriver fysiska aktivitetsnivåer för vuxna (15 år och äldre) 

från 122 länder. I studien framkommer det att fysisk inaktivitet stiger med åldern, är 

högre bland kvinnor än män och att fysisk inaktivitet är vanligare i höginkomstländer. 

Att inaktivitet gradvis ökar med ålder, styrks även av Martínez-González et al. (2001). 
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1. Bakgrund 
Här följer en beskrivning av företaget samt olika definitioner av några i detta arbete 

återkommande begrepp. 

1.1 Företag X 

Företag X är ett väletablerat företag som tillverkar utrustning till intern 

materialhantering, med huvudkontor och tillverkning på en ort i Sverige. Företaget har 

sammanlagt 66 tillsvidareanställda, varav 30 är tjänstemän och övriga är 

kollektivanställda. Detta är en mansdominerad arbetsplats med enbart fem anställda 

kvinnor (personlig kommunikation, 2017). 

 

Via företagshälsovården genomfördes en hälsoundersökning under början av 2017 hos 

Företag X, resultatet av den visade en jämförelse mot rikssnittet (16 121 deltagare). De 

anställda fick besvara en enkät som rörde frågor om bland annat kost, alkohol- och 

tobaksvanor, motion, arbetsmiljö, stress och energinivå. Enkäten innehöll 

självskattningsfrågor gällande hälsa, hantering av olika livssituationer samt 

arbetsförmåga. Olika medicinska värden undersöktes, som exempelvis BMI (Body 

Mass Index) och blodtryck, deltagarna utförde även ett konditionstest. Resultatet av 

undersökningen visade att de anställda hade högre BMI och sämre resultat på 

konditionstestet än rikssnittet. Ett positivt resultat av undersökningen var att de 

anställda hade hög motivation till förändring. De områden som de anställda hade störst 

motivation till att förändra rörde främst motion, därefter mat och tobak. Företagets 

ledning har därmed ett intresse att delta i denna undersökning, då de är angelägna att 

motivera sina anställda att nyttja FVB i högre utsträckning (personlig kommunikation, 

2017). 

1.2 Hälsa 

Det har utformats flera förklaringar till begreppet hälsa. Antonovsky (1979) menade att 

han inte ville kategorisera människor som friska eller sjuka. Han ansåg att så länge 

människan lever är denne delvis sjuk och delvis frisk, och rör sig hela tiden mellan 

hälsa och ohälsa. Medin och Alexandersson (2000) har via en litteraturstudie kartlagt 

definitioner av hälsa och menar att det handlar om en position, ett tillstånd, en egenskap, 

en process hos individen. World Health Organization (WHO, 1948 se World Health 

Organization, u.åa) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.  
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1986 kom WHO med ett förtydligande; för att uppnå detta tillstånd är det nödvändigt 

för gruppen/individen att känna igen och att bli medveten om sina ambitioner, tillgodose 

behoven och hantera eller förändra miljön. I vardagslivet ses hälsan som en resurs, inte 

som livets mål (World Health Organization [WHO], 1986 se WHO, u.åb). God hälsa är 

något som skattas högt när människor får frågan om vad de värdesätter i livet. Att ha 

god hälsa kan ses som en utgångspunkt för energi och livsglädje, som ett ideal att sträva 

efter eller som ett medel för att nå mål (Hanson, 2004).  Hälsa är ett positivt begrepp 

som betonar personliga och sociala resurser likväl som fysisk förmåga (1986 se WHO, 

u.åb). 

1.3 Fysisk aktivitet och hälsa 

Fysisk aktivitet är alla rörelser som innebär ökad energiförbrukning och har därigenom 

stor inverkan på hälsan (Socialstyrelsen, 2005; Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Det 

kan vara aktiviteter som exempelvis: friluftsliv, träning, trädgårdsarbete, fysisk 

belastning i arbetet eller i hemmet samt cykling, golf och svampplockning 

(Socialstyrelsen, 2005; Jansson, Hagströmer, & Anderssen, 2015). Det som påverkar 

effekterna av fysisk aktivitet är hur intensiv aktiviteten är, hur länge och hur ofta den 

utövas, typ av träning, ålder och genetiska faktorer (Schäfer Elinder & Faskunger, 

2006). 

  

Regelbunden fysisk aktivitet är när aktiviteter av måttlig intensitet utförs dagligen eller 

minst fem dagar/vecka och när högintensiva aktiviteter utförs inte mindre än tre 

gånger/vecka. Motion är medveten fysisk aktivitet med en avsikt. Det kan vara att 

bibehålla eller förbättra den fysiska konditionen, muskelstyrka, balans och/eller 

koordination eller för att det upplevs vara roligt och skönt. Träning innebär däremot att 

ha en målsättning med syfte att förbättra sin förmåga att prestera, för att nå maximal 

syreupptagningsförmåga (kondition) och/eller muskelstyrka. Det handlar främst om 

idrotter (Socialstyrelsen, 2005; Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 

  

Hälsofrämjande fysisk aktivitet innefattar all fysisk aktivitet som gör hälsan och den 

fysiska kapaciteten bättre utan att orsaka risk och skada (Schäfer Elinder & Faskunger, 

2006). Jansson et al. (2015) har satt upp rekommendationer om fysisk aktivitet för 

vuxna som bidrar till hälsofrämjande. Vidare att risken för kroniska sjukdomar ska 

minska, förebygga för tidig död och för att bibehålla eller förbättra den fysiska 

förmågan.   
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Bland annat förespråkas alla vuxna, över 18 år, att med måttlig intensitet vara fysisk 

aktiva minst 2,5 timme per vecka. Vid hög intensitet är rekommendationen minst 1 

timme och 15 minuter per vecka. Passen bör inte vara kortare än 10 minuter och 

aktiviteten ska ge en ökning av puls och andning. Två gånger/vecka bör ägnas åt 

muskelstärkande fysisk aktivitet för kroppens stora muskelgrupper (Jansson et al. 2015). 

En stillasittande livsstil där fysisk aktivitet eller motion förekommer sällan eller aldrig 

är att vara fysisk inaktiv vilket bör undvikas (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 

Jansson et al. (2015) rekommenderar dem som har stillasittande arbeten eller är 

stillasittande på fritiden, att ta korta pauser för muskelaktivitet och det gäller även om 

2,5 timmar fysisk aktivitet per vecka uppfylls. WHO (2006) tar upp att fysisk inaktivitet 

i Europa är en riskfaktor som orsakar cirka 3,5 % av sjukdomsfallen och upp till 10 % 

av dödsfallen. Stora ekonomiska kostnader kan kopplas till fysisk inaktivitet och genom 

att öka nivåerna av fysisk aktivitet, kan goda kostnads- och hälsoeffekter erhållas för att 

förbättra och upprätthålla människors hälsa. I en studie om fysisk inaktivitet i Sverige 

beräknades 6 700 svenskar under år 2002 ha avlidit på grund av bristande motion (Bolin 

& Lindgren, 2006). Bolin och Lindgren (2006) uppger att det motsvara cirka 49 000 

levnadsår eller 5 500 arbetsår som går förlorade. Antal sjuk- eller aktivitetsersättningar 

samma år på grund av medicinsk skadlig inverkan till följd av fysisk inaktivitet var  

1 500 personer, vilket medför att cirka 14 000 arbetsår går förlorade. Av dessa 

ersättningar och dödsfall blir värdet av produktionsförlusterna cirka 5,3 miljarder 

kronor. Det motsvarar ungefär tre procent av produktionsbortfallet för samtliga 

sjukdomar. Bristande motion har i sjukvården inneburit 88 600 vårddagar i sluten 

sjukvård och beräknas till totalt ungefär 750 miljoner kronor. Räknas kostnaderna 

samman för medicinska skadeverkningar på grund av fysisk inaktivitet (kostnaden för 

tillfällig sjuklighet exkluderas) uppgår dessa till omkring sex miljarder kronor/år. Som 

en jämförelse användes kostnader för sjukvård och produktionsbortfall till följd av 

rökning, som år 2001 uppgick till 8,3 miljarder kronor (Bolin & Lindgren, 2006).  

