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Abstrakt 

 

Introduktion: Hälsa har beskrivits som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande. Studier har visat att det finns positiva samband mellan fysisk aktivitet 

och välbefinnande. Fler arbetsgivare stödjer idag en sund livsstil och arbetsgivare kan erbjuda 

sin personal skattefria friskvårdsförmåner, som omfattar enklare slag av motion och annan 

friskvård, med syfte att främja hälsa inom arbetslivet. Syfte: Att undersöka hur 

friskvårdsbidraget nyttjades hos personalen på ett stort företag samt hur personalen upplevde 

sitt välbefinnande. Metod: Populationen utgjordes av alla 154 anställda oavsett 

anställningsform, på ett kommunalt företag i Luleå. Företaget erbjöd friskvård i form av ett 

belopp på 2000 kr/år och medarbetare samt 30 minuters träning på arbetstid/vecka. Enkäterna 

utformades utifrån syftet, frågeställningar och ur delskalor från SF-36. Enkäterna 

konstruerades i EvaSys och förmedlades elektroniskt till deltagarna i studien. Resultat: Total 

svarsfrekvens för enkäten var 52% (80st). Av dessa var 68% män och 32% kvinnor. Av 

försökspersonerna använde 61% friskvårdsbidraget (beloppet) och 45% använde möjligheten 

till träning på arbetstid varje vecka. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan användandet 

och icke-användandet av friskvårdsbidraget (belopp) och friskvårdsbidraget (tid). Inga 

signifikanta korrelationer eller skillnader fanns mellan friskvårdsbidraget (belopp/tid) 

nyttjande och  personalens skattade välbefinnande. Konklusion: Majoriteten av 

försökspersonerna använde friskvårdsbidraget, både beloppet och möjligheten till träning på 

arbetstid. Generellt var personalen nöjd till mycket nöjd med sitt välbefinnande och personal 

som använde friskvårdsbidraget (belopp/tid) var nöjdare med sitt välbefinnande än personal 

som inte använde det. 

 

Nyckelord: Friskvård, Friskvårdsbidrag, Fysisk aktivitet, Sjukgymnastik, Välbefinnande 
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En sjukgymnast arbetar med rörelse som huvudmedel för att främja hälsa och minska ohälsa. 

Sjukgymnastens arbete kännetecknas av att se ”…människan som en fysisk, psykisk, social 

och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv.”(1). År 1948 definierade WHO 

(Världshälsoorganisationen) hälsa som ”… a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”Den svenska översättningen 

lyder: ”Ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykisk och socialt välbefinnande och inte bara 

frånvaro av sjukdom eller svaghet” (2). Hälsa är det grundläggande perspektiv som 

sjukgymnastiken som vetenskap och profession grundar sig i (1). 

 

Shulte (3) redovisade välbefinnande med ett perspektiv på arbetet och såg välbefinnande som 

en term som inte bara återspeglade på ens hälsa, utan även tillfredsställelse i både arbete och 

liv. Diener (4) definierade subjektivt välbefinnande som ett samlingsnamn för människors 

olika värderingar kring sitt liv, de händelser som sker med dem, deras kroppar och sinnen 

samt de omständigheter under vilka de lever. Begreppet omfattar positiva reaktioner och 

känslor, obehagliga stämningar och känslor, livstillfredställelse, livskvalité samt övergripande 

tillfredställelse om hur människor bedömmer stora livsområden som fysisk och psykisk hälsa, 

sociala relationer och fritid (4,5,6,7,8). Ofta användes begreppet välbefinnande istället för 

subjektivt välbefinnande eftersom man på så sätt kunde undvika eventuella antydningar om de 

inblandade begreppen skulle vara opålitliga eller ogripbara (4). I denna rapport användes 

termen välbefinnande vilket då skall tolkas enligt definitionen på subjektivt välbefinnande (4).  

 

För att mäta hälsorelaterad livskvalitet används instrumentet SF-36 (9,10) som baserar sig på 

WHOs definition av hälsa. Instrumentet bestod av 8 delskalor; Fysisk funktion, Fysiskt 

rollfunktion, Smärta, Allmän hälsa, Vitalitet, Social funktion, Emotionell rollfunktion och 

Psykiskt välbefinnande. Skalorna allmän hälsa och vitalitet hade inslag av både fysiskt och 

psykiskt välbefinnande medan delskalan psykiskt välbefinnande endast omfattade mentala 

aspekter (11). Andra instrument som tog upp välbefinnande var bland annat QPS Nordic (12), 

Oxford happiness questionaire (13) och Quality of well-being scale (14). 

 

År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna för förtidspension och sjukpenning 

omkring 110 miljarder kronor, vilket nästan var en ökning på 50% under 4 år. (15). Under år 

2008 var drygt 541 000 personer sjukskrivna med ersättning från Försäkringskassan någon 

gång under året (16). I en nyligen publicerad nederländsk studie (17) fann författarna klara 
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samband att livsstilsrelaterade faktorer, ex obesitas, rökning och otillräcklig fysisk aktivitet 

påverkade antal sjukskrivningar och längden på dessa samt produktiviteten på arbetet. 

Robroek et al (17) redovisade att mer än 10% av sjukfrånvaro och stora delar av en minskad 

produktivitet kunde hänföras till obesitas och ohälsosamma livsstilsfaktorer. De visade att 

interventioner för en hälsosam livsstil skulle kunna bibehålla en produktiv arbetskraft. 

Livsstilsfaktorerna var sammankopplade och för personer som var sjukskrivna längre perioder 

och hade större förlust av produktivitet på arbetet blev det vikigare med en hälsosam livsstil 

(17). Sedan 1970-talet har det blivit allt vanligare inom svenskt arbetsliv att stödja en sund 

livsstil och främja gemensamma aktiviteter och rekreationer. Allt fler arbetsgivare tenderade i 

början av 2000-talet att satsa på friskvård och allt fler arbetstagare deltog under arbetstid och 

fritid i olika aktiviteter (18).  

 

Fysisk aktivitet är generellt alla former av rörelse som ger ökad energiomsättning. All typ av 

muskelaktivitet som exempelvis promenader, hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning 

i arbetet, friluftsliv, motion och träning omfattas av begreppet (20). Fysisk aktivitet av måttlig 

intensitet (12-13 på borgskalan) 30 minuter/dag minst 5 dagar i veckan räcker för att uppnå 

positiva effekter på kardiovaskulär cirkulation och bibehålla god hälsa (19,20,21,22). För att 

uppnå fler positiva effekter bör intensiteten ökas från måttlig (12-13 på borgskalan) till hård 

(13-16 på borgskalan). Vad gäller fysisk aktivitet och styrketräning bör man, förutom de 

ovannämnda rekommendationerna, träna minst 2-3 gånger i veckan med fokus på aktivering 

av de stora muskelgrupperna, minst 1 set med 8-10 övningar (19,20). Vid konditionsträning 

bör man helst träna 3-5 gånger i veckan, 20-60 minuter, med syftet att öka sin 

syreupptagningsförmåga (20). Trots att en måttlig nivå av fysisk aktivitet har visat sig ha goda 

effekter, blev det allt vanligare med en stillasittande livsstil och nivån av fysisk aktivitet bland 

befolkningen i de industrialiserade länderna fortsatte att vara låg eller har till och med blivit 

lägre under de senaste åren (21). En studie visade att inte ens 50 % av den amerikanska 

befolkningen nådde målen för regelbunden fysisk aktivitet (22). En stor andel av den svenska 

befolkningen nådde inte heller målet för daglig fysisk aktivitet och befolkningen skulle 

behöva öka sin fysiska aktivitet för att öka sin hälsa och välbefinnande (23). En lägesrapport 

som Statens Folkhälsoinstitut presenterade 2010 visade att bland kvinnor och män som inte 

uppnådde det rekommenderade målet med 30 minuters fysisk aktivitet per dag var det 84% 

som ville öka sin fysiska aktivitet och 27% som ville men behövde stöd för att göra det (24).  

