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Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen är av stor betydelse för att uppnå god hälsa i 

befolkningen. Det för arbetstagaren skattefria friskvårdsbidraget som många arbetsgivare erbjuder 

bidrar till att främja hälsan i företag och organisationer. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur anställda på en arbetsplats förhåller sig till 

friskvårdsbidraget och vilka orsakerna är till att det utnyttjas eller inte utnyttjas. Ett andra syfte 

var att beskriva de anställdas motionsvanor och inställning till hälsa. 

Designen var en tvärsnittsstudie och ansatsen var en kvantitativ, deskriptiv undersökning. 

Studiepopulationen var arbetstagare på en arbetsplats vilka erbjöds ett friskvårdsbidrag. Urvalet 

var 134 anställda på företaget Anticimex Region Norr. Datainsamling skedde via webbaserad 

enkät. Svarsfrekvensen var 38 %. 

45 % av respondenterna utnyttjade friskvårdsbidraget. Okunskap, otillfredsställande aktiviteter, 

för lågt bidragsbelopp samt komplicerade regler för användning av bidraget angavs som orsaker 

till icke-utnyttjande. Träningsfrekvensen skiljde sig mellan de som utnyttjade och de som inte 

utnyttjade bidraget men alla respondenter uppgav att hälsa var betydelsefullt för dem. 

Det finns flera möjligheter till förbättring för de arbetsgivare som strävar efter att 

friskvårdsbidraget utnyttjas av fler medarbetare och önskar skapa ett bättre arbetsklimat på 

arbetsplatsen. Informationsspridning bör ske via fler kanaler och hälsofrämjande aktiviteter bör 

erbjudas på arbetsplatsen. 
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In order to promote health in the population, the health promotion offered through the workplace 

is essential. The health care allowance which is offered by many employers contributes to the 

health promotion within businesses and organizations. 

The purpose of the survey was to find out how employees in a workplace relate to the health care 

allowance and what the underlying reasons are for its use or non-use. A second objective was to 

describe the employees' fitness habits and attitude towards health. 

The design was a cross-sectional study and the approach was a quantitative, descriptive study. The 

study population was employees in workplaces where a health care allowance was offered. The 

sample was 134 employees at the company Anticimex Region Norr. Data collection was done 

through a web-based questionnaire. The response rate was 38 %. 

45 % of the respondents used the health care allowance. Stated reasons for the non-use of the 

allowance were; ignorance, unsatisfactory activities, too small amount of the allowance and 

complexity of the rules. Training frequency differed between those who used and those who did 

not use the allowance but all respondents stated that health was important to them. 

For employers who seek to extend the use of the health care allowance among their employees 

and aim to create better working environment there are several opportunities for improvement. 

More channels for the distribution of information could be one alternative and health promotion 

activities ought to be offered in the workplace. 
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Inledning 

Med en befolkning som i hög utsträckning drabbas av sjukdomar som kan relateras till 

för lite fysisk aktivitet och försämrade matvanor spelar det hälsofrämjande arbetet i 

Sverige en allt större roll (Faskunger & Schäfer Elinder, 2006). Sjukfrånvaron på 

svenska arbetsplatser är hög och den medför allvarliga konsekvenser för individen men 

är också ett problem för arbetsmarknaden och för samhällsekonomin (SOU, 2002). Det 

fjärde nationella folkhälsomålet, hälsa i arbetslivet, slår fast att det finns ett behov av att 

främja god hälsa på arbetsplatsen (Statens Folkhälsoinstitut [FHI], 2013a). 

Nyttan av att vara fysiskt aktiv är väldokumenterad. Studier visar att många 

livsstilsrelaterade sjukdomar, som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, kan 

förebyggas av rörelseaktivitet. Även psykiska besvär som stress, oro och ångest kan 

lindras genom motion (Faskunger & Schäfer Elinder, 2006). 

Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) ger arbetsgivare möjligheten att låta de anställda 

utnyttja ett så kallat friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget är skattefritt och den anställde 

kan på olika sätt använda det för att främja sin personliga hälsa genom motion och 

annan friskvård (Skatteverket, 2013). 

Författarnas utgångspunkt var att det ligger i arbetsgivarnas intresse att det erbjudna 

bidraget utnyttjas eftersom det medverkar till att medarbetarna mår bra och att 

sjukfrånvaron hålls på en låg nivå. Om arbetsgivarnas intention är att så många som 

möjligt ska utnyttja friskvårdsbidraget skulle kunskapen om orsakerna som ligger 

bakom att det utnyttjas eller inte utnyttjas kunna hjälpa dem i strävan att utöka 

användandet. 

Bakgrund 

Hälsa 

Hälsobegreppet är vida omdiskuterat och flera definitioner har formulerats. Två 

inriktningar, den biomedicinska och den humanistiska, är de mest vedertagna. Den 

biomedicinska anser att frånvaro av sjukdom är hälsa medan det humanistiska synsättet 

har en holistisk inställning till begreppet och menar att hälsan är beroende på hur 

individen samspelar med andra individer och det samhälle den befinner sig i (Pellmer & 

Wramner, 2009). 