 

I Sverige har motionsvanorna förbättras sedan 1980-talet. Regelbunden motion på 

fritiden genomfördes då av 47 % av männen och 43 % av kvinnorna i åldrarna 16-74, 

och sammantaget var det 14 % som inte motionerade något alls. Fram till 2002-03 hade 

antalet motionerande ökat till 58 % respektive 60 % för män och kvinnor, de som inte 

motionerade något alls hade vid mätningen sjunkit till 10-12 % (Socialstyrelsen, 2005). 
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Gazmararian, Elon, Newsome, Schild och Jacobson (2013) har genomfört en studie om 

fysisk aktivitet och livsstil - vars syfte var att utvärdera effektiviteten av att ta itu med 

hinder för fysisk aktivitet med hjälp av insatser på arbetsplatsen. 410 fysiskt inaktiva 

anställda från 60 universitetsinstitutioner deltog. Interventionen bestod av tre delar: 

gym, utbildning och tid. Gym innebar att de fick ett års medlemskap, utbildning var 

undervisningsmaterial som delades ut om bland annat förmåner med att bli mer fysiskt 

aktiva, socialt stöd och rekommendationer för fysisk aktivitet. Tid innefattade en policy 

om fysisk aktivitet i 30 minuter att utöva under ordinarie arbetstid. Resultatet visade att 

enbart medlemskap på gym inte var tillräckligt för att öka fysisk aktivitet, däremot om 

utbildning eller tid tillsattes producerades jämförbara ökningar i fysisk aktivitet. Dock 

ökades inte den fysiska aktiviteten ytterligare om både tid och utbildning lades till. 

Vilket anses tyda på att fler komponenter inte nödvändigtvis innebär mer aktivitet. Att 

genomföra en intervention på arbetsplatser för att förbättra tillgängligheten att utföra 

fysisk aktivitet eller utbildning kring det, kan effektivt skapa en varaktig ökning av 

aktivitet bland tidigare inaktiva personer (Gazmararian et al., 2013). Även om låg fysisk 

aktivitet inte gör stora skillnader på den fysiska hälsan, kan det ha betydelse för den 

psykiska hälsan (Lordan & Pakrashi, 2014).  

 

I en studie där 12 europeiska länder deltog, indikerar resultatet att fysisk aktivitet på 

fritiden huvudsakligen påverkas av utbildningsnivå (Mäkinen et al., 2012). Droomers, 

Schrijvers, Van de Mheen och Mackenbach (1998) rapporterar en tydlig koppling 

mellan utbildningsnivå och fysisk inaktivitet. De med lägre utbildning uppgav mer 

frekvent att de var helt fysiskt inaktiva än de med högre utbildning. 

1.4  Friskvård och hälsofrämjande arbete 

I nationalencyklopedin (1992) benämns friskvård som samlingsterm för handlingar som 

inspirerar till insatser av aktivitet i hälsofrämjande mening. År 1965 lanserades 

begreppet i en riksdagsmotion. Friskvården kompletterar det förebyggande sjukvårds- 

och hälsoarbetet och anses vara betydelsefullt för folkhälsan. Till friskvårdsaktiviteter 

räknas bland annat goda kostvanor, sparsam alkoholkonsumtion, regelbunden motion, 

tillräcklig vila och sömn (Nationalencyklopedin, 1992). 

 

Hanson (2004) uppger att syftet med hälsofrämjande arbete är att bygga upp hälsan hos 

människor genom en eller flera aktiviteter. Det kan vara att påverka den kringliggande 

miljön eller att individinriktat utveckla och stärka personliga tillgångar.   
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Vidare menar Hanson (2004) att friskvård kräver att individen medverkar aktivt och att 

sådana hälsofrämjande aktiviteter rör livsstil och levnadsvanor. Angelöw (2002) tar upp 

att friskvård definieras på många olika sätt. Från fysisk aktivitet till aktiviteter med syfte 

att utveckla eller bibehålla hälsa. Vidare menar Angelöw (2002) att friskvård avser 

aktiviteter som kan förändra människors livsstil, exempelvis frågor angående alkohol, 

droger, kost och motion. Som även styrks av Janlert (2000). Hanson (2004) uppger att 

det är aktiviteter av hälsofrämjande art som berör livsstil och levnadsvanor som kräver 

aktivt deltagande av individerna.  

 

Det finns starka motiv för hälsoarbete, främst handlar det dock om kostnader vid ohälsa 

för sjukfrånvaro, vård och rehabilitering (Hanson, 2004). Hanson (2004) talar om tre 

strategier för hälsoarbete. (1) Behandla och bota sjukdom, samt (2) förebygga sjukdom 

utgår båda från kunskap om orsak till ohälsa. Medan (3) främja hälsa handlar om att 

rikta in sig på att utveckla hälsan, vad som kan bidra till att hälsan bevaras eller till och 

med förbättras. Enligt Medin och Alexandersson (2000) står hälsofrämjande för en aktiv 

åtgärd, en verksamhet eller ett förhållningssätt. Världshälsoorganisationen, WHO (1986 

se WHO, u.åb) beskriver hälsofrämjande som den process som för människor skapar 

förutsättningar att öka förmågan att påverka och förbättra den egna hälsan. 

 

I Aldana’s (2001) litteraturöversyn om ekonomisk påverkan av hälsofrämjande program 

genom att minska anställdas sjukvårdsutgifter och frånvaro, finns målet att hitta svar på 

två viktiga frågor:(1) Har individer eller populationer med höga hälsorisker sämre 

ekonomiskt utfall än de med låg hälsorisk? (2) Förbättrar hälsofrämjande- och 

träningsprogram ekonomiskt utfall? Det finns uppgifter som tyder på att höga nivåer av 

stress, övervikt, och andra riskfaktorer är förknippade med ökade vårdkostnader och 

sjukdomsrelaterad frånvaro, och brist på fysisk aktivitet tycks vara förknippade med 

ökade vårdkostnader. Den viktigaste slutsatsen som tas från denna översyn är att den 

påvisar att hälsofrämjande program är förknippade med minskad frånvaro och 

sjukvårdskostnader. Vidare att hälsofrämjande program bör betraktas som en livskraftig 

och effektiv metod för att hjälpa anställda (Aldana, 2001). 
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Atlantis et al. (2004) tar upp några intressanta aspekter om effekten av multimodal 

motion och beteendeterapi för mental hälsa och livskvalitet. Ett sådant levnadssätt kan 

exempelvis ge de bästa förutsättningarna för att hantera sjukdomstillstånd rörande 

psykisk hälsa samt dålig kondition, artrit, fetma och hälsorelaterad livskvalitet. 

Effekterna kan innebära minskade förluster av friska levnadsår och att produktiviteten 

på arbetsplatsen blir högre. De individerna med sämst förutsättningar kommer troligtvis 

gynnas mest av detta förhållningssätt.  

 

Det är vanligt att friskvård är en del av företags personalvård, där aktiviteter med 

motion är det mest förekommande och vanligen det enda friskvårdsinslaget 

(Nationalencyklopedin, 1992). Hanson (2004) tar upp en tendens av ökade 

friskvårdssatsningar hos allt fler arbetsgivare under början av 2000-talet samt att allt fler 

anställda är aktiva under fritid eller arbetstid, med syfte att slappna av, förbättra sin egen 

ork eller att ha roligt. Upplevelsen är att individen som redan är aktiv blir ännu mer 

aktiv, medan situationen blir oförändrad för den inaktive (Hanson, 2004).  

 

I en studie om personer med aktivt arbete som uppskattar sin hälsa som “inte helt 

optimal” med möjlighet att nyttja friskvårdsinsatser på sitt arbete - men som inte gör 

det, undersöks varför och vad som skulle kunna motivera till nyttjande. Många av dessa 

personer önskar att sluta röka (eller minska), äta mer hälsosamt och vara mer fysiskt 

aktiva. Trots det deltar de inte frivilligt i arbetsplatsens friskvårdsinsatser som skulle 

kunna hjälpa dem (Persson et al., 2013). Persson et al. (2013) menar att för att få ett 

högre deltagande i friskvårdsinsatserna bör information och tillgänglighet öka. 