 

Flera studier har visat att fysisk aktivitet har bidragit till ett ökat välbefinnande och mindre 
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stress och på så vis en positiv effekt av den psykiska hälsan och ökad livskvalitet (20,25,26). 

Även Biddle (2008) kunde visa att medelhård aktivitet ger positiva effekter på psykologiskt 

välbefinnande (27). Bartholomew et al (2005) kunde visa på att 30 minuters daglig måttlig 

träning gav signifikanta positiva ökningar på psykologiskt välbefinnande och vitalitet (28). 

Schulte (3) belysde sambandet mellan välbefinnande och produktivitet särskilt när det gällde 

hälsa som en del av välbefinnande. Han menade att välbefinnande kunde vara en avgörande 

faktor för produktivitet på individ-, företags- samt samhällsnivå då sjukskrivning direkt 

påverkade produktivitet. Gällande hälsofrämjande arbete menade folkhälsoinstituet (23) att 

arbetsplatsen var en viktig aktör i detta avseende. De insatser som kunde förebygga och 

minska skador i rörelseorganen var bl.a att sluta röka och att öka den fysiska aktiviteten hos 

de anställda. Interventioner för att öka den fysiska aktiviteten hos anställda har även visat god 

effekt genom ökad kondition och förebyggande av rygg- och nacksmärtor. (23,25). En studie 

har även visat att interventioner för att öka fysisk aktivitet har en kostnadseffektiv aspekt. 

Kostnaden för samhället på grund av fysisk inaktivitet uppgick år 2002 till ca 6 miljarder 

kronor där 750 miljoner stod för sjukvårdskostnader och 5,3 miljarder i produktionsbortfall 

(29). En annan studie har visat på god evidens och goda effekter genom att använda 

interventioner för att öka den fysiska aktiviteten sett över ett längre perspektiv på 12-24 

månader (21). 

 

År 2003 ändrades inkomstskattelagen (11 kap. 11-12 §§) så att personalförmåner även 

omfattade enklare slag av motion och annan friskvård. Detta medförde att sådana utgifter blev 

skattefria (30). Den 1 januari 2004 ändrades och förtydligades reglerna om skattefrihet vid 

motion och friskvård. Arbetsgivare kan idag erbjuda sin personal friskvårdsförmån av enklare 

slag på motionsanläggning skilt från arbetsplatsen (31). Detta skatteavdrag bör göras tydligt 

för att visa att arbetsgivare kan stimulera till fysisk motion och sådana insatser (32). Motions- 

och friskvårdsförmånen ska rikta sig till hela personalen på ett företag, oavsett vilken 

anställningsform de har, dvs även vikarier och korttidsanställda (31). Motion som kan 

erbjudas är bl.a gruppgymnastik, gymträning, simning, cykling, tai-chi, qi-gong, osv. Alla 

dessa motionsformer och former av fysisk aktivitet ger goda effekter på kroppen (20). 

Friskvårdsbidragets användning är inte noggrant kartlagd men en SIFO-undersökning från 

2010 på 1088 tjänstemän och arbetare inom olika företag visade att 67% av de anställda fick 

bidrag till att träna (33). 

 

Det finns studier som har tagit upp de goda effekterna av fysisk aktivitet (19,20,21,22), att 



8 
 

välbefinnande hos personal var viktigt (3,7,8,17) och att sjukskrivningar var relaterat till 

personalens hälsa (3,17). Det finns en kunskapslucka gällande relationen användningen av 

friskvårdsbidrag och välbefinnande. I föreliggande studie vill författarna uppmärksamma 

friskvårdsbidrages eventuella relation till nivå av fysisk aktivitet bland personal och om 

välbefinnande hos personalen påverkades beroende på nivån av fysisk aktivitet. Resultatet ger 

en inblick på faktorer som kan användas vid kartläggning av vissa grupper eller kategorier 

gällande deras användning av friskvårdsbidraget. För hälsopersonal och framför allt 

sjukgymnaster kan studien ge en fingervisning för att kunna rikta fokus mot specifika grupper 

inom hälsopromotion. Föreliggande studie ger en första inblick på ett idag outforskat område. 

Mer forskning på området skulle kunna bidra till att fler företag och andra länder anammar 

konceptet och ökar satsningar på friskvård. Detta kan bidra till en aktivare livsstil och ett ökat 

välbefinnande hos befolkningen (27,28).  
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2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur friskvårdsbidraget nyttjades hos personalen på ett 

stort företag samt hur personalen upplevde sitt välbefinnande. 

2.1 Frågeställningar 

 

l Hur många nyttjar friskvårdsbidraget (beloppet)? 

l Vilka nyttjar friskvårdsbidraget (beloppet) i relation till ålder, kön och 

arbetsuppgifter?  

l Hur många nyttjar friskvårdsbidraget (tiden)? 

l Vilka nyttjar friskvårdsbidraget (tiden) i relation till kön, ålder och arbetsuppgifter? 

l Finns det ett samband mellan nyttjande av friskvårdsbidraget (beloppet/tiden) och 

välbefinnandet hos personalen på företaget? 

l Är personalen fysisk aktiv på fritiden, och i vilken utsträckning? 

 

 

3. Material och Metod 

3.1 Deltagare 

Populationen för studien utgjordes av alla anställda oavsett anställningform, på ett stort 

kommunalt företag i Luleå. Koncernen omfattades av 4 bolag med totalt 154 anställda, varav 

33 av dessa var kvinnor. Inom administrativa tjänster arbetade 65 personer, tekniska tjänster 

38 personer och utomhusjobb 51 personer. Författarna avsåg att nå ut till alla anställda via 

deras intranät. Personalchefen uppgav att vid en nyligen gjord studie företaget själva 

genomfört på personalen var svarsfrekvensen 86% (34). Författarna räknade därför med ett 

bortfall på ca 15%. Företaget subventionerade friskvård med 2000 kr/medarbetare och år. Det 

var fritt för de anställda att välja vad de ville nyttja bidraget till under förutsättning att det var 

godkänt av Skatteverket. Därtill hade alla anställda möjlighet att utöva friskvård 30 min/vecka 

på betald arbetstid. På företaget fanns egna motionsanläggningar som inte kostade något för 

de anställda att nyttja (34). Preliminärt godkännande för studien gavs av personalchef på 

företaget 2011-03-16. 
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 3.2 Material  

De kvantitativa enkäterna utformades av författarna och bestod av frågor om nyttjandet av 

friskvårdsbidraget på arbetsplatsen, övrig fysisk aktivitet samt frågor om välbefinnande. Alla 

frågor utformades efter syfte, frågeställningar och enligt riktlinjer av Trost (35). Frågor om 

välbefinnande baserades på delskalorna om allmän hälsa, vitalitet och psykiskt välbefinnande 

ur SF36 Version 1 (9,10). Totalt antal frågor i enkäten var 23 stycken (Bilaga 1). En 

pilotstudie på enkäterna genomfördes  på 10 sjukgymnaststudenter vid Luleå tekniska 

universitet. Dessa försökspersoner var insatta i friskvård, innebörd av välbefinnande och hade 

ett kritiskt tänkande. Pilotenkäten delades ut i pappersform så att feedback kunde lämnas på 

plats och eventuella korrigeringar kunde märkas ut klart och tydligt. Genom pilotstudien fick 

författarna adekvat feedback avseende innehåll, utformning och layout för att kunna gå vidare 

i studien. Efter insamling bearbetades informationen tillsammans med handledare Tommy 

Calner. Därefter utformades den slutgiltiga enkäten i EvaSys med hjälp av personal på 

Universitetsbiblioteket.  