Världshälsoorganisationen [WHO] definierade vid Ottawakonferensen 1986 hälsa som 

följer: ”Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett positivt 

koncept som betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk förmåga.” 

(Faskunger & Schäfer Elinder, 2006). 

Hälsofrämjande arbete och sjukdomsförebyggande åtgärder 

Andersson (2006) förklarar att det hälsofrämjande arbetet förutsätter att hälsa ska 

skapas genom att stärka friskfaktorer. Till skillnad mot sjukdomsförebyggande åtgärder, 

vilka syftar till att eliminera riskfaktorer för en sjukdom, är det här ett salutogent 
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perspektiv. Bjurvald, Menckel, Schchærström, Schelp och Unge (2004) menar att det 

förebyggande och det främjande synsättet samspelar med varandra. 

Enligt Hanson (2004) finns det fyra kriterier för att en förbättrad hälsa ska uppnås. För 

det första är det viktigt att idén är salutogen vilket, som tidigare nämnts, innebär att 

utgångsläget är det friska och att helheten beaktas. För det andra är arenakonceptet av 

betydelse. På en specifik arena kan hälsofrämjande insatser utföras som passar alla de 

individer som samspelar i samma sociala sammanhang, t ex på en arbetsplats eller i 

skolan. För det tredje bör arbetstagarna/medarbetarna vara delaktiga och medverka 

aktivt. ”Empowerment”, egenmakt på svenska, är ett begrepp som Hanson använder i 

detta sammanhang. Pellmer och Wramner (2009) förklarar att flera modeller för 

hälsoarbete bygger på empowerment. Idén är att människor kan styra sina egna liv 

under förutsättning att det samhälle de lever i stödjer hälsosamma val. Enligt Askheim 

och Starrin (2007) är grunden i empowerment en positiv syn på människan vilket 

innebär att individen är aktiv och handlande och vill sitt eget bästa om förhållandena 

eller omständigheterna inte hindrar. På gruppnivå kan det handla om att man går 

samman med individer i liknande sociala situationer som man själv befinner sig i för att 

ge sitt stöd. Det fjärde och sista kriteriet för hälsopromotion, enligt Hanson (2004), är 

själva tillvägagångssättet som ofta blir ett processorienterat arbetssätt. Avsikten är att 

arbetet hela tiden ska röra sig i riktningen framåt, det vill säga att en förflyttning från ett 

utgångsläge ska ske till ett nytt läge. 

Bjurvald et al. (2004) beskriver friskvård som ”hälsofrämjande aktiviteter” vilket 

innebär att förutom att förebygga risker ska aktiviteterna också bidra till att stärka 

motståndskraft och välbefinnande. Insatser för att förändra vanor beträffande kost, 

rökning och droger tillsammans med fysisk och mental träning är exempel på friskvård. 

Sjukfrånvaro och friskvård på arbetsplatsen 

Statens offentliga utredning (2002) visar att sjukfrånvaron i Sverige är hög. Antalet 

förtidspensionerade och sjukskrivna vid årsskiftet 2001-2002 uppgick till 16 % av 

befolkningen i arbetsför ålder. Sjukfrånvaron på arbetsplatser kan kopplas samman med 

arbetsplatsförhållanden. För att lyckas minska sjukfrånvaron genom effektiva 

förebyggande åtgärder är arbetsplatsen som arena viktig (SOU, 2002). Ansvaret för 

hälsan i arbetslivet anses höra till arbetsmarknaden snarare än till hälsovården. 

Främjandet av hälsan är menat att vara en samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare (Bjurvald et al., 2004). 

En välmående och frisk personal är en tillgång för en organisation varför 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen är relevanta. Det faktum att ett företag 

engagerar sig i sin personals hälsa har visat sig leda till att anställda är mer hälsosamma 

och mer produktiva. Den förbättrade produktiviteten har en direkt påverkan på 

företagets lönsamhet (Zwetsloot, van Scheppingen, Dijkman, Henrich & Besten, 2010). 

Friskvårdsbidraget 

Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) berättigar arbetsgivare möjligheten att ge anställda 

ett ekonomiskt bidrag som kan användas för att främja den personliga hälsan, ett så 

kallat friskvårdsbidrag. Det gäller för samtliga anställda på arbetsplatsen oavsett 

anställningsform. Bidraget är avdragsgillt för arbetsgivaren och skattefritt för 
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arbetstagaren. Skatteverket informerar om vilka aktiviteter som får inkluderas i 

bidraget. Dessa ska vara av enklare slag och mindre värde. Racketsporter, bollsporter, 

dans, kroppsmassage, kostrådgivning och rökavvänjningskurser är exempel på vad 

bidraget kan användas till. Även motion i form av ett träningskort på gym är godkänt. 