Deltagarna uppger även att lathet eller att de själv anser sig bäst lämpade att hantera sin 

egen hälsa, som anledningar till att de inte använder tjänsterna. Därför framhålls det i 

studien att när en arbetsplats tar initiativ för hälsofrämjande insatser, kan det vara till 

nytta att noggrant överväga hur de anställdas motivation kan förbättras och hur dessa 

friskvårdsinsatser kan anpassas.  

 

Bale, Gazmararian och Elon (2015) undersökte samband mellan arbetsmiljöegenskaper 

och att använda tid på arbetet för att träna. Positiva samband av betydelse, visade sig 

vara att inte ha för mycket arbete, ha tillräckligt med tid och att känna sig bekväm med 

att ta sig tid. Det mest framträdande skälet till att inte träna var att deltagarna inte hade 

tillräckligt med tid och arbetsbelastning var det största hindret. 
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Genom att undersöka arbetets effekter för motion kom Payne, Jones och Harris (2002) 

fram till att arbetet kan påverka förutsättningarna för motion i två steg - motivation och 

vilja. Hänsyn tas till arbetsfaktorer när individen uppskattar sin förmåga att motionera, 

som i sin tur påverkar inställningen till varför de ska träna. Arbetskrav kan påverka 

personers vilja att fullfölja träningen. Motivation handlar enligt Aronsson et al. (2012) 

generellt om drivkrafter bakom avsiktliga handlingar och beteenden. Drivkrafterna rör 

reflexer, drifter, instinkter samt målsättningar, syften och avsikter. Avsiktligt agerande 

antas komma från motiv i någon form, även om dessa kan vara omedvetna för 

individen. Människans motivation varierar mellan olika individer, i olika 

sammanhang/situationer och över tid. Antonovsky (1979) utvecklade känsla av 

sammanhang (KASAM). Teorin grundar sig på begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet vilket syftar till att skapa och bibehålla hälsa. Antonovsky (2005) kom 

senare att betrakta meningsfullhet som en motivationskomponent och även som den 

viktigaste. Detta då den innefattar faktorer som individen anser vara värda engagemang 

och delaktighet i de utmaningar denne ställs inför. Dessa har därför en känslomässig 

betydelse. Genom att utgå från KASAM i den psykosociala arbetsmiljön kan faktorer 

som bland annat fysisk ork, visioner och mål bidra till att skapa en hälsofrämjande 

arbetsmiljö (Antonovsky, 1979, 2005). 

 

Hos företag med låg eller genomsnittlig sjukfrånvaro finns friskvård, företagshälsovård 

och hälsobokslut i ungefär likvärdig omfattning. De företagen med låg sjukfrånvaro 

uppges visa högre medvetenhet gällande omfattningen av sjukfrånvaro, förändringar 

över tid samt anledningar till sjukdom. I detta arbete har avgörande skillnader inte 

kunnat påvisas gällande nyttjande av friskvård eller företagshälsovård. Dock kräver 

dessa faktorer mer riktade analyser (Ahlberg et al., 2008). Att hitta vetenskapligt 

granskade studier som specifikt rör FVB visade sig vara svårt, likaså att finna något som 

talar för att andra länder erbjuder en motsvarighet till detta. 

1.5 Friskvårdsbidrag 

FVB kan ses som en hälsofrämjande åtgärd. Reglerna för FVB reviderades 2004. 

Bidraget blev då förmånligare för företagare och anställda (Skatteverket, 2016). Detta 

tydliggörs i Inkomstskattelagen (1999:1229) 11 § i 11 kapitlet, personalvårdsförmåner 

är förmåner av mindre värde som består av enklare åtgärder som kan skapa arbetstrivsel 

eller liknande, dessa ska inte tas upp som skattegrundande inkomst.  
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I regeringens proposition (2002/03:123) ansågs att arbetsgivaren bör kunna erbjuda 

anställda medlemskort till motionsanläggningar, utan att detta beskattas. Det föreslogs 

att friskvården och motionen skulle frigöras från förmåner gällande personalvård, samt 

att villkor som att förmånen ska utövas vid vissa anläggningar och vara av mindre värde 

skulle tas bort (Riksdagen, 2003). 

 

Det är skatte- och avgiftsfritt för en arbetsgivare att ge sina anställda möjligheter till 

motion och friskvård. Denna förmån innefattar enstaka behandlingar eller aktiviteter. 

Arbetsgivaren kan ge anställda ersättning för årskort, klippkort eller enkelbiljetter. Det 

finns inte ett fastställt belopp för vad som bedöms vara av mindre värde. Skatteverket 

(2016) ger som exempel att ett vanligt årskort på gym ryms inom den beskrivningen. 

Det finns heller ingen bestämmelse var friskvårdsaktiviteten ska genomföras. Det kan 

vara på arbetsplatsen men det kan lika gärna vara på gym, friskvårdsföretag och 

sportanläggning. Det är även aktuellt för registrering i appar med motionsprogram 

(Skatteverket, 2016). Skatteverket (u.å) uppger via sin hemsida vilka skattefria 

friskvårdsförmåner som innefattas. Om en anställd får ersättning för friskvårdsaktivitet 

och det inte är av enklare slag eller av mindre värde, så har arbetsgivaren skatte- och 

avgiftsplikt. Detta oberoende om ersättning ges för hela eller en del av kostnaden. Att 

köpa exempelvis nikotinprodukter, viktminskningspreparat samt tränings- och 

motionsredskap till anställda innebär också skatte- och avgiftsplikt för en arbetsgivare. 

Så även utrustning och webbaserade tjänster i de anställdas bostäder för 

friskvårdsaktivitet. Det är arbetsgivaren som bedömer om en metod eller aktivitet ska 

räknas som friskvård och arbetsgivare beslutar vad de anställda kan få bidrag till. Även 

om arbetsgivaren fastställer beloppet över hur mycket vardera anställd kan få ersättning 

för i sina friskvårdsaktiviteter, ska ändå varje åtgärd vara av enklare slag och mindre 

värde. Det innebär att det inte råder fullständig valfrihet vad de anställda använder FVB 

till. För skatte-och avgiftsfrihet är det en förutsättning att alla anställda ska få ta del av 

förmånen (Skatteverket, 2016). 
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I en mätning som Sifo genomförde år 2016 på uppdrag av tidningen Arbetet, 

intervjuades 1 020 tjänstemän och kollektivanställda, där 87 % av tjänstemännen och 72 

% av kollektivanställda svarade ja på frågan får du ut FVB av din arbetsgivare? Samma 

undersökning genomfördes år 2010 och de konstaterar att det skett en ökning både för 

tjänstemän och arbetare att få ut FVB men det är mer förekommande att tjänstemän får 

FVB (Arbetet, 2016). 

 

1.5.1 Företag X´s friskvårdsbidrag 

Via personlig kommunikation (2017) har det framgått att Företag X´s anställda har rätt 

att mot uppvisande av kvitto få ersättning med högst 2 000 kronor, för utgifter som rör 

motion och friskvård enligt skattereglerna. 

1.6 Problemformulering 

Det finns starka belägg för vikten av regelbunden fysisk aktivitet med koppling till dess 

intensitet. Efter en genomförd hälsoundersökning hos anställda vid Företag X visar 

resultatet bland annat att dessa har sämre kondition än rikssnittet. Mot bakgrund av 

detta avser denna studie kartlägga nyttjandet av FVB. Det vill säga undersöka om FVB 

nyttjas, av vilka och till vad. Vidare varför det i förekommande fall inte nyttjas och vad 

de anställda anser att företaget kan bidra med för att deras hälsa ska förbättras. 
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga nyttjande av friskvårdsbidraget samt undersöka 

hur friskvårdsbidraget kan göras mer attraktivt. 