 

3.3 Procedur 

Efter färdigställande av informationsbrev (Bilaga 2) och enkät (Bilaga 1) förmedlades dessa 

till de anställda på företaget elektroniskt via mail. Mailadresserna erhölls av personalchefen 

dagen innan enkäten gick ut till försökspersonerna och raderades direkt enkäten skickats iväg. 

En länk till enkäten fanns längst ned på informationsbrevet och kunde endast öppnas en gång 

av respektive försöksperson. Respondenttiden för enkäten beräknades till tre veckor. Ett 

automatiskt påminnelsebrev skickades ut via EvaSys systemet till alla försökspersoner efter 

14 dagar och ytterligare ett skickades ut efter ännu en vecka, det vill säga samma dag som 

enkäten stängdes. Efter 21 dagar från enkätens utskick stängdes enkäten för alla 

försökspersoner och inga fler svar kunde lämnas in. 

 

3.4 Bearbetning 

Efter att försökspersonernas svar på enkäten insamlats via EvaSys systemet exporterades 

rådata direkt från EvaSys till SPSS version 18. Data avseende ålder, kön, arbetsuppgifter, 

fysisk aktivitet, välbefinnande och användning av friskvårdsbidrag jämfördes/beskrevs med 

hjälp av crosstabs och descriptives i SPSS. Den statistiska analysen samt tabeller och diagram 

genomfördes/konstruerades i SPSS. Deskriptiv och jämförande statistik presenterades 
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procentuellt i tabeller och stapeldiagram. Alla procentsatser avrundades till närmaste heltal. 

Spearmans rangkorrelation (36) användes vid sambandsanalys mellan välbefinnande och 

användning av friskvårdsbidrag (tiden). Ett icke-parametriskt Chi-square test (36) användes 

vid analys av välbefinnande och användningen av friskvårdsbidraget (beloppet), samt av 

analys mellan användningen av friskvårdsbidraget (beloppet) och friskvårdsbidraget (tiden). 

En signifikansnivå på p<0.05 valdes.  

 

3.5 Etiska överväganden  

Studien riktades till personal på ett stort företag. Fokus låg på ett korrekt och genomarbetat 

informationsbrev (Bilaga 2) där författarna tillämpade ett etiskt övervägande enligt 

autonomiprincipen (36). Enkäten utformades så att det inte var möjligt att ta reda på vilken 

försöksperson som svarat på respektive enkät. Författarna kunde inte se vart ifrån enkätsvaren 

hade sitt ursprung då de inte hade ha tillgång till försökspersoners kontaktinformation, 

personuppgifter eller annan integritetskänslig information eller data. Informationsbrev och 

individuellt kodade länkar till den webbaserade enkäten skickades ut från Evasys systemet via 

mail till försökspersonerna. Frågorna i enkäten kunde upplevas som stötande trots att enkäten 

var anonym. Det kunde vara jobbigt att känna efter hur man mådde samt hur mycket man 

rörde på sig. Trots att enkäten kunde orsaka obehag för några ansåg författarna att 

kunskapsvinsten av studien, dvs vikten av att undersöka ifall det fanns ett samband mellan 

användningen av friskvårdsbidraget och välbefinnande, översteg de eventuella obehag som 

den enskilda försökspersonen kunde uppleva i samband med att de besvarade enkäten. I 

informationsbrevet framgick tydligt att deltagande var helt frivilligt. När författarna 

sammanställt svaren från enkäterna och fått uppsatsen godkänd och publicerad, raderades data 

och endast författarna hade tillgång till svaren under studiens gång. 
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4. Resultat 

Total svarsfrekvens på enkäten är 52% (80 st). Av dessa är 68% män och 32% kvinnor. 

Externt bortfall för enkäten är n=74 (48%) och det interna bortfallet, dvs individer som inte 

svarat på enskilda frågor i enkäten redovisas under respektive rubrik. 

4.1 Nyttjande av beloppet 

Bland försökspersonerna använder sig 61% friskvårdsbidraget (beloppet) (internt bortfall 

n=6). Av dessa är det 53% av männen och 84% av kvinnorna som använder sig av 

friskvårdsbidraget (beloppet).  

 

Tabell 1. Ålder i förhållande till nyttjande av friskvårdsbidraget (beloppet). 
Hur gammal är Du? * Använder Du friskvårdsbidraget (beloppet) ? Crosstabulation 

Ålder 
Använder Du friskvårdsbidraget (beloppet) ? 

Ja Nej 

 

 

Hur gammal är Du? 

15-24 år 

(n=3) 

 100% 0% 

25-34 år 

(n=13) 
 54% 46% 

35-44 år 

(n=30) 

 73% 27% 

45-54 år 

(n=23) 

 65% 35% 

55-64 år 

(n=11) 

 18% 82% 

 

I ålderskategorierna (se tabell 1) används friskvårdsbidraget i störst utsträckning hos personer 

mellan  15-24 år (100%), 35-44 år (73%), tätt följt av personer mellan 45-54 år (65%) och 25-

34 år (54%). Personer mellan 55-64 år använder friskvårdsbidraget i lägst utsträckning (18%). 

I fråga om arbete använder sig personer inom administrativt arbete bidraget mest (72%) och 

tekniska tjänster (48%) nyttjar friskvårdsbidraget mer än utomhusarbetarna (37%). 

Försökspersonerna nyttjar friskvårdbidraget mest under sin fritid (39%) och endast 9% nyttjar 

det under arbetstid. Av de få försökspersoner som svarar på frågan vad de nyttjar 

friskvårdsbidraget (beloppet) till väljer 72% att använda det till träningskort (internt bortfall 

n=31). Av alla försökspersoner som deltar i studien föredrar de flesta enskild styrketräning 

(34 %) och gruppaktiviteter (30%) framför enskild konditionsträning (18%) och annat (18%) 

(internt bortfall n=36). 
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4.2 Nyttjande av tiden 

Av de försökspersoner som nyttjar friskvårdsbidraget (tid) uppger 45% att de nyttjar det varje 

vecka (internt bortfall n=6). Hur ofta försökspersonerna nyttjar sin tid till friskvård visas i 

Figur 1. Bland männen nyttjar 50% friskvårdsbidraget (tid) varje vecka medan bland kvinnor 

är motsvarande siffra 36%. De försökspersoner som uppger att de använder friskvårdsbidraget 

(tid) mer sällan till aldrig uppgår bland männen till 25% och  bland kvinnorna till 28%. 

 

Tabell 2. Ålder i förhållande till nyttjande av friskvårdsbidraget (tid) 

Ålder 
Hur mycket nyttjar Du Din möjlighet till träning (tiden) på arbetstid? 

Varje vecka 

Varannan 

vecka 

En gång i 

månaden 

Mer sällan än en 

gång i månaden Aldrig 

Hur gammal är 

Du? 