Däremot är inte sporter som kräver dyr utrustning inkluderade (exempelvis golf och 

ridning) och inte heller sporter som agility, sportskytte eller bridge eftersom de senare 

inte innefattar fysisk träning (Skatteverket, 2013). 

Projektet Friskvårdsbarometern, utfört av Accor Services år 2009, visade att 54 % av de 

arbetande svenskarna i åldern 20 till 64 år erhöll friskvårdsbidraget. Av dessa utnyttjade 

57 % det helt. Det erbjudna beloppet varierade mellan 500 och 2000 kronor per år. 

Undersökningen visade att kunskapen om vad det får användas till är liten (Jacobsson, 

2009). Sifo gjorde en undersökning om friskvårdsbidraget på uppdrag av LO-tidningen 

vilken visade att 98 procent, av de tillfrågade var medvetna om att bidraget existerar 

men av de som fick bidraget var det endast 11 % som visste bidragets storlek (Wreder, 

2009). 

Nyttan av förmånerna som erbjuds 

Det finns olika sätt att främja hälsan för den anställde som erbjuds friskvårdsbidraget 

men de flesta använder bidraget till fysisk aktivitet (Jacobsson, 2009). Fysisk aktivitet 

kan bidra till att risken för flera av vår tids stora folksjukdomar undviks. Mer 

stillasittande arbeten och en inaktiv fritid där exempelvis tv-spelande och 

internetanvändande prioriteras är faktorer som påverkar befolkningens hälsa. Insatser 

som görs på arbetsplatsen för att öka arbetstagarnas fysiska aktivitet generar positiva 

effekter för både arbetstagare och arbetsgivare. Konditionsträning är viktig men även 

styrketräning som bidrar till förebyggande av nack- och ryggskador (Faskunger & 

Schäfer Elinder, 2006). 

Med regelbunden fysisk aktivitet menas en aktivitet som utförs dagligen i 30 minuter av 

måttlig intensitet eller minst tre gånger i veckan om den är högintensiv (Statens 

Folkhälsoinstitut [FHI], 2013b). Fysisk aktivitet som är kopplad till arbetsplatsen kan 

exempelvis vara en rask promenad på lunchen med arbetskamraterna, att man tar 

trapporna istället för hissen eller att man cyklar till och från jobbet. På fritiden kan det 

handla om långpromenader, gräsklippning, stavgång eller lek med barnen. Det finns 

ingen enskild aktivitet som är bättre än någon annan utan det är viktigt att hitta en 

aktivitet som man trivs med. Först då blir aktiviteten hållbar (Faskunger, 2003). 

Friskvårdsbidraget kan användas till fler aktiviteter än fysisk aktivitet (Skatteverket, 

2013). Rökavvänjningsinterventioner på arbetsplatsen har blivit en vanlig och väl 

fungerande företeelse. Studier visar att arbetsgivare är måna om att hjälpa sina anställda 

att nå ett rökstopp (Smedslund, Fisher & Lichtenstein, 2004). Den anställde kan anmäla 

sig till en kurs i rökavvänjning och få den helt eller delvis betalad via sitt 

friskvårdsbidrag (Skatteverket, 2013). Enligt Day, Gillan, Francis, Kelloway och 

Natarajan (2009) har massage som en hälsofrämjande intervention riktad mot 

arbetstagare visat sig ha goda effekter. Författarnas slutsats var att massage sänkte 

blodtrycket och reducerade stressnivån i kroppen. 
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Tidigare forskning 

Arbetsgivarens roll i de anställdas deltagande i friskvård på arbetsplatsen har visat sig 

vara av stor betydelse. Arbetsgivare som uppmärksammade sin personal i form av 

målinriktade hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen resulterade i en lägre sjukfrånvaro 

samt en ökad medvetenhet hos de anställda om den egna hälsan (Delive, Skagert & 

Vilhelmsson, 2006). 

Liljebäck (2007) intervjuade arbetsgivare för att ta reda på vilka erfarenheter de hade av 

att erbjuda friskvårdsförmåner och friskvårdsbidraget var en av förmånerna. 

Författarens konklusion var att de tillfrågade arbetsgivarna ansåg att personalen är en 

resurs i företaget och att investering i friskvård var viktig för att personalen skulle må 

bättre men också för att ett bättre socialt arbetsklimat skulle uppnås. Utnyttjandegraden 

på de undersökta arbetsplatserna var dock låg och en av förklaringarna var att det 

ansågs svårt att använda friskvårdsbidraget. 

En diskursanalys undersökte hur anställda talar om friskvårdsbidrag på sin arbetsplats. 

Författarna drog slutsatsen att de anställda uppfattade friskvårdsbidraget som en positiv 

förmån men att mer information från arbetsgivarens sida om själva bidraget behövdes. 

Informanterna i studien såg ett samband mellan god hälsa och utnyttjande av bidraget. 