 2.1 Frågeställningar  

1. I vilken utsträckning nyttjas friskvårdsbidraget? 

2. Vilka nyttjar friskvårdsbidraget? 

3. Vad är anledningen till att friskvårdsbidraget inte nyttjas? 

4. Vad kan motivera de anställda att nyttja friskvårdsbidraget? 

2.2 Hypoteser 

För att få ett bredare perspektiv kring frågeställning 2 samt mot bakgrund av forskning 

om fysisk aktivitet, testas följande hypoteser: 

1. FVB nyttjas i högre grad av tjänstemän än av kollektivanställda. 

2. FVB nyttjas i högre grad av yngre än av äldre. 

3. FVB nyttjas i högre grad av anställda som är fysiskt aktiva på fritiden än av 

anställda som är fysiskt inaktiva på fritiden. 
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3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med Företag X i februari 2017 för att höra om de var intresserade av att 

delta i en undersökning, som skulle utgöra en del av detta examensarbete. Ett möte hölls 

2017-03-08 i företagets lokal. Närvarande där var företagets VD och dess 

personalansvarige samt författarna. För att få ett uppslag till uppsatsämne talades det 

allmänt om företaget och författarna berättade om sig själva, om utbildningen och vilka 

områden examensarbetet skulle kunna beröra. En dialog fördes där idéer föreslogs från 

båda håll. Enkäten utformades och skickades till handledaren för godkännande. En 

pilotstudie genomfördes där enkäten skickades ut till en grupp personer, för att 

säkerställa att respondenterna uppfattade frågorna och svarsalternativen såsom 

författarna avsåg (Bryman, 2011; Ejlertsson, 2014). Enkäten sändes även till företaget 

för synpunkter och feedback. Företagets VD och dess personalansvarige meddelade 

godkännande av enkäten 2017-04-04, och mailadresser mottogs till 58 anställda. 

Enkäterna skickades ut till dessa 2017-04-05 och kunde besvaras till och med 2017-04-

23. Under denna period skickades även två påminnelser ut. För övriga åtta som saknade 

mailadress, skickades en länk med personliga accesskoder till personalansvarig där 

dessa kunde besvara enkäten. Mail- och telefonkontakt mellan författarna och 

personalansvarig har skett vid ett flertal tillfällen under examensarbetets gång. Via dessa 

kontakter har författarna delgivits muntlig och skriftlig information som hädanefter 

benämns personlig kommunikation 2017. För att öka deltagandet ytterligare lämnades 

enkäter i pappersform till företagets personalansvarige, som placerade dessa och en 

insamlingslåda på lättillgänglig plats. De anställda hade möjlighet besvara 

pappersenkäterna under ett dygn. När enkäterna inte längre kunde besvaras laddades 

resultaten ned till ett Excel-dokument och importerades därefter i SPSS. Resultaten från 

pappersenkäterna fördes in manuellt.  

 

3.2 Design 

Uppsatsen har en kvantitativ ansats med en tvärsnittsdesign. Det är en 

totalundersökning av tillsvidareanställda (N=66), på Företag X och data samlades in via 

enkäter.  
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3.3 Bortfall 

De personer som valts ut att delta i enkätundersökningen, men som inte vill eller inte 

har möjlighet att delta utgör ett externt bortfall. I denna studie uppgick det till 36 % (24 

av 66). En respondent besvarade inte fråga 2, vilket utgör ett internt bortfall (Ejlertsson, 

2014). Om det är få deltagare med en viss egenskap utgör det ett systematiskt bortfall, 

vilket kan ge ett skevt resultat (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Sammantaget 

var det sex personer som inte var kontaktbara vid utskick av webbenkäter, tre på grund 

av ogiltig email och tre som aktivt valde att inte delta. 

3.4 Enkät 

Enkäten (bilaga 1) består av 11 slutna och en öppen fråga. Fråga 1 rör ålder och 2 är 

beträffande befattning som består av alternativen tjänsteman och kollektivanställd. 

Frågorna ställdes för att mäta skillnader mellan dessa kategorier och nyttjande av FVB. 

Fråga 6, 7 och 8 ställdes för att kartlägga FVB nyttjande. 6 och 7 undersöker om 

respondenterna nyttjar FVB och i så fall till vad. Fråga 6 lyder: Utnyttjar du helt eller 

delvis friskvårdsbidraget? Med svarsalternativ ja/nej. Som Ejlertsson (2012) beskriver 

är tanken att välja ut vilka respondenter som ska besvara uppföljningsfrågorna (7 om ja, 

8 om nej) och därmed undvika att dessa besvarar frågor som inte rör dem. Fråga 8 mäter 

varför FVB inte används av respondenterna. 9 och 10 är flervalsfrågor beträffande hur 

friskvårdsbidraget skulle kunna göras mer attraktivt och vilka åtgärder de anställda 

skulle föreslå att Företag X satsar på för att förbättra deras hälsa. Dessa ställdes för att 

undersöka vad som skulle kunna motivera till högre nyttjande av FVB samt minimera 

risk för framtida ohälsa. Både fråga 9 och 10 har ett öppet svarsalternativ vilket kan vara 

positivt då respondenten kan bocka i redan definierade svar, men även ange övrigt som 

inte finns listat (Pallant, 2010). Fråga 11 är en öppen fråga som ger de anställda 

möjlighet till övriga synpunkter angående vad som skulle motivera till högre grad av 

fysisk aktivitet. Detta ger respondenterna möjlighet att svara utan begränsningar 

(Pallant, 2010). Fråga 3, 4 och 5 mäter deltagarnas fysiska aktivitet och dessa är 

kvalitetssäkrade genom socialstyrelsen (Kallings, u.å.). Frågor ställdes för att undersöka 

i vilken utsträckning de anställda utövade fysisk aktivitet respektive stillasittande. Detta 

genom att fråga hur mycket tid som ägnas en vanlig vecka åt fysisk träning samt 

vardagsmotion och hur mycket som de sitter under ett normalt dygn om man räknar bort 

sömn. Den 12:e och sista frågan i enkäten är en fråga om hur nöjd de är med sitt liv just 

nu och ställdes för att undersöka samband mellan nöjdhet och nyttjande av FVB.   



14 

 

Vid konstruktion av enkätens (bilaga 1) layout användes verktyget WebbEnkäter. En 

fördel med detta verktyg var att påminnelser endast skickades till dem som inte redan 

besvarat enkäten, vilket uteslöt risken att en individ deltog två gånger. Enligt Bryman 

(2011) kan nackdelar med enkäter vara att respondenter inte kan få hjälp när de fyller i 

enkäten, det förekommer inga följd-/sonderingsfrågor för att få djupare svar eller mer 

information om svaren.  

 

Ett följebrev (Bilaga 2) bifogades enkäterna. I enlighet med Ejlertsson (2014) 

presenterades syftet med undersökningen, vilka som utför undersökningen, vilka som 

valts ut att besvara enkäten samt hur anonymitet hanteras. Enkäten var tillgänglig från 

2017-04-05 till 2017-04-23, påminnelser skickades ut efter sex dagar och efter tretton 

dagar. 

3.5 Variabler 

För att det inte ska vara för låg frekvens i någon av kategorierna och därigenom 

uppfylla villkoret för Chitvå, omkodades svarskategorierna i vissa frågor. Den första 

frågan rörde ålder med tre svarsalternativ; upp till 29 år, mellan 30 och 49 år samt 50 år 

och uppåt. Endast två av deltagarna svarade upp till 29 år varvid beslutet togs att slå 

ihop den kategorin med 30-49 för att det inte skulle bli känsligt eller utpekande. De 

omkodades till kategorierna: upp till 49 år samt 50 år och uppåt. 