15-24 år  

(n=3) 

100% 0% 0% 0% 0% 

 25-34 år  

(n=13) 

54% 8% 23% 0% 15% 

 35-44 år  

(n=27) 

48% 22% 7% 15% 7% 

 45-54 år 

(n=21) 

38% 19% 10% 24% 10% 

 55-64 år 

(n=10) 

20% 10% 30% 20% 20% 

 

Bland den andel som nyttjar friskvårdsbidraget varje vecka (Tabell 2) nyttjar personer mellan 

15-24 år sin möjlighet mest (100%), medan personer mellan 55-64 år nyttjar möjligheten 

minst (20%). Andelen personer som använder friskvårdsbidraget mer sällan än en gång i 

månaden till aldrig är stor i åldrarna 35-64 år, men störst i ålderskategorin 55-64 år (40%). 

Inom kategorin arbete, som nyttjar friskvårdsbidraget varje vecka, nyttjar utomhusarbetarna 
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möjligheten mest (63%) och personer inom tekniska tjänster (52%) nyttjar möjligheten mer än 

personer inom administrativa arbeten (37%). De personer som använder friskvårdsbidraget 

mer sällan än en gång i månaden till aldrig är lika stor till andelen inom alla tre 

arbetskategorierna med ett medelvärde på ca 25%. Bland försökspersonerna väljer störst andel 

att träna i lokalen på jobbet (43%), medan 35% föredrar promenader. Resterande 22% ägnar 

sig åt gruppaktiviteter (internt bortfall n=17).  

 

4.3 Sambandet mellan välbefinnande och nyttjande av friskvårdbidraget 

Tabell 3. Nyttjande av friskvårdsbidraget (belopp) i förhållande till nyttjande av 

friskvårdsbidraget (tid). 

 

 
Hur mycket nyttjar Du Din möjlighet till träning (tiden) på arbetstid? 

Varje vecka 

Varannnan 

vecka 

En gång i 

månaden 

Mer sällan än en 

gång i månaden Aldrig 

Använder Du 

friskvårdsbidraget 

(beloppet) ? 

Ja 

(n=49) 

53% 16% 10% 14% 6% 

Nej 

(n=25) 

28% 16% 20% 16% 20% 

 

Av de försökspersoner som använder sig av friskvårdsbidraget (beloppet) nyttjar majoriteten 

även friskvårdsbidraget (tiden) varje vecka (internt bortfall n=6). De som inte använder sig av 

friskvårdsbidraget (beloppet) nyttjar till en viss del friskvårdsbidraget (tiden) varje vecka (se 

Tabell 3). Bland de försökspersoner som använder sig av friskvårdsbidraget (beloppet) 

använder sig 94% även av friskvårdsbidraget (tiden) och av dem som inte använder sig av 

friskvårdsbidraget (beloppet) är det 80% som använder sig av friskvårdsbidraget (tiden). 

Tabell 4. Nyttjande av friskvårdsbidrag (belopp) i förhållande till välbefinnande. 

Välbefinnande 

Använder Du friskvårdsbidraget 

(beloppet) ? 

Ja  

(n=49) 

Nej  

(n=31) 

Hur nöjd är Du med Ditt 

nuvarande liv? 

Mycket nöjd 37% 23% 

Nöjd 47% 48% 

Varken nöjd eller missnöjd 10% 29% 

Ganska missnöjd 2% 0% 

Mycket missnöjd 4% 0% 
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Fler försökspersoner (84%) som nyttjar friskvårdsbidraget (beloppet) är mycket nöjd eller nöjd  

med sitt välbefinnande än de som inte nyttjar friskvårdsbidraget (beloppet) (71%) (se Tabell 

4). Bland de försökspersoner som nyttjar friskvårdsbidraget (beloppet) är sammanlagt ca 6% 

ganska missnöjd eller mycket missöjd med sitt välbefinnande. 

 

Bland försökspersonerna som nyttjar friskvårdsbidraget (tiden) varje vecka är fler mycket 

nöjda  eller nöjda med sitt välbefinnande än de som nyttjar friskvårdsbidraget (tiden) mer 

sällan (internt bortfall n=6) (se Tabell 5).  

Tabell 5. Nyttjande av friskvårdsbidrag (tid) i förhållande till välbefinnande, i antal. 

 

Hur mycket nyttjar Du Din möjlighet till träning (tiden) på arbetstid? 

Varje vecka 

Varannnan 

vecka 

En gång i 

månaden 

Mer sällan än 

en gång i 

månaden Aldrig 

Hur nöjd är 

Du med Ditt 

nuvarande 

liv? 

Mycket nöjd 8 4 4 3 4 

Nöjd 18 8 3 6 2 

Varken nöjd 

eller missnöjd 

5 0 3 1 2 

Ganska 

missnöjd 

0 0 0 1 0 

Mycket 

missnöjd 

2 0 0 0 0 

 

 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan de som använder och inte använder 

friskvårdsbidraget (beloppet) och användningen av friskvårdsbidraget (tiden) (p=0.17).  

Det finns inga signifikanta skillnader mellan de som använder och inte använder 

friskvårdsbidraget (beloppet) och personalens skattade välbefinnande (p=0.14).  

Ingen signifikant korrelation finns mellan användningen av friskvårdsbidraget (tiden) och 

välbefinnande, (r= -0,10, p=0,40).  
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4.4 Fysisk aktivitet på fritiden 

 

Figur 2. Utövande av fysisk aktivitet under fritiden. 

Resultatet visar att 89% av försökspersonerna som svarat på enkäten är fysiskt aktiva även på 

fritiden. Bland försökspersonerna uppger 55% att de utövar fysisk aktivitet några gånger i 

veckan, medan inga personer uppger att de aldrig utövar fysisk aktivitet på sin fritid (Figur 2). 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Antalet deltagare i studien blir färre än beräknat vilket kan ha påverkat att den statistiska 

analysen på ett negativt sätt. Valet att göra enkäten webbaserad är för att nå ut till de anställda 

på företaget så snabbt som möjligt och för att underlätta datainsamlingen vid avslutad 

enkätundersökning. Enligt Trost (35) ska en enkätstudie uppnå en svarsfrekvens på 50 – 75 %  

för att erhålla god validitet. Svarsfrekvensen i studien uppgår till 52 % vilket får anses som 

bra för en webbaserad enkät. En av anledningarna till att svarsfrekvensen är relativt låg är att 

svarsfrekvensen generellt blir lägre vid webbenkäter då man lättare glömmer bort ett e-brev 

än ett vanligt brev och att det dessutom är lättare att kasta bort (35). En annan möjlig 

anledning till varför svarsfrekvensen är lägre än beräknat kan ha berott på att både det första 

enkätutskicket och de efterförljande påminnelserna skickas ut vid fel tidpunkter då EvaSys 

systemet har tekniska problem. Vi anser att den population som till slut svarar på enkäten är 

representativ i avseende kön, ålder och arbetsuppgifter sett till hela populationen på företaget. 

Detta enligt de siffror som finns presenterade i metodbeskrivning (se deltagare) samt de som 

finns presenterade i resultatet.   

 

Arbetet med utformningen av enkäten (Bilaga 1) görs mycket grundligt. Feedback på 

provenkäterna analyseras och värderas vilket bidrar till att förbättra enkäten. Enkäten byggs 

dels på egenformulerade frågor angående bakgrundsfakta angående kön, ålder och 

arbetsuppgifter, dels på egenformulerade frågor kring fysisk aktivitet och friskvård samt på 

delar ur instrumentet SF-36 (9,10). De egenformulerade frågorna utformas enligt Trosts (35) 

rekommendationer angående enkätfrågor. Inget instrument kan användas angående frågorna 

kring fysisk aktivitet då frågeställningen är väldigt specifik. Det finns flera artiklar 

(20,25,26,27,28) som tar upp samband mellan välbefinnande och fysisk aktivitet, men trots 

detta undviker instrument för välbefinnande att ta med aspekten gällande aktivitet (12,13). 