De upplevde sig vara friskare tack vare att de utnyttjade bidraget (Agerhem & Ydrestål, 

2010). 

Ernstson och Harrison (2006) studerade motionsvanor på och utanför arbetet. Resultatet 

av deras undersökning visade att de som motionerade gjorde det för att hålla sig i form 

och för att förebygga skador och sjukdomar. Författarna drog också slutsatsen att 

tidsbrist var den främsta anledningen till att man inte motionerade eller utnyttjade 

friskvårdstimman. 

Beträffande informationsspridningen av friskvårdsbidraget fann Baeck och Hallengren 

(2007) att många av de som deltog i deras studie om friskvårdsbidragets inverkan på 

hälsan saknade information om friskvårdsbidraget från arbetsgivarens sida. Ännu en 

slutsats författarna drog var att majoriteten av de anställde ansåg att hälsa var viktigt 

men trots det var det få som utnyttjade bidraget. 

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Befolkningens minskade fysiska aktivitet har lett till att fler drabbas av 

livsstilsrelaterade sjukdomar. Hälsofrämjande insatser på olika arenor i samhället har 

blivit allt mer nödvändiga. Friskvårdsbidraget är en insats som riktar sig till arbetstagare 

på arenan arbetsplatsen. I relation till de nationella folkhälsomålen ligger det helt i linje 

med det fjärde målet, hälsa i arbetslivet, vilket utgår från att det finns ett behov av att 

främja god hälsa på arbetsplatsen (Statens Folkhälsoinstitut [FHI], 2013a). 

En beskrivning av hur informationsspridningen om friskvårdsbidraget sker på 

arbetsplatser och av orsakerna som ligger bakom att anställda utnyttjar eller inte 

utnyttjar bidraget förser de arbetsgivare, som strävar efter att fler använder bidraget, 

med kunskaper om eventuella förbättringar de kan göra. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur anställda på en arbetsplats förhåller sig 

till friskvårdsbidraget och vilka orsakerna är till att det utnyttjas eller inte utnyttjas. Ett 

andra syfte var att beskriva de anställdas motionsvanor och inställning till hälsa. 

Frågeställningarna var följande: 

 Hur har informationsspridningen om friskvårdsbidraget skett? 

 Vilka är orsakerna till att anställda utnyttjar eller inte utnyttjar 

friskvårdsbidraget? 

 Hur skulle friskvårdsbidraget kunna blir mer attraktivt? 

 Vilka är de anställdas motionsvanor och inställning till hälsa? 

Metod 

Design 

Designen var en tvärsnittsstudie och ansatsen var en kvantitativ, deskriptiv 

undersökning. Tvärsnittsstudien är enligt Kumar (2011) en enkel design att använda när 

avsikten är att ta reda på prevalensen av ett fenomen, en situation, ett problem eller en 

attityd. Resultatet ska ge ett tvärsnitt av den aktuella populationen (Andersson, 2006). 

Tvärsnittsstudien valdes för att ge en bild av hur det generella utnyttjandet av 

friskvårdsbidraget kan se ut på en arbetsplats samt anställdas motionsvanor och deras 

inställning till hälsa. Författarna önskade beskriva variationen i utnyttjandet av 

friskvårdsbidraget hos populationen. Valet av design kan också förklaras med att den 

avsatta tiden för undersökningen var begränsad och andra designer är ofta mer 

tidskrävande. 

Urval 

Studiepopulationen var arbetstagare på en arbetsplats vilka erbjöds ett friskvårdsbidrag. 

Förfrågan om deltagande i studien skickades via e-post till personalansvariga i tre olika 

organisationer. De tre organisationerna valdes ut tack vare att författarna hade en 

kontakt i respektive organisation vilket således var ett bekvämlighetsurval. En 

organisation svarade aldrig på förfrågan, en svarade att de inte kunde delta och en 

svarade att de ville delta. På grund av den relativt korta tiden som gavs för arbetet med 

uppsatsen valde författarna att endast inkludera ett företag i studien. 

Urvalet var de anställda på företaget Anticimex Region Norr (städerna Norrköping, 

Linköping, Uppsala, Västerås och Sundsvall) som erbjuder sina anställda ett årligt 

friskvårdsbidrag på 1500 kronor. Företagets regler för utnyttjande av friskvårdsbidraget 

gör gällande att den som exempelvis vill använda det till ett träningskort på gym, en 

massagebehandling eller en kurs i rökavvänjning får 50 % av aktiviteten betalad av 

Anticimex. Resterande 50 % får den anställde själv betala. 

Anticimex finns, förutom i Sverige, i Danmark, Finland, Holland, Norge och Tyskland. 

Det svenska företaget är organiserat i sex regioner med egna kontor och franchisetagare. 
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Anticimex verksamhet innefattar tjänster inom områden som skadedjur, 

livsmedelshygien, brandskydd, arbetsmiljö, besiktningar, utredningar och avfuktning för 

privat- och företagskunder (http://www.anticimex.com/sv). 