 

Fysisk aktivitet mättes genom att fråga; Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt 

fysisk träning som får dig att bli andfådd? Och Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka 

åt vardagsmotion? Nivåerna av fysisk aktivitet omkodades till låg (0 minuter/ingen tid, 

mindre än 30 minuter), medel (30-60 minuter och 60-90 minuter) och hög (90-120 

minuter och mer än 120 minuter). Stillasittande mättes med frågan Hur mycket sitter du 

under ett normalt dygn om man räknar bort sömn? Svarsalternativen omkodades till 

mindre än tre timmar (Aldrig och 1-3 timmar), mellan fyra till nio timmar (4-6 timmar 

och 7-9 timmar) och mer än tio timmar (10-12 timmar, 13-15 timmar och så gott som 

hela dagen). 
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3.6 Dataanalys 

Analys av insamlad data genomfördes i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 24. 

Först genomfördes deskriptiv analys, i ett beskrivande avsnitt där det framgår hur 

bidraget nyttjas, av hur många anställda och antal per befattning. Vidare vilka som inte 

nyttjar det, och varför inte. Tränings-, motionsvanor och stillasittande undersöktes i 

form av univariata analyser, variablerna studerades en åt gången (Bryman, 2011) och 

genomfördes på de slutna frågorna i frekvenstabeller. En frekvenstabell visar värdena på 

de olika variablerna i antal och den andel personer i procent som hör till respektive 

kategori (Bryman, 2011; Ejlertsson, 2012).   

 

Därefter genomfördes bivariat analys med fokus att besvara hypoteserna. Vid en 

bivariat analys studeras två variabler för att undersöka samband och eventuell 

orsaksrelation. Tre hypoteser formulerades med nollhypotes (H0) och mothypotes (H1). 

I den här undersökningen formulerades H0 som att det inte finns någon skillnad i FVB 

nyttjande och H1 att det finns en faktisk skillnad mellan befattning, ålder och fysisk 

aktivitet (Ejlertsson, 2012).  

 

Samtliga hypoteser testades med en signifikansnivå på 0,05 med hjälp av Chitvåtestet. 

Slutligen studerades frågorna 9 och 10 i enkäten (Bilaga 1) som undersöker faktorer 

som skulle kunna öka nyttjande av FVB och hur Företag X kan förbättra de anställdas 

hälsa. På fråga 9 och 10 valde författarna att ha slutna alternativ samt ett öppet för 

deltagarna att med egna ord berätta. Denna kombination av slutna och öppna frågor är 

särskilt användbart i de tidiga forskningsstadierna inom ett område. Detta kan ge en 

fingervisning på om de svarsalternativ som finns täcker in det respondenterna vill uppge 

(Pallant, 2010). 
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3.7 Etiska principer  

Informationskravet 

Deltagande personer ska informeras om undersökningens syfte, vilka moment som ingår 

samt att det är frivilligt att delta (Bryman, 2011). 

 

Samtyckeskravet 

Deltagarna har själva rätt att bestämma över sin medverkan, vilket innebär att om 

deltagaren besvarar en post- eller webbenkät så har denne samtyckt till att delta 

(Ejlertsson, 2014). Detta innebär även att undersökningsdeltagarna på ett begripligt 

formulerat sätt får grundlig information om syftet med undersökningen och dess 

upplägg. Forskaren får inte undanhålla information som kan påverka en persons vilja att 

delta i undersökningen. Vid varje skede av undersökningen kan deltagaren välja att inte 

delta och behöver inte heller uppge någon anledning till det (Bryman, 2011).  

 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om deltagare i undersökningen ska förvaras så att ingen obehörig kan nå dem 

och behandlas så att ingen utomstående ska kunna identifiera enskilda deltagare 

(Bryman, 2011). 

 

Nyttjandekravet 

Insamlade uppgifter om enskilda deltagare får enbart nyttjas för undersökningens 

ändamål och inte till någonting annat (Bryman, 2011). 

 

3.7.1 Forskningsetiska överväganden 

Fråga om kön ställdes inte då fördelningen mellan könen vad väldigt ojämn (61 män 

och 5 kvinnor) och kunde därmed vara känslig. Enkäten innehåller frågor om befattning 

(tjänstemän och kollektivanställda) och ålder, vilket kan vara känsligt om det är få inom 

en åldersgrupp med en viss befattning. För att minimera risker med att svaren skulle 

kunna härledas till en specifik person, utformades svarsalternativen gällande ålder till 

tre kategorier. Råmaterialet tog enbart handledaren och författarna del av. Frågorna 

formulerades så att de inte skulle upplevas som känsliga. Deltagarna informerades via 

följebrevet om syftet med studien, att deras medverkan var frivillig, att de garanteras 

anonymitet och att det insamlade materialet inte kommer att användas i annat syfte. På 

så sätt uppfylldes informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Ejlertsson, 2014). 
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4. Resultat 
Enkäten besvarades av 42 anställda vilket motsvarar 64 % (n=42), vilket innebar ett 

bortfall på 36 % (n=24). Andelen tjänstemän som deltog uppgick till 64 % (n=27) och 

andelen kollektivanställda till 33 % (n=14), en deltagare besvarade inte frågan. 67 % 

(n= 28) uppgav att de tillhörde den yngre åldersgruppen medan 33 % (n=14) uppgav 

den äldre åldersgruppen. 

4.1 Deskriptiv data 

Undersökningen visar att 42,9 % (n=18) av de anställda nyttjar FVB. De som inte 

nyttjar FVB uppgår således till 57,1 % (n=24). Av dem som inte nyttjar FVB uppgav 

37,5 % att det beror på att de aktiviteter de är intresserade av inte innefattas av FVB. 

Att inte ha tid för FVB och Annat hade båda en svarsfrekvens på 20,8 % (Tabell 1).  

 
Tabell 1. Vad är anledningen till att du inte tar ut friskvårdsbidraget? Flera svarsalternativ är möjliga 

 

Nyttjar inte FVB för att Antal (n=24) Antal (%) 

Den aktivitet jag är intresserad av innefattas inte av FVB 9 37,5 

Jag har inte tid för FVB 5 20,8 

Annat 5 20,8 

Jag vet inte på vilket sätt jag kan nyttja FVB 4 16,7 

Jag har glömt av det 3 12,5 

Jag känner mig inte bekväm att träna bland andra 1 4,2 

 

På frågan hur mycket tid de anställda ägnar sig åt fysisk träning en vanlig vecka uppgav 

45,2 % mindre än 30 minuter, 14,3 % angav 30-90 minuter och 40,5 % svarade mer än 

90 minuter. Vidare hur mycket tid som ägnas åt vardagsmotion en vanlig vecka uppgav 

19 % mindre än 30 minuter, 50 % angav 30-90 minuter, 31 % svarade mer än 90 

minuter. Stillasittande under ett normalt dygn beräknades av 16,7 % till mindre än tre 

timmar, 52,4 % uppgav mellan fyra till nio timmar och 31 % angav mer än tio timmar. 

På frågan om nöjd med livet angav 40,5 % att de var mycket nöjda, 54,8 % svarade 

ganska nöjda och 4,8 % uppgav att de inte var särskilt nöjda med livet. 
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4.2. Hypotesprövning 

I tabell 2 redovisas hypotesen beträffande tjänstemäns och kollektivanställdas nyttjande 

av FVB. Där framgår det att tjänstemän nyttjar bidraget i högre grad än 

kollektivanställda. Resultatet är statistiskt säkerställt (p=0,037, Chitvåtest) och stödjer 

således hypotesen. 

 

Tabell 2. Hypotes: FVB nyttjas i högre grad av tjänstemän än av kollektivanställda. 

 

Befattning Nyttjar FVB  

  Ja Nej Totalt 

Tjänstemän Antal 15 12 27 

 % 55,6 44,4 100 

Kollektivanställda Antal 3 11 14 

 % 21,4 78,6 100 

Totalt Antal 18 23 41 

 % 43,9 56,1 100 

 

I tabell 3 redovisas resultatet av hypotesen angående ålder och nyttjande av FVB.  

P-värdet är 0,508 (Chitvå) och ger inte ett statistiskt stöd, dock är tendensen att äldre 

tränar mer än yngre. 

 

Tabell 3. Hypotes: FVB nyttjas i högre grad av yngre än av äldre. 