Detta är ännu en anledning att författarna konstruerar egna frågor. Frågorna i enkäten avser att 

kunna svara på syfte och frågeställning men frågorna i enkäten är egenkonstruerade och inte 

validitets- eller reliabilitetstestade och detta bör tas i beaktning vid tolkning av resultatet. 

Genom att egenkonstruera frågor finns det en risk för felformuleringar. I enkäten nämns både 

begrepp som träning och fysisk aktivitet. Detta kan förvirra gemene man då dessa begrepp 

kan tolkas olika beroende på bakgrund gällande träning. Enligt FYSS (20) omfattar fysisk 
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aktivitet även motion och träning, men fysisk aktivitet bör användas konsekvent genom hela 

studien. En fråga kring hur ofta man nyttjar friskvårdsbidraget (beloppet) bör tas med i 

efterkommande studier. Detta för att lättare kunna säkerhetställa ifall de personer som nyttjar 

friskvårdsbidraget (beloppet) mer frekvent, oftare skattar sitt välbefinnande högre. Som 

studien är gjord går det endast se ifall de som använder sig av friskvårdsbidraget (beloppet) 

uppskattar sitt välbefinnande högre än de som inte använder sig av friskvårdsbidraget 

(beloppet) men inte mer detaljerat än så. 

 

Vid utskick av enkäterna erhålls mailadresserna av personalchef dagen före utskick och 

raderas direkt efter utskick. Anledningen till detta är att om inga maildaresser har erhållits har 

inga individuellt kodade länkar till enkäten kunnat delas ut och försökspersoner har kunnat 

svara på enkäten flera gånger istället för en gång som är grundtanken. Detta hade i sin tur 

medfört att de svar som samlas in skulle ha blivit varit svårtolkade och missvisande. 

 

I undersökningen mäts välbefinnande genom SF-36 (9,10). Ur SF-36 tas delskalorna om hälsa 

och psykiskt välbefinnande. Anledningen till detta är att författarna vill hålla nere antalet 

frågor i enkäten i förhoppning om att detta ska öka svarsfrekvensen. Av samma anledning 

används inte frågor från olika instrument då instrument angående välbefinnande som 

exempelvis Oxford happiness questionnaire (13) och QPS Nordic (12) är väldigt omfattande. 

SF-36 i sin helhet har god reliabilitet och validitet (9) men genom att plocka ut delar ur 

instrumentet försämras detta vilket bör tas i hänsyn vid tolkning av resultatet. Dock anser 

författarna att studien har kunnat visa en bild av hur personalens skattade välbefinnande ser ut 

på detta företag och därför anses resultaten likväl värdefulla. Författarna anser att instrumentet 

(SF-36) brister vid användning beträffande friska personer då instrumentet har stora delar som 

handlar om funktionsnedsättning (10). Dessa frågor uppfyller inte studiens syfte och är därför 

irrelevanta och utesluts i enkätkonstruktionen. Problemet är att eftersom delar ur instrumentet 

är tvungna att exkluderas kan inte heller resultatet jämföras med andra studier. Ett annat 

problem är att olika studier har olika definitioner för välbefinnande (3,4,5, 6,7). Författarna 

skulle vilja se en klar definition på välbefinnande och ett standardiserat instrument för att 

kunna mäta välbefinnande bland friska personer i arbetslivet som bygger på en och samma 

definition av välbefinnande. Detta skulle möjliggöra jämförelse mellan studier och underlätta 

fortsatt forskning inom området. 
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För att möjliggöra korrelationsberäkning och analys mellan välbefinnande och användning av 

friskvårdsbidraget, behövs välbefinnande definieras av en enskild fråga; ”Hur nöjd är du med 

ditt nuvarande liv?” (Bilaga 1). Denna fråga står inte ensam i litteraturen som definition på 

välbefinnande men då välbefinnande definieras som ett samlingsnamn för människors olika 

värderingar kring sitt liv, de händelser som sker med dem, deras kroppar och sinnen samt de 

omständigheter under vilka de lever (4), anser författarna att frågan är mest relevant för 

studiens syfte. Däremot bör detta tas i aktning vid tolkning av resulatet samt att frågan enskilt 

inte är reliabilitets- eller validitetstestad. 

 

Frågorna i enkäten handlar till stor del om hur man mår samt hur mycket man rör på sig och 

för att besvara enkäten behöver försökspersonen tänka över sina levnadsvanor och sitt 

välbefinnande. Ifall en försöksperson klassar sitt välbefinnande som missnöjd (Bilaga 1) är 

detta möjligen obehagligt för denne. Deltagande i studien är anonymt, helt frivilligt och det är 

möjligt att avbryta påbörjad enkät, så ifall en försöksperson finner frågorna stötande kan 

denne avbryta. Författarna ser att kunskapsvinsten av studien överstiger de eventuella obehag 

som den enskilda försökspersonen kan uppleva i samband med att de besvarar enkäten. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Majoriteten av försökspersonerna nyttjar friskvårdsbidraget, både beloppet och möjligheten 

till träning på arbetstid. Studien visar att personalen nyttjar friskvårdsbidraget (beloppet) 

främst genom träningskort. Friskvårdsbidraget (tiden) nyttjas främst genom träning i 

företagets lokaler och genom promenader. Den största delen av personalen utför fysisk 

aktivitet som inte omfattas av friskvårdsbidraget (belopp/tid) under sin fritid. Generellt är 

personalen mycket nöjda eller nöjda med sitt välbefinnande. Den personal som använder sig 

av friskvårdsbidraget (belopp/tid) är generellt nöjdare med sitt välbefinnande än de som inte 

använder sig av friskvårdsbidraget (belopp/tid). 

 

Enligt en SIFO-undersökning (33) ger flera arbetsgivare sina anställda ett friskvårdsbidrag 

(belopp) på vanligen mellan 1000-2000 kr. Flera arbetsgivare ger även sina anställda 

friskvårdsbidrag i form av träning på arbetstid vilket överensstämmer med föreliggande 

studie. Denna studie visar även att de flesta använder friskvårdbidraget till någon slags fysisk 

aktivitet. Det finns i dagsläget inga vetenskapliga studier gällande det svenska 
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friskvårdsbidraget enligt författarnas uppfattaning men författarna ser en möjlig förklaring till 

att användningen av bidraget påverkas av Skatteverkets definition (31). Definitonen av 

friskvårdsbidraget som lättare typ av motion kan ha påverkat att fysisk aktivitet är den 

vanligaste formen att använda friskvårdsbidraget till på detta företag. Annan friskvård som 

också ingår i friskvårdsbidragets definition kan vara svårt för arbetsgivare att utröna och 

omfattas av exempelvis kost/motionsrådgivning, rökavvänjning och stresshantering (31). 

Denna typ av livsstilsrelaterade faktorer påverkar produktiviteten på arbetet (17). Genom att 

fysisk aktivitet ger ett ökat välbefinnande och mindre stress (20,25,26), samtidigt som 

kostnaderna för fysisk inaktivitet är stora (29) skulle man kunna se fysisk aktivitet som en av 

de viktigaste interventionerna på arbetsplatsen i att öka produktiviteten, minska kostnaderna 

och öka personalens välbefinnande (3). 