Medarbetarna är i olika åldrar och både män och kvinnor arbetar där. Deltagarna 

inkluderas oavsett vilken tjänst de hade och oavsett deras kön och ålder. 

Enkäten skickades till 134 respondenter. Den totala svarsfrekvensen var 38 % 

(51 svarande respondenter) varav 69 % var män och 31 % var kvinnor. Bortfallet var 

62 %. De som svarade på enkäten svarade på alla frågor. 

Datainsamling 

Empirisk data samlades in via en internetbaserad enkät.  

Enkäten (se bilaga 2) bestod av en öppen och 14 slutna frågor. Flera av de slutna 

frågorna kunde besvaras med flera svarsalternativ och några frågor gav också utrymme 

att svara i fritext under svarsalternativet ”annat”. En del frågor var påståenden som 

skulle svaras enligt en skattningsskala där skalan innehöll fyra alternativ: ”håller helt 

och hållet med”, ”håller delvis med”, ”tar delvis avstånd” samt ”tar helt och hållet 

avstånd”. De första frågorna var bakgrundsfrågor där respondenten skulle ange kön, 

ålder och tjänst. Därefter kom frågor kring fysisk aktivitet. Två behandlade 

träningsfrekvens och frekvensen av utförande av vardagsaktivitet och i en fråga skulle 

respondenterna ange sin inställning till fysisk aktivitet. Slutligen kom frågor som 

beaktade utnyttjande och information av friskvårdsbidraget samt önskemål kring 

bidraget. Beroende på hur respondenten svarade kring utnyttjande respektive 

information av friskvårdsbidraget delades de efterkommande frågorna upp vilket 

exempelvis innebar att den som hade svarat att han eller hon utnyttjade 

friskvårdsbidraget fick en fråga som följde upp det svaret. Den som hade svarat att han 

eller hon inte utnyttjade bidraget fick således en fråga som följde upp det svaret. 

Författarna fick via Anticimex hjälp av företaget Mistat AB med att bygga enkätens 

layout samt med att skicka enkäten till alla på företaget. Mistat utformade enkäten i 

Easyresearch som är ett verktyg för webbaserade undersökningar. Kontaktpersonen på 

Anticimex hade försett Mistat med e-postadresser till alla anställda. Enkäten skickades 

ut till alla anställda på Anticimex Region Norr vid samma tillfälle. 

Informationsbrevet (se bilaga 1) sändes till kontaktpersonen på Anticimex med avsikten 

att det skulle nå deltagarna senast dagen innan enkäten skickades ut. Dock sändes inte 

brevet ut i sin helhet utan en förkortad version bifogades i den e-post som skickades ut 

till deltagarna med länken till enkäten. 

Enkäten låg ute i 20 dagar och efter en vecka skickades en första påminnelse ut till de 

anställda på företaget. Efter ytterligare elva dagar skickades ännu en påminnelse ut. 

Databearbetning 

När möjligheten att svara på enkäten var slut fick författarna, via företaget Mistat, 

tillgång till alla svar från Easyresarch och bearbetningen av dessa påbörjades. Den 

statistiska bearbetningen gjordes i kalkylprogrammet Microsoft Office Excel och 

deskriptiv och jämförande data presenterades i text samt i form av tabeller och figurer i 

http://www.anticimex.com/sv)
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vilka de olika svaren summerades i procenttal. Författarna avsåg att undersöka om det 

fanns ett samband mellan utnyttjande av friskvårdsbidraget och högre träningsfrekvens. 

Nollhypotesen var att det inte fanns något samband mellan dessa variabler. För att 

nollhypotesen skulle kunna förkastas innebar det att skillnaderna mellan grupperna 

”utnyttjar friskvårdsbidraget” och ”untyttjar inte friskvårdsbidraget” var så stor att det 

inte var slumpen som hade orsakat resultatet (Andersson, 2006). Ett chitvå-test på de 

kategoriska variablerna ”utnyttjar friskvårdsbidraget” och ”utnyttjar inte 

friskvårdsbidraget” i förhållande till de kategoriska variablerna ”träningsfrekvens” och 

”vardagsaktiviteter” utfördes. Frekvenserna som kunde anges i frågan om träning och 

vardagsaktiviteter var ”varje dag eller nästan varje dag”, ”5 gånger i veckan”, ”4 gånger 

i veckan”, ”3 gånger i veckan”, ”2 gånger i veckan”, ”1 gång i veckan”, ”någon gång 

varje månad”, ”mer sällan” och ”aldrig”. För chitvå-testet adderades alla svar från 

frekvensen ”2 gånger i veckan” upp till och med frekvensen ”varje dag eller nästan 

varje dag” och bildade en variabel. Signifikansnivån sattes till 5 % (p < 0,05).  