 

Åldersgrupp Nyttjar FVB  

  Ja Nej Totalt 

Upp till 49 år Antal 11 17 28 

 % 39,3 60,7 100 

50 år och uppåt Antal 7 7 14 

 % 50 50 100 

Totalt Antal 18 24 42 

 % 42,9 57,1 100 
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I tabell 4 redovisas resultatet från hypotesen om att de som är fysisk aktiva på fritiden 

nyttjar FVB i större utsträckning. Resultatet är signifikant (p=0,033, Chitvåtest) vilket 

bekräftar hypotesen. 

 

Tabell 4. Hypotes: FVB nyttjas i högre grad av anställda som är fysiskt aktiva på fritiden än av anställda 

som är fysiskt inaktiva på fritiden. 

 

Fysisk träning Nyttjar FVB  

  Ja Nej Totalt 

Låg Antal 4 15 19 

 % 21,1 78,9 100 

Medel Antal 4 2 6 

 % 66,7 33,3 100 

Hög Antal 10 7 17 

 % 58,8 41,2 100 

Totalt Antal 18 24 42 

 % 42,9 57,1 100 

 

Sammanfattningsvis var hypoteserna ett och tre statistiskt signifikant medan hypotes två 

inte var det. 

  



20 

 

4.3 Öka nyttjande av FVB 

De mest förekommande svarsalternativen på frågan om vad som skulle göra FVB mer 

attraktivt uppgavs vara: 

 Möjligheten att nyttja FVB på arbetstid (59,5 %). 

 Mindre komplicerade regler (33,3 %). 

 Högre belopp (23,8 %). 

 Mer information om hur bidraget kan användas (16,7 %). 

 

De åtgärder som de anställda anser att Företag X kan göra för deras hälsa, redovisas i 

tabell 5. 

 

Tabell 5 Om Företag X skulle satsa på att förbättra din hälsa, vilka åtgärder skulle du då föreslå? Flera 

svarsalternativ är möjliga 

 

Vad anställda tycker Företag X kan göra för 

deras hälsa  

Antal (n=42) Antal (%) 

Friskvårdsaktiviteter i anslutning till arbetstid 23 54,8 

Förebyggande behandlingar för att undvika arbetsskador 13 31 

Hälsotest 10 23,8 

Rådgivande/motiverande samtal 5 11,9 

Hjälp att komma igång med fysisk aktivitet 5 11,9 

Annat 4 9,5 

Föreläsningar och seminarier kring hälsa 1 2,4 

 

4.3.1 Respondenternas kommentarer 

På frågan om vad som skulle göra FVB mer attraktivt kom åsikter om svårigheter att 

ligga ute med pengar tills bidraget lämnas ut, och att motorsport samt att all pulshöjande 

aktivitet (till exempel golf) borde innefattas. De åtgärder som föreslogs att Företag X 

kunde satsa på gällde i hög grad träning under arbetstid samt gruppträning och 

träningslokal på arbetsplatsen. Övriga synpunkter som framkom var att det inte i första 

hand handlar om bidraget, utan att det inte ska sättas gränser kring vad som får utföras. 
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5. Diskussion 
Här diskuteras metoden som använts i studien samt resultatet som genererats med 

koppling mot teori och tidigare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion  

Nedan följer en diskussion av resultatet med utgångspunkt i frågeställningar och 

hypoteser som lagts fram i denna studie. Den första frågeställningen som undersöktes 

visade att strax under hälften av de anställda nyttjar FVB. Dessvärre hittades inga 

vetenskapliga studier kring detta, vilket hade varit intressant för att möjliggöra 

jämförelser mellan denna studie och tidigare forskning. Därför är det svårt att uttala sig 

om nyttjandet var lågt eller högt. Studiens resultat är intressant, då författarna hade 

förväntat sig ett procentuellt lägre resultat av nyttjare. Detta mot bakgrund av den 

information om hur många som nyttjat bidraget tidigare år vid Företag X, vilket 

påvisade liknande resultat i antal som i denna undersökning (personlig kommunikation, 

2017). Detta kan tyda på att samtliga som nyttjar FVB har fångats upp och att bortfallet 

består av dem som inte nyttjar FVB, därav det procentuellt högre resultatet.  

 

Den andra frågeställningen besvarades med hjälp av hypoteserna. Det framkommer att 

hypotesen FVB nyttjas i högre grad av tjänstemän än av kollektivanställda är statistiskt 

signifikant, vilket stämmer med författarnas förväntningar. Det finns samband med 

tidigare forskning som påvisar att utbildningsnivå påverkar nivån av fysisk aktivitet 

(Mäkinen et al., 2012) och att lågutbildade är mer inaktiva än högutbildade (Droomers 

et al., 1998). 

 

Hypotesen FVB nyttjas i högre grad av yngre än av äldre får inget statistiskt stöd i 

denna studie. Dock är tendensen att äldre tränar mer än yngre, vilket författarna anser 

vara förvånande då tidigare forskning talar för det motsatta (Hallal et al. 2012; 

Martínez-González et al., 2001). Resultatet hade eventuellt blivit ett annat om frågan 

om ålder inte hade begränsats av slutna svarsalternativ. Hypotesen FVB nyttjas i högre 

grad av anställda som är fysiskt aktiva på fritiden än av anställda som är fysiskt 

inaktiva på fritiden stöds, vilket är i enlighet med Hanson (2004) och i linje med 

författarnas förväntningar. Intressant i resultatet är att det är ungefär lika många som 

tränar lite respektive mycket. Vardagsmotion genomförs i högre frekvens, de flesta 

ägnar mellan 30 till 90 minuter i veckan eller mer.  
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Enligt Jansson et al. (2015) rekommendationer krävs det förbättringar, som menar att 

vid måttlig intensitet ska fysisk aktivitet genomföras minst 2,5 timme per vecka. I denna 

undersökning uppfylls detta av ett fåtal anställda. Dock rör sig de anställda på Företag X 

i högre utsträckning än respondenter i Previas (2012) undersökning. Där uppgav hälften 

att de på fritiden var stillasittande eller enbart motionerade måttligt. Schäfer Elinder & 

Faskunger (2006) menar att vara fysisk inaktiv bör undvikas och Jansson et al. (2015) 

uppger att stillasittande personer rekommenderas att ta korta pauser för muskelaktivitet. 

 

Tredje frågeställningen undersöker anledningen till varför FVB inte nyttjas. Ett högt 

antal deltagare anger att de aktiviteter de är intresserade av inte innefattas av FVB. Av 

detta blev författarna överraskade då det är många aktiviteter som innefattas 

(Skatteverket, u.å). Att inte ha tid för FVB, tolkas som att de anställda inte har tid för 

träning och var ett resultat författarna förväntat sig. Tidigare forskning talar om tid som 

framträdande orsak till att träning uteblir (Bale et al., 2015). 

 

Det är ingen som har svarat att de inte visste att FVB erbjuds, eller att de inte vet hur de 

ska gå tillväga för att söka FVB. Det kan betyda att anledningen till lågt nyttjande inte 

beror på okunskap om att FVB erbjuds. Däremot har ett fåtal svarat att de inte vet på 

vilket sätt de kan använda FVB. Varav mer information om detta eventuellt kan bidra 

till högre nyttjande. I tidigare studier har det framkommit att ett högt deltagande i 

friskvårdsinsatser kan uppnås om informationen och tillgängligheten ökar. När en 

arbetsplats tar initiativ för hälsofrämjande åtgärder kan det vara värt att noggrant 

överväga hur de anställdas motivation kan förbättras och hur friskvårdsinsatserna kan 

anpassas (Persson et al. 2013). Det för fokus över till frågeställning fyra, det vill säga 

vad som kan motivera de anställda att nyttja FVB. Möjligheten att nyttja FVB på 

arbetstid, mindre komplicerade regler och högre belopp, är de mest förekommande 

svaren. Att nyttja FVB på arbetstid var ett väntat resultat, till skillnad från de andra två. 