 

I resultatet framgår att alla personer i ålderskategorin 15-24 år använder friskvårdsbidraget 

(beloppet) och friskvårdsbidraget (tid) varje vecka men inga slutsatser kan dras att personer i 

denna kategorin skulle vara bättre på att använda friskvårdsbidraget (belopp/tid) då denna 

grupp är liten procentuellt sett i jämförelse med studiens population. Det är vanligare att 

personer inom administrativt arbete nyttjar friskvårdsbidraget (beloppet) än andra tjänster, 

men gruppen är underrepresenterad när det gäller användningen av friskvårdsbidraget (tid). 

En anledning till detta skulle kunna vara att personer inom administrativt arbete inte har lika 

flexibelt arbete som personer inom tekniska tjänster och utomhusjobb, vilket medför att de 

inte kan gå ifrån och nyttja sin möjlighet till träning på arbetstid. En slutsats kan dras att 

personer som jobbar med administrativ arbete är bättre på att nyttja friskvårdsbidraget 

(belopp) medan tekniska tjänster och utomhusjobb är bättre på att nyttja friskvårdsbidraget 

(tid). Enligt denna slutsats skulle man eventuellt kunna öka nyttjandegraden av 

friskvårdsbidraget (belopp/tid) om man ökar beloppet bland aministrativt arbete och tiden 

bland tekniska tjänster och utomhusjobb. Däremot kan författarna genom denna studie inte 

säkerhetställa ifall personalen skulle träna mer om de erbjöds mer friskvård i form av tid eller 

ökat belopp. Enligt Ingledew & Markland (38) påverkar även motivation träningsmängden. 

Då motivation påverkar mängden träning skulle man förslagsvis kunna genomföra en studie 

där man undersöker personalens motivationsnivå till den träning som omfattas av 

friskvårdsbidraget. För att företag ska få sin personal att nyttja friskvårdsbidraget maximalt 

skulle de fördelaktligen kunna göra en intern undersökning där personalens önskningar 

angående friskvårdsbidraget omfattning tas upp. 
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Även om större delen av personalen nyttjar friskvårdsbidraget (tid/belopp) finns det ett stort 

antal i personalen som inte använder sig av friskvårdsbidraget (tid) oftare än varannan vecka 

eller friskvårdsbidraget (belopp). Fakta angående användningsgrad inom olika grupper 

exempelvis ålder och kön, kan användas i hälsopreventivt syfte då man kan rikta insatser mot 

personer och grupper där det mest behövs (37). En studie visar att 84 % av den svenska 

befolkningen skulle vilja öka sin fysiska aktivitet men att många behöver stöd för att göra det 

(24). Ett förslag är att rikta fortsatta insatser mot grupper som är underrepresenterade. I denna 

studie framgår det att vissa kategorier nyttjar friskvårdsbidraget i mindre utsträckning och 

skulle fördelaktligen behöva extra insatser för att komma upp till samma nivå som övrig 

personal. Gällande friskvårdsbidraget (belopp) bör man fokusera extra på män, personer 

mellan 55-64 år och personer som arbetar inom tekniska tjänster och utomhusjobb. När det 

gäller friskvårdsbidraget (tid) bör fokus ligga på kvinnor, personer mellan 35-64 år och 

personer som arbetar med administrativa tjänster. Författarna rekommenderar att man även 

behåller fokus på personer som redan är fysiskt aktiva och få dessa att fortsätta nyttja 

friskvårdsbidraget (belopp/tid) och gärna i större utsträckning. Detta för att personalen ska 

bibehålla de goda effekterna som fysisk aktivitet ger (19,20,21,22) och god hälsa. 

 

Det finns inte någon signifikant korrelation mellan nyttjande av friskvårdsbidraget (tiden) och 

personalens upplevda välbefinnande. Det finns heller inga signifikanta skillnader mellan 

användande och icke-användande av friskvårdsbidraget (belopp) och friskvårdsbidraget 

(tiden) eller personalens skattade välbefinnande. Dock visar resultatet att en stor del av 

försökspersonerna skattar sitt välbefinnande högt och att de personer som använder sig av 

friskvårdsbidraget (belopp/tid) skattar sitt välbefinnande högre än de som inte använder sig av 

friskvårdsbidraget (belopp/tid). Flera studier visar på positiv effekt ifråga om fysisk aktivitet 

och relationen till positiva effekter på välbefinnande (20,25,26,27,28) och det 

överensstämmer med resultatet från vår studie även om korrelationen och/eller skillnaden inte 

är signifikant. Då friskvårdsbidraget (belopp/tid) till största delen består av fysisk aktivitet 

kan man relatera till de tidigare studierna ovan med deras fokus på aktivitet och välbefinnande 

och föreliggande studie med fokus på friskvårdsbidrag och välbefinnande. Att studiens 

resultat inte kunde visa på någon signifikans mellan friskvårdsbidrag och välbefinnande kan 

bero på populationens storlek vilket Trost poängterar (35).  
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Enligt författarnas kännedom finns det inga studier som har tagit upp hur friskvårdsbidraget 

nyttjas i förhållande till välbefinnande, därför borde denna studie ge en fingervisning om hur 

det ser ut åtminstone på ett större företag. Fler studier på detta område behövs för att 

utvärdera hur friskvårdsbidraget som intervention på en arbetsplats påverkar den enskilde 

individen på ett fysiskt och psykiskt plan men också samhället i stort. En studie tar upp att 

kostnaderna för det svenska samhället på grund av fysisk inaktivitet uppgår till 6 miljarder kr 

(29). Då friskvårdsbidraget är förknippat med fysisk aktivitet och fysisk aktivitet minskar 

sjukfrånvaro och ökar produktivitet (17) skulle friskvårdsbidraget kunna ses som en 

intervention mot att minska dessa kostnader för samhället genom att minska längden på och 

antalet sjukskrivningar, vilket är ett starkt argument mot fortsatta studier om 

friskvårdsbidragets nyttjande.  

 

Författarna efterlyser större studier med större populationer samt fler arbetsplatser för att få en 

mer pålitlig kartläggning av friskvårdsbidragets nyttjande. Större studier skulle kunna ge en 

bättre och säkrare bild över nyttjande av friskvårdsbidrag och välbefinnande. Författarna 

anser att det är viktigt att påvisa att friskvårdsbidraget verkligen har en positiv inverkan på 

välbefinnandet hos en frisk arbetande population för att friskvårdsbidraget skulle kunna få ett 

genomslag i övriga världen. Genom att bättre kartlägga inom vilka områden där interventioner 

för fysisk aktivitet skulle vara fördelsaktiga skulle man kunna öka både hälsa och 

välbefinnande hos anställda på företag, vilket även poängteras i andra studier (39). När 

områden kartlagts kan sjukgymnaster ta en stor roll gällande hälsopromotion och att öka 

användningen av friskvårdsbidraget. I och med att det finns en relation mellan fysisk aktivitet 

och välbefinnande (20,25,26,27,28) skulle vi kunna öka personalens välbefinnande genom att 

öka användningen av friskvårdsbidraget. Sjukgymnaster är med sin specialisering på rörelse 

och dess relation till hälsa (1,40), idealiska när det gäller att arbeta med hälsopromotion och 

välbefinnande genom fysisk aktivitet (40). 
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6. Konklusion 

Majoriteten av försökspersonerna använde friskvårdsbidraget, både beloppet och möjligheten 

till träning på arbetstid. Beloppet nyttjades främst till träningskort och tiden användes helst 

genom träning i företagets lokaler och genom promenader. Generellt var personalen nöjd till 

mycket nöjd med sitt välbefinnande och personal som använde friskvårdsbidraget (belopp/tid) 

var nöjdare med sitt välbefinnande än personal som inte använde det. Fler och större studier 

på området efterlyses. 