Etik 

Principer för hälsofrämjande insatser 

Trots att friskvårdsbidraget inte har initierats av sjuk- och hälsovården kan det betraktas 

som ett bidrag till de hälsofrämjande insatserna i Sverige. Hälsofrämjande insatser följer 

ett antal etiska principer som bedömer värdet av insatsen. Principerna är framtagna av 

en statlig utredning (SOU 1995:3) och innebär att ”insatsen ska göra gott, ska inte 

skada, ska utgå från att alla människor har lika värde, ska främja rättvisa, ska respektera 

människors självbestämmande och ska göra största möjliga nytta” (Statens 

Folkhälsoinstitut [FHI], 2013c). 

Etiska överväganden vid undersökningen 

En kortfattad, skriftlig information bifogades i det utskick som gjordes till deltagarna 

där länken till enkäten återfanns. I den skriftliga informationen framgick det att 

deltagande i studien var frivilligt och anonymt samt att enkätsvaren endast var 

tillgängliga för författarna och deras handledare på högskolan. 

Resultat 

Resultatet har delats i tre delar. Under rubriken ”bakgrund” presenteras deskriptiva 

bakgrundsvariabler (kön, ålder och tjänst). Under rubriken ”friskvårdsbidraget” 

redovisas resultat som handlar om informationen kring friskvårdsbidraget, orsakerna till 

att bidraget utnyttjas eller inte utnyttjas samt önskemål om hur bidraget kan göras mer 

attraktivt. Under rubriken ”motionsvanor och inställning till hälsa” beskrivs de 

anställdas motionsvanor och inställningen till fysisk aktivitet och hälsa. 

Totalt var det 45 % som utnyttjade friskvårdsbidraget och 55 % som inte utnyttjade det. 

Av de som utnyttjade bidraget angav 83 % att de utnyttjade det till träning, 30 % till 

massage, och 4 % utnyttjade det till annat, vilket uppgavs vara kiropraktik samt 

träningsrådgivning. 
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Bakgrund 

Av de svarande var det 69 % som var män och 31 % som var kvinnor (n = 51). Tabell 1 

nedan visar fördelningen av kön, åldrar och tjänster avseende svarande respondenter. 

Medelåldern för män var 44 år och för kvinnor 38 år.  

Tabell 1 – Respondenternas ålder, kön och tjänst 

Variabel Antal  Andel Variabel Antal Andel 

Man 35 69% Kvinna 16 31,0% 

            

Ålder     Ålder     

20-25 år 1 3,0% 20-25 år 1 6,0% 

26-30 år     26-30 år     

31-35 år 7 20,0% 31-35 år 6 38,0% 

36-40 år 6 17,0% 36-40 år 2 13,0% 

41-45 år 5 14,0% 41-45 år 5 31,0% 

46-50 år 5 14,0% 46-50 år 1 6,0% 

51-55 år 4 11,0% 51-55 år 1 6,0% 

56-60 år 6 17,0% 56-60 år     

61-65 år 1 3,0% 61-65 år     

            

Tjänst     Tjänst     

Tekniker 23 66% Tekniker 5 31% 

Kundtjänstemän 1 3% Kundtjänstemän 5 31% 

Administrativa 
tjänstemän 

1 3% Administrativa 
tjänstemän 

3 19% 

Säljare 6 17% Säljare 1 6% 

Chefer 4 11% Chefer 2 13% 

 

Friskvårdsbidraget 

Det var 46 respondenter som uppgav att de hade fått information från företaget om 

friskvårdsbidraget. 5 respondenter uppgav att de inte hade fått någon information om 

bidraget. Av de som utnyttjade bidraget (n = 23) hade 22 fått information om det och 1 

uppgav att han eller hon inte hade fått information. Av de som inte utnyttjade bidraget 

(n = 28) hade 24 fått information om bidraget och 4 hade inte fått information. 

Till frågan om på vilket sätt information om friskvårdsbidraget hade erhållits gavs 

respondenterna möjlighet att ange fler än ett alternativ. Totalt gavs 78 svar. Av de som 

hade fått information om friskvårdsbidraget var det 38 respondenter som hade fått den 

via företagets intranät, 5 respondenter hade fått information via intern e-post, 2 från 

företagets interntidning, 9 muntligen från personalavdelningen, 22 muntligen från en 

kollega och 2 via en annan kanal vilket i detta fall var från en chef (se figur 1 nedan). 

Av de som inte hade fått informationen om friskvårdsbidraget (n = 5) var det 4 som 

svarade varav 1 önskade att få information via företagets intranät, 3 önskade att få 

information via intern e-post och 1 önskade att få information muntligen från 

personalavdelningen. 
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Figur 1 - Kanaler som användes för informationsspridning (n = 78) 

De som utnyttjade friskvårdsbidraget (n = 23) fick uppge hur väl ett antal påståenden 

stämde med deras uppfattning om varför de utnyttjade bidraget. 100 % uppgav att de 

helt eller delvis höll med om att friskvårdsbidraget är en personalförmån som de gärna 

utnyttjar, att det bidrar till att lättare fokusera på arbetsuppgifterna, att det är ett sätt att 

förebygga skador och sjukdom och att aktiviteten som utförs bidrar till mer energi. 