De förmåner Skatteverket (2016) uppgivit som skatte- och avgiftsfritt erbjuds de 

anställda vid Företag X. Bidraget är även relativt högt, upplever författarna. Vidare att 

mer information om bidraget, skulle vara positivt. Det blir tydligare av kommentarerna 

angående vad som skulle göra FVB mer attraktivt, där framgår det att anställda skulle 

ha nytta av att få mer information och svar på frågor. Flest anställda skulle vilja att 

Företag X erbjuder friskvårdsaktivitet i anslutning till arbetstid som åtgärd för att 

förbättra deras hälsa.  
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De ger förslag som: möjlighet att träna på arbetstid, grupputmaningar och gym på 

arbetsplatsen. Av tidigare forskning framhålls att de största hindren till varför träning 

uteblir är tid och arbetsbelastning (Bale et al., 2015). För att uppnå högre fysisk 

aktivitetsnivå har författarna ställt sig frågan: Kan det löna sig för företaget att tillåta 

friskvård under arbetstid? Skulle det ge högre motivation till fysisk aktivitet, än vad 

bidraget gör? Detta skulle vara intressant att undersöka vidare. 

 

Validiteten i studien kan inte helt säkerställas, men känslan är att mätningen 

överensstämmer med vad som ämnats undersöka, det vill säga nyttjandet av FVB. 

Författarna har arbetat mot att uppnå hög reliabilitet, varför vetenskapliga studier och 

annan litteratur kring ämnet noggrant har studerats. Vidare att det upplevts vara 

fördelaktigt att ha varit två som genomfört studien, vilket minimerar att något av vikt 

förbises och studien betraktas därför som tillförlitlig. Studien anses vara väl beskriven 

och på så sätt bör andra kunna följa och upprepa den. 

 

Kostnader för ohälsa på grund av sjukfrånvaro, vård och rehabilitering är starka motiv 

för hälsoarbete (Hanson, 2004). Effektiviteten av att ta itu med hinder för fysisk 

aktivitet med hjälp av insatser på arbetsplatsen, uppvisade att enbart medlemskap på 

gym inte var tillräckligt för att öka fysisk aktivitet. Om däremot utbildning eller tid 

tillsattes, kunde ökningar av aktivitetsnivå ses (Gazmararian et al., 2013). Det finns 

ingen universallösning för att få människor mer aktiva och ansvara för sin ork i 

vardagen, varje arbetsplats behöver ett eget tillvägagångssätt (Hanson, 2004). En annan 

studie visar att flertalet inte deltar i arbetsplatsens friskvårdsinsatser, trots att många 

önskar att äta hälsosammare och vara mer fysiskt aktiva (Persson et al., 2013). 

Anställda tar hänsyn till arbetsfaktorer när de uppskattar sin förmåga att motionera som 

i sin tur påverkar inställningen till varför de ska träna (Payne et al., 2002).   

 

Författarna tolkar att motivation har varit en återkommande faktor i tidigare forskning 

rörande fysisk aktivitet (Antonovsky, 2005; Aronsson et al., 2012; Persson et al., 2013; 

Payne et al., 2002). Det framgick även av resultatet från hälsoundersökningen som 

genomförts tidigare på Företag X, att motivationsfaktorn var påtänkt (personlig 

kommunikation, 2017). Många av de anställda uppgav motivation till förändring 

rörande motion. För att undvika fysisk inaktivitet och dess följder, kan hälsofrämjande 

insatser innebära vinster för samhälle, organisation och individ (Hanson, 2004). 
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Författarna reflekterar över om det alls är möjligt att förbättra FVB i den utsträckning 

som kanske krävs för att de inaktiva ska bli fysiskt aktiva? Vidare att bidraget i sig 

kanske inte är källan till hälsovinster, utan ett medel för att uppnå dessa. Författarna 

anser att en hälsofrämjande intervention med fokus på fysisk aktivitet för att uppnå 

hälsovinster kan vara aktuellt. Detta skulle med rätt verktyg kunna motivera individerna 

att förbättra deras kondition. Det kan även vara effektfullt att påvisa fördelar med fysisk 

aktivitet genom utbildning/information. Gazmararian et al. (2013) påtalar att en 

intervention kan skapa varaktig ökning av aktivitet bland inaktiva individer, på ett 

effektivt sätt. 

 

5.1.1 Teori 

Under denna studie har det påvisats effekter av fysisk inaktivitet, detta medför att 

författarna anser att det är av vikt att få dem som är fysiskt inaktiva att förändra sitt 

beteende. För att motivera beteende och livsstilsförändringar har DiClemente och 

Prochaska (1982 se Prochaska, Redding, & Evers, 2008) utvecklat den transteoretiska 

modellen. Den innefattar förändringsstegen (stages of change) som fokuserar på 

beslutsfattandet hos människor vid förändringsprocesser och beteendeförändringar 

(DiClemente & Prochaska 1982 se Prochaska et al., 2008; Prochaska, DiClemente, & 

Norcross, 1992). Förändringsprocessen (processes of change) möjliggör en förståelse 

till hur förändringarna infaller (Prochaska et al., 1992). Där påtalas bland annat vikten 

av att medvetandegöra, uppmärksamma känslor, använda belöningar och stöd, för att 

framgångsrikt utvecklas genom förändringsstegen (Pro-change, u.å).  

 

En teori som författarna ofta funnit sammankopplad med den transteoretiska modellen 

är Banduras (1977) teori om självförmåga (self-efficacy). Denna handlar om individens 

tilltro och egna förmåga att ha ett tillvägagångssätt som leder till kontroll över 

situationer som inverkar på livet. Självförmåga påverkar beteendeinställning och 

hanterbarhet. Vilket innebär att om individen har de resurser som krävs för att möta 

olika hinder, kan defensiva beteenden elimineras (Bandura, 1977). 

 

I en studie av Kearney, de Graaf, Damkjaer och Engstrom (1999) framgår det att 

förändringsstegen kan användas för att få en förståelse i vilket stadie en individ befinner 

sig. För att en sådan intervention ska bli effektiv, anses kunskap om olika hinder och 

motiverande faktorer gällande fysisk aktivitet vara av vikt.  
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Efter vad som tidigare framkommit angående de anställdas (vid Företag X) motivation 

till att förändra motion, kan innebörden vara att de förstår problemen med inaktivitet. 

Vilket författarna anser vara positivt. En undersökning behöver troligtvis utföras för att 

komma fram till vilka faser de anställda befinner sig vid. Folkhälsomyndigheten har 

exemplifierat frågor som kan vara till hjälp för att utröna detta (Folkhälsomyndigheten, 

u.å). Förändringsstegen består av fem stadier, det första stadiet är förnekelse, som 

innebär att individen inte är beredd att ändra sitt beteende och anser att fördelarna med 

beteendet är fler än nackdelarna. Individen skyller på yttre faktorer, ser inte problemet 

och lyssnar heller inte på information (Prochaska et al., 1992; Prochaska et al., 2008). I 

detta stadie kan information om effekter bidra till att väcka intresset till förändring 

(Folkhälsomyndigheten, u.å; Gazmararian et al., 2013; Persson et al., 2013). 

Begrundandet, är det andra stadiet och innebär att individen ser problemet och kan 

tänka sig att förändra sitt beteende på en tidsperiod av sex månader. Denne ser både för- 

och nackdelar med beteendet och känner sig kluven över sin förmåga och vilja att ändra 

sitt beteende (Prochaska et al., 1992; Prochaska et al., 2008). Exempel på 

Folkhälsomyndighetens (u.å) frågor vid detta stadie är: vad är mindre bra med att ditt 

beteende? Vad skulle du vinna genom att ändra dina vanor? Därefter följer det tredje 

stadiet, förberedelsen. Individen planerar och förbereder för en beteendeförändring samt 

tänker igenom vilken taktik som är bäst. Viktigt i detta stadium är att se över tillgängligt 

stöd, att sätta upp delmål och lokalisera vilka svårigheter som kan komma med 

förändringen (Prochaska et al., 1992; Prochaska et al., 2008). Det kan innefatta frågor 

som: vilka egenskaper, styrkor och resurser kan du ha nytta av? Vilka svårigheter finns 

det? Hur skulle dessa kunna lösas? Vilket blir nästa steg? (Folkhälsomyndigheten, u.å). 