24 
 

Referenslista 

1. Broberg, C., Tyni-Lenné, R. Sjukgymnastik som profession och vetenskap [Elektronisk]. 

(2010-12-04). Tillgänglig: 

http://www.sjukgymnastforbundet.se/profession/Documents/Definition_SG_korr%20%28

2%29.pdf Hämtat 2011-04-18.    

2. WHO [Elektronisk]. (1998). Tillgänglig: 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html Hämtat 2011-03-23. 

3. Schulte, P., Vainio, H. Well-being at work – overview and perspective. Scand J Work 

Environ Health, 2010;36(5): 422–429. 

4. Diener, E. Guidelines for National Indicators of Subjective Well-being and Ill-being. 

Journal of Happiness Studies, 2006;7: 397–404.  

5. Diener E. The Science of Well-Being: The Collected Works of Ed Diener. Social 

Indicators Research Series, 2009; 37. 

6. Camfield, L., Skevington, S. On Subjective Well-being and Quality of Life. Journal of 

Health Psychology, 2008;13(6): 764-775. 

7. Danna, K., Griffin, R. Health and Well-Being in the Workplace: A Review and Synthesis 

of the Literature. Journal of Management, 1999;25(3): 357-384. 

8. Kiefer, RA. An integrative review of the concept of well-being. Holist Nurs Pract. 

2008;22(5): 244-252. 

9. Sullivan, M., Karlsson, J., Ware Jr, J E. The swedish SF-36 health survey--I. Evaluation 

of data quality, scaling assumption, reliability and construct validity across general 

populations in Sweden. Sot'. Sci. Med 1995; 41(10): 1349-1358. 

10. HRQL-gruppen. SF-36 Svensk version 1.0. Finns att beställas genom: 

http://www.hrql.se/content/frageformular/sf-36_default.asp  

11. Eriksson, E., Nordlund, A. Hälsa och hälsorelaterad livskvalitet mätt med EQ-5D och SF-

36 i Östergötlands och Kalmar län: Resultat från befolkningsenkäterna. 2002:1 

[Elektronisk]. (2002). Tillgänglig: 

http://www.lio.se/upload/Landstningsgem%20dok/FHVC/2002_1_H%c3%a4lsa_h%c3%

a4lsorel_livskval.pdf Hämtad 2011-03-24. 

12. Lindström, K., Dallner, M., Elo, A-L., Gamberale, F., Knardahl., Skogstad, A., Örhede, E. 

QPS Nordic. Nordic Council of Ministers, 1997. 



25 
 

13. Hills, P., Argyle, M. The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the 

measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences 

2002;33: 1073–1082. 

14. Kaplan, R M., Ganiats, T G., Sieber, W J., Anderson, J P. The quality of well-being scale; 

critical similarities and differences with SF-36. International Journal for Quality in 

Health Care, 1998;10(6): 509-520. 

15. Statens Folkhälsoinstitut 2004:15 Den höga sjukfrånvaron -sanning och konsekvens 

[Elektronisk]. (2004). Tillgänglig: 

www.fhi.se/PageFiles/3235/R200415denhogasjukfranvaron.pdf Hämtad 2011-01-08. 

16. Socialförsäkringsrapport 2010:17. Sjukskrivning i olika yrken. [Elektronisk]. (2010). 

Tillgänglig: 

http://www.forsakringskassan.se/socialforsakringsrapporter/socialforsakringsrapport_201

0_17.pdf Hämtad 2010-01-08. 

17. Robroek, S., van den Berg, T., Plat, J., Burdorf, A. The role of obesity and lifestyle 

behaviours in a productive workforce. Occup Environ Med, 2011;68:134-139. 

18. Hanson, A. Hälsopromotion i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 2004. 

19. Haskell, W., Lee I-M., Pate, R., Powell, K., Blair, S., Franklin, B., Macera, C., Heath, G., 

Thompson, P., Bauman, A. Physical Activity and Public Health -Updated 

Recommendation for Adults From the American College of Sports Medicine and the 

American Heart Association. Circulation 2007;116: 1081-1093. 

20. Fyss. [Elektronisk]. (2008). Tillgänglig: 

http://www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/pdf/FYSS_2008.pdf   Hämtat 2011-01-05. 

21. Müller-Riemenschneider, F., Reinhold, T., Nocon, M., Willich, S. Long-term 

effectiveness of interventions promoting physical activity: A systematic review. 

Preventive Medicine 2008;47: 354–368. 

22. Burns, R W. Exercise guidelines for adults: past, present & future. Missouri Medicine, 

2010; 107(1): 65-68. 

23. Statens Folkhälsoinstitut. Fysisk aktivitet och folkhälsa. Huskvarna: N RS Tryckeri AB, 

2006. 

24. Statens Folkhälsoinstitut. Levnadsvanor Lägesrapport 2010. [Elektronisk]. (2010). 

Tillgänglig: http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Levnadsvanor-

Lagesrapport-20101/ Hämtad 2011-01-07. 

25. Statens Folkhälsoinstitut.  Vårt behov av rörelse- En idéskrift om fysisk aktivitet och 



26 
 

folkhälsa. Andra upplagan. Stockholm: Förlagshuset Gothia, 1997. 

26. Biddle, S JR., Fox, K R., Boutcher, S H. Physical activity and psychological well-being. 

London: Routledge. 2000. 

27. Biddle, S J.H., Mutrie, N. Psychology of physical activity: determinants, well-being, and 

interventions (2nd edition). London:Routledge, 2008. 

28. Bartholomew, J., Morrison, D., Coccolo, J. Effects of Acute Exercise on Mood and Well-

Being in Patients with Major Depressive Disorder. Med. Sci. Sports Exerc. 2005;37(12): 

2032 – 2037. 

29. Bolin, K & Lindgren, B. Fysisk inaktivitet- produktionsbortfall och sjukvårdskostnader, 

2006. 

30. Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) Stockhom: Finansdepartementet 11 kap. 11-12 §§  

31. Skatteverket. [Elektronisk]. (2011). Tillgänglig: 

http://www.skatteverket.se/infotext/artiklar/04/motion.4.18e1b10334ebe8bc80004376.htm

l Hämtat 2011-01-06 

32. Statens offentliga utredningar. Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. [Elektronisk]. 

(2002). Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/47/ece7624c.pdf  Hämtat 

2011-01-07. 

33. LO-tidningen. [Elektronisk]. (2010:10:29). Tillgänglig: 

http://lotidningen.se/2010/10/29/orattvist-bidrag-till-friskvard/ Hämtad 2011-01-08. 

34. Personlig kommunikation med personalchef på företaget, 2011-02-14. 

35. Trost, J. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 2007.  

36. Olsson, H., Sörensen, S. Forskningsprocessen –Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Stockholm: Liber, 2007.  

37. Pronk, N P., Kottke, T E. Physical activity promotion as a strategic corporate priority to 

improve worker health and business performance. Preventive Medicine 2009:49; 316–321. 

38. Ingledew, D., Markland, D. The role of motives in exercise participation. Psychology and 

Health 2008;23(7): 807–828. 