De som inte utnyttjade friskvårdsbidraget (n = 28) fick uppge hur väl ett antal 

påståenden stämde med deras uppfattning om varför de inte utnyttjade bidraget. 100 % 

av respondenterna tog helt eller delvis avstånd från påståendet ”inget intresse av att 

utnyttja bidraget”. 54 % höll helt eller delvis med om påståendet ”bidraget innefattar 

inte den aktivitet som önskas”. 58 % höll helt eller delvis med om påståendet ”storleken 

på bidraget är för litet”. 43 % höll helt eller delvis med om påståendet ”tidsbrist”. 57 % 

höll helt eller delvis med om påståendet ”för komplicerat att använda bidraget”. 47 % 

höll helt eller delvis med om påståendet ”okunskap om hur bidraget kan användas. 

Respondenterna fick ange på vilka sätt friskvårdsbidraget skulle kunna göras mer 

attraktivt. Fler svar än ett var möjligt att ange. Totalt gavs 121 svar. 38 respondenter 

ansåg att en förbättringsmöjlighet av friskvårdsbidraget skulle vara att beloppet var 

större än 1500 kronor och 35 respondenter tyckte att möjligheten att utnyttja bidraget 

under arbetstid skulle finnas. 17 respondenter tyckte att mindre komplicerade regler och 

fler aktiviteter att välja på skulle göra friskvårdsbidraget mer attraktivt. 12 respondenter 

ansåg att bidraget skulle bli mer attraktivt om information om hur bidraget kan 

användas var bättre. 1 respondent hade inget förslag (”vet inte”) och 1 respondent 

uppgav ”annat” där förslaget var att bidraget skulle kunna användas i form av inköp av 

löparskor eller till betalning för startavgift i motionslopp (se figur 2 nedan). 
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Figur 2 - Förslag till hur friskvårdsbidraget kan bli mer attraktivt att utnyttja (n = 121) 

Motionsvanor och inställning till hälsa 

Respondenterna fick uppge hur väl ett antal påståenden stämde med deras uppfattning 

om fysisk aktivitet. 100 % av respondenterna höll helt eller delvis med om att fysisk 

aktivitet ger dem energi och 88 % höll helt eller delvis med om att fysisk aktivitet är en 

förutsättning för att klara arbetsuppgifterna. 14 % höll helt eller delvis med om att 

fysisk aktivitet var svårt för dem på grund av deras hälsosituation (se figur 3 nedan). 

 

Figur 3 – Uppfattning om fysisk aktivitet 

Respondenterna fick uppge hur väl ett antal påståenden stämde med deras uppfattning 

om hälsa. Av de som utnyttjade friskvårdsbidraget var det 100 % som höll helt eller 

delvis med höll med om att det var viktigt att sköta om sin hälsa. 97 % av de som inte 

utnyttjade friskvårdsbidraget höll helt eller delvis med om att det var viktigt att sköta 

om sin hälsa (se figur 4 nedan). 
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Figur 4 – Inställning till hälsa 

Respondenterna angav hur ofta de ägnade sig åt träningsaktiviteter i form av exempelvis 

löpning, styrketräning eller simning som omfattade minst 30 minuter per tillfälle. 54 % 

av respondenterna tränade två eller fler gånger i veckan. 

Respondenterna angav hur ofta de ägnade sig åt vardagsaktiviteter i form av exempelvis 

promenader, cykling till och från jobbet eller trädgårdsarbete som omfattade minst 30 

minuter. 76 % av respondenterna utförde någon form av vardagsaktivitet två gånger 

eller fler gånger i veckan. 

Av de respondenter som utnyttjade friskvårdsbidraget var det 82 % som utförde någon 

form av träning två gånger per vecka eller oftare. Av denna grupp respondenter var det 

90 % som utförde någon form av vardagsaktivitet två gånger per vecka eller oftare. Av 

de som inte utnyttjade friskvårdsbidraget var det 28 % som utförde någon form av 

träning två gånger per vecka eller oftare. Av denna grupp respondenter var det 61 % 

som utförde någon form av vardagsaktivitet två gånger per vecka eller oftare (se figur 5 

nedan). 