Friskvård kräver att individen medverkar aktivt (Hanson, 2004). Resultatet i denna 

studie visar att de anställda vill träna på arbetstid och att de är intresserade av aktiviteter 

som inte innefattas av FVB. Därför upplever författarna att dessa faktorer kanske ska 

ses över av företaget då dessa tycks motivera de anställda. Det fjärde stadiet är 

handlingen, som innebär att individen är i ett aktivt skede av förändringen, dock finns 

risk att individen åter hamnar i sitt gamla beteende (Prochaska et al., 1992; Prochaska et 

al., 2008). I detta stadie menar Folkhälsomyndigheten (u.å) att det kan ställas frågor 

som: Finns det svårigheter med att behålla förändringen och vilka fördelar har 

förändringen inneburit. Det femte stadiet är Vidmakthållandet, individen har under sex 

månader förändrat sitt beteende och är vid en brytningspunkt. 
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Det bästa tänkbara är att hålla fast vid det nya beteenden men risken finns att falla 

tillbaka om individen inte längre anser att vinsten är lika hög (Prochaska et al., 1992; 

Prochaska et al., 2008). Då kan det vara aktuellt att efterfråga vilka fördelar som 

uppnåtts med förändringen (Folkhälsomyndigheten, u.å), därigenom upplever 

författarna att detta kan vara till hjälp för individen att upprätthålla sin aktivitetsnivå. 

 

Hittar individen inte tillräckligt många fördelar med att förändras så kan denne av 

bekvämlighetsskäl stanna i sitt nuvarande beteende (Prochaska et al., 2008). Kearney et 

al. (1999) uppger att hänsyn bör tas till motiverande faktorer och upplevda hinder för att 

uppmuntra människor till högre grad av fysisk aktivitet. Vidare att dessa faktorer bör 

vara ett komplement till den transteoretiska modellen för att säkerställa en mer effektiv 

intervention. I en litteraturöversikt av Spencer, Adams, Malone, Roy och Yost (2006) 

tyder det på att den transteoretiska modellen kan tillämpas vid beteendeförändring 

gällande träning. Det betonas även att det är av vikt att tillämpa hela modellen och inte 

enbart förändringsstegen, vilket uppges vara betydelsefullt för framgång.  

 

Den transteoretiska modellen tycks vara en omfattande teori och författarna anser att det 

hade varit intressant att vid en hälsofrämjande intervention använda sig av denna 

modell, i syfte att öka den fysiska aktiviteten hos anställda vid Företag X. Det finns 

många studier om fysisk aktivitet och dess positiva effekter, dock upplever författarna 

att det behövs mer vetenskaplig forskning om FVB effekter i jämförelse med andra 

friskvårdsinsatser. 

5.2 Metoddiskussion 

En kvantitativ ansats valdes för att ett helt företag skulle undersökas och enkäter innebar 

en möjlighet att få ett större perspektiv och ta del av många individers åsikter. Ejlertsson 

(2014) uppger att flertalet studier inte uppnår 50 % svarsfrekvens. Därmed tolkas det 

som en styrka med denna studie att deltagandet uppgick till 64 %. Det som bidrog till 

den relativt höga svarsfrekvensen var att enkäten delades ut i två former (webb och 

papper). De enkäter som lämnades i pappersform bidrog till att svarsfrekvensen ökade, 

vilket stärker reliabiliteten i studien. Om enkäter i pappersform skickats ut tidigare, 

kunde svarsfrekvensen ha blivit än högre. I efterhand har författarna uppmärksammat 

flera faktorer som eventuellt kunnat medföra ett högre deltagande. Feedback erhölls från 

en respondent om att tydliggöra vad undersökningen innefattade, även om det fanns 

med i missivbrevet (bilaga 2).  



27 

 

Vidare hade författarna förhoppningen att informera om undersökningen via exempelvis 

ett personalmöte, vilket av praktiska skäl inte var möjligt samt att dyrbar tid skulle gå 

förlorad genom att senarelägga enkätutskicket. Dessutom var inte tidpunkten den mest 

optimala då undersökningen inföll kring påsk. Det innebar röda dagar och skollov vilket 

kan ha medfört att de anställda haft semester/ledighet, samt att arbetsbelastningen kan 

ha varit högre än normalt. Det hade troligtvis varit fördelaktigt att planera för 

enkätutskick vid lämpligare tidpunkt, om mer tid funnits. Detta kunde dock inte 

påverkas. Enkäterna i denna studie bygger på tidigare testade frågor samt på 

egenkonstruerade frågor och svarsalternativ. En pilotstudie genomfördes därefter för att 

säkerställa att respondenterna uppfattade frågorna och svarsalternativen så som avsetts. 

Författarna beslöt att behålla dessa i befintlig form då inget behov av 

förändring/förtydligande framkommit i pilotstudien. Det var två respondenter som 

felaktigt svarat på fråga 7, då de på fråga 6 svarat nej. Deras svar på fråga 7 togs därför 

bort manuellt. Efter genomförd analys insåg dock författarna att svaret Annat på fråga 8, 

hade kunnat uteslutas eller omformulerats till ett öppet alternativ. Det blev svårt att tyda 

vad Annat innebar. Med fråga 11 var tanken att erhålla oförutsedda svar som inte tagits 

med i beräkningen (Bryman, 2011), denna erhöll låg svarsfrekvens. En statistisk analys 

hade kunnat utföras av en mer omfattande pilotstudie (Bryman, 2011; Ejlertsson, 2014), 

vilket uteblev på grund av tidsbrist. En svaghet med att skicka webbaserade enkäter är 

att somliga erhåller många mail vilket medför att enkäten lätt kan försvinna i mängden 

(Ejlertsson, 2014). Fördelar med verktyget WebbEnkäter är att det insamlade 

datamaterialet var direkt överförbart till SPSS. Även att påminnelserna endast skickades 

till dem som inte redan besvarat enkäten, vilket uteslöt risken att en individ deltog två 

gånger. Däremot medförde pappersenkäterna viss risk att samma person kunde besvara 

enkäten upprepade gånger. Trots detta upplever författarna det som mindre troligt att 

samma person svarat flera gånger på grund av den korta period enkäten fanns 

tillgänglig. För att utreda bortfallet granskades de ogiltiga mailadresser, för att hitta 

eventuella felaktigheter dock utan resultat. 
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Författarna inser att vissa delar av denna studie troligtvis hade kunnat förbättras om 

kunskapen och erfarenheten hade varit bredare från början. Det förmodas att 

omständigheter som inte framkommit kan påverka resultatet. Till exempel att 

könsfördelningen var ojämn eller att respondenterna kan ha upplevt ovilja att delta, då 

de nyligen deltagit i annan undersökning. Författarna har efter bästa förmåga gjort sitt 

yttersta för att förtydliga och förbättra sitt material efter den feedback som erhållits, 

både positiv och negativ.    

6. Konklusion  
Med syfte att kartlägga nyttjande av FVB samt undersöka hur det kan göras mer 

attraktivt, visar resultatet efter denna studie ett lågt nyttjande av FVB. De främsta 

orsakerna är tidsbrist och att vissa aktiviteter inte innefattas av FVB. De som brukar 

FVB är framförallt tjänstemän. De som är fysisk aktiva på fritiden nyttjar bidraget i 

större omfattning än de som är inaktiva. Tidigare forskning visar många infallsvinklar 

till att förbättra hälsan. Hälsofrämjande åtgärder som de anställda ansåg att företaget 

skulle kunna satsa på var att möjliggöra träning på arbetstid och friskvårdsaktiviteter i 

anslutning till arbetstid. Att erbjuda FVB som den enda hälsofrämjande åtgärden, tycks 

inte vara tillräckligt för att få igång fysiskt inaktiva. Aspekter som tid och motivation 

kan inte frånses, dock upplever författarna att det behövs mer forskning gällande FVB 

inverkan och effekter, gärna i samspel med aspekter som tid och motivation. 
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