39. Thøgersen-Ntoumani, C., Fox, K R., Ntoumanis,N. Relationships between exercise and 

three components of mental well-being in corporate employees. Psychology of Sport and 

Exercise 2005: 6; 609–627. 

40. Verhagen, E., Engbers, L. The physical therapist’s role in physical activity promotion. Br 

J Sports Med 2009:43; 99-101. 



 

Bilaga 1 

 
You are invited to participate in an online survey. The details regarding the survey are: 

  

Nina Fjellner & Jon Arnrud 

Studentenkäter 

Användandet av Friskvårdsbidraget 

 

Bakgrundsfrågor 

Kön?  

 Man  

 Kvinna  

   

Hur gammal är Du?  

 15-24 år  

 25-34 år  

 35-44 år  

 45-54 år  

 55-64 år  

 >65 år  

   

Vilket arbete utför Du i huvudsak?  

 Administrativt  

 Tekniska tjänster  

 Utomhusjobb  

Frågor kring Friskvårdsbidraget 

Vet Du hur Du kan nyttja friskvårdsbidraget på Din arbetsplats? 



 

 Ja  

Nej  

   

Använder Du friskvårdsbidraget (beloppet) ?  

 Ja  

 Nej  

   

Om Nej, hoppa till fråga gällande möjlighet till träning på arbetstid .   

   

Om Ja, vad använder Du friskvårdsbidraget (beloppet) till?  

 Träningskort  

 Massage  

 Annat  

 

   

Vid vilka tidpunkter använder Du friskvårdsbidraget (beloppet) mest?  

 Under arbetstid  

 I anslutning till arbetstid  

 Övrig fritid  

 

   

Om friskvårdsbidraget (beloppet) används till träning, vilken typ av aktiviteter utför Du helst?  

 Enskild styrketräning  

 Enskild konditionsträning  

 Gruppaktiviteter  

 Annat  

 

   

Hur mycket nyttjar Du Din möjlighet till träning (tiden) på arbetstid? 



 

 Varje vecka  

 Varannnan vecka  

 En gång i månaden  

 Mer sällan än en gång i månaden 

 Aldrig  

   

Hur använder Du Din möjlighet till träning (tiden) på arbetstid?  

 Promenader  

 Gruppaktiviteter  

 Träning i lokal på jobbet  

 

Frågor kring Fysisk aktivitet 

Utför Du annan fysisk aktivitet, som inte ingår under friskvårdsbidraget, under Din fritid?  

 Ja  

 Nej  

 

   

Om Ja, i vilken utsträckning utför Du fysisk aktivitet under Din fritid?  

 Varje dag  

 Några gånger i veckan  

 Någon gång i veckan  

 Några gånger i månaden  

 Mer sällan än några gånger i månaden 

 Aldrig  

 

Frågor kring Hälsa 

I allmänhet, skulle Du säga att Din hälsa är: 



 

 Utmärkt  

 Mycket god  

 God  

 Någorlunda  

 Dålig  

 

Frågorna här handlar om hur Du känner Dig och hur Du haft det under de senaste fyra 

veckorna. 

Ange för varje fråga det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känt Dig. 

Hur stor del av tiden har Du känt Dig riktigt pigg och stark?  

 Hela tiden  

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden  

 Lite av tiden  

 Inget av tiden  

   

Hur stor del av tiden har Du känt Dig mycket nervös?  

 Hela tiden  

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden  

 Lite av tiden  

 Inget av tiden  

 

Hur stor del av tiden har Du känt Dig så nedstämd att ingenting har kunnat muntra upp Dig?  

 Hela tiden 



 

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden  

 Lite av tiden  

 Inget av tiden  

   

Hur stor del av tiden har Du känt Dig lugn och harmonisk?  

 Hela tiden  

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden  

 Lite av tiden  

 Inget av tiden 

   

Hur stor del av tiden har Du varit full av energi?  

 Hela tiden  

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden  

 Lite av tiden  

 Inget av tiden  

 

 Hur stor del av tiden har Du känt Dig dyster och ledsen?  

 Hela tiden  

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden 



 

 Lite av tiden  

 Inget av tiden  

   

Hur stor del av tiden har Du känt Dig utsliten?  

 Hela tiden  

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden  

 Lite av tiden  

 Inget av tiden 

 

Hur stor del av tiden har Du känt Dig glad och lycklig?  

 Hela tiden  

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden  

 Lite av tiden  

 Inget av tiden  

   

Hur stor del av tiden har Du känt Dig trött?  

 Hela tiden  

 Största delen av tiden  

 En hel del av tiden  

 En del av tiden  

 Lite av tiden  

 Inget av tiden  



 

Frågor kring hur Du mår 

Hur nöjd är Du med Ditt nuvarande liv?  

 Mycket nöjd  

 Nöjd  

 Varken nöjd eller missnöjd  

 Ganska missnöjd  

 Mycket missnöjd  



 

Bilaga 2 

Informationsbrev 
År 2004 kom friskvårdsbidraget som är en skattefri förmån för att främja hälsa inom arbetslivet 

genom bland annat fysisk aktivitet. Avsikten med studien är att genom en enkätstudie kartlägga hur 

många som använder sig av friskvårdsbidraget och på vilket sätt det används på arbetsplatsen. Era 

arbetsgivare stödjer friskvård med 2000 kr/medarbetare och år. Det är fritt för anställda att välja vad 

de vill nyttja bidraget till under förutsättning att det är godkänt av Skatteverket. Därtill har alla 

möjlighet att utöva friskvård 30 min/vecka på betald arbetstid. 

Vi är två sjukgymnaststudenter som studerar vid Luleå tekniska universitet. Nu är vi inne på vår sista 

termin och ska skriva vår kandidatuppsats. 

 

Vill Du delta i studien? Att medverka i studien innebär att svara på ett antal frågor i en enkät som via 

en databas förmedlas till oss. Frågorna handlar om Ditt nyttjande av friskvårdsbidraget, hur Du 

upplever Ditt välbefinnande, hur Du upplever Din hälsa, samt hur fysiskt aktiv på fritiden Du är.    

Enkäten går endast att öppna en gång och det går efter inlämning inte att ändra sina svar. Vi som gjort 

enkäten sammanställer sedan svaren från dessa. 

Enkäten i enkätstudien är elektronisk och beräknas ta ca 10 min att besvara. Genom att följa länken 

nedan kommer du vidare till enkäten och enkäten besvaras genom att på varje fråga märka ut det 

alternativ du tycker överensstämmer bäst med din uppfattning. 

 

Enkäten är utformad i ett datasystem som inte visar oss som sammanställer enkätsvaren vart dessa  

kommer ifrån. Enkätsvaren kommer endast vara tillgängliga för oss och vår handledare. När 

enkätsvaren är sammanställda kommer de presenteras enligt kön och ålderskategorier. Efter vi fått 

uppsatsen godkänd och publicerad kommer alla enkätsvar att raderas. 

 

Din medverkan i studien är helt frivillig, så väljer du att inte delta så bortse från detta mail. Om du 

väljer att inte delta i studien, ber vi dig dessutom bortse från det påminnelsebrev som kommer att 

skickas ut inom 14 dagar. 

 

Har du några frågor kring enkäten eller studien är du välkommen att höra av dig till undertecknade. 

Nina Fjellner      Jon Arnrud 

ninfje-8@student.ltu.se  070-6832434  jonarn-6@student.ltu.se 076-8480605 

Handledare: Tommy Calner, Institutionen för hälsovetenskap, tommy.calner@ltu.se  