Chitvå-test utfördes för att kontrollera om det fanns någon skillnad i träningsfrekvens 

och utförande av vardagsaktiviteter mellan de som utnyttjade friskvårdsbidraget och de 

som inte utnyttjade friskvårdsbidraget. Signifikansnivån var 5 % (P < 0,05) och det 

kritiska värdet 3,84. Båda testen påvisade att det förelåg ett signifikant samband mellan 

utnyttjande av friskvårdsbidraget och träningsfrekvens och utförande av 

vardagsaktivitet (P-värde 0,000119522 och chitvå-värde 14,80 för sambandet mellan 

utnyttjande av bidraget och träningsfrekvens samt P-värde 0,01262136 och chitvå-värde 

10,08 för sambandet mellan utnyttjande av bidraget och utförande av 

vardagsaktiviteter). 
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Figur 5 – Frekvens av regelbunden fysisk aktivitet (träning och vardagsaktivitet) i relation till 

utnyttjande/icke-utnyttjande av friskvårdsbidraget 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna anser att undersökningens metod beskrevs väl vilket innebär att den skulle 

kunna replikeras. Eliasson (2006) menar att om resultatet går att upprepa har 

undersökningen hög reliabilitet. Studiens syfte var att ta reda på hur anställda på en 

arbetsplats förhåller sig till friskvårdsbidraget och vilka deras motionsvanor var. 

Enkäten utformades på ett sådant sätt att syftets frågeställningar skulle kunna besvaras. 

Validitet innebär att det som man avser att mäta i en undersökning verkligen mäts 

(Eliasson, 2006). Författarna anser att undersökningen har validitet. 

Etiska överväganden vid undersökningen 

I enlighet med de etiska principerna för forskning (Vetenskapsrådet, 2009) skulle 

författarna i informationsbrevet ha informerat deltagarna om att de kunde välja att 

avsluta deltagandet när som helst om de så önskade samt att svaren som erhölls endast 

var ämnade att användas till den aktuella studien. 

Urval 

Den kvantitativa undersökningen syftar ofta till att resultaten ska kunna generaliseras 

till andra grupper och situationer (Bryman, 2007). På grund av den relativt korta tiden 

för undersökningen gjordes ett bekvämlighetsurval istället för ett slumpmässigt urval 

som är mer krävande vad gäller förberedelser och kostnader. Enligt Bryman (2007) är 

det svårt att generalisera resultat som härstammar från bekvämlighetsurval. 

Författarna kontaktade flera organisationer i deras närhet och Anticimex tackade ja till 

att delta i undersökningen. Företaget har fler kontor än de som kom att inkluderas i 

undersökningen. Efter diskussion med kontaktpersonen på Anticimex beslutade 
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författarna att enbart inkludera de kontor som ingick i Region Norr. I Region Norr fanns 

representanter från de olika tjänstekategorierna, både män och kvinnor samt anställda i 

varierande åldrar. Med tanke på att svarsfrekvensen var låg (se nedan) skulle detta 

beslut kunna anses vara bristfälligt. I det fall fler kontor hade inkluderats i 

undersökningen hade svarsfrekvensen eventuellt kunnat bli högre. Andersson (2006) 

skriver att en osäkerhet i resultatet kan härledas till det faktum att för få individer 

studeras och att de variabler som studeras därför kan påverkas av tillfälligheter. 

Datainsamling 

Författarna ansåg att det var en fördel att ha enkätundersökningen på webben. Det gav 

de anställda möjlighet att själva välja när de ville svara på frågorna. Dock fanns det 

kända risker med det förfarandet varav den största innebär att en lägre svarsfrekvens 

erhålls än då respondenterna kan möta forskaren fysiskt. Orsaken är att eventuella 

oklarheter kring frågornas formulering inte går att ställa direkt till den som utför 

undersökning (Eliasson, 2006). Trots att enkäten fanns tillgänglig för de anställda i 

nästan tre veckor och att två påminnelser skickades ut var svarsfrekvensen i 

undersökningen endast 38 % vilket ska betraktas som lågt. På grund av det stora 

svarsbortfallet kan inte författarna utgå från att de svarande respondenterna är 

representativa för populationen. De som inte svarade på enkäten gjorde det eventuellt 

för att de inte var intresserade av friskvårdsbidraget och deras svar, om de hade deltagit, 

hade påverkat undersökningens resultat. Likväl kan de som inte svarade på enkäten ha 

utgjorts av flera som är positivt inställda till bidraget vilket också hade påverkat 

resultatet. Emellertid anser författarna att ett par viktiga slutsatser har kunnat dras 

beträffande det undersökta företaget. En av dessa är att informationsspridningen kring 

friskvårdsbidraget skulle kunna förbättras. Det framkom också att förändrade regler för 

bidraget var önskvärt. 

En av anledningarna till att få personer svarade på enkäten skulle kunna vara att det 

informationsbrev riktat till de anställda som planerades att föregå enkäten aldrig nådde 

dem. Kontaktpersonen i företaget hade dock meddelat regionchefen muntligen om den 

förestående enkäten. Regionchefen hade i sin tur muntligen spridit informationen till de 

olika avdelningarna i företaget. När länken till enkäten skickades till alla anställda från 

företaget Mistat AB fanns en kortare version av informationsbrevet med som en 

introduktion. Författarna hade önskat att alla anställda hade fått likvärdig information 

innan enkäten skickades ut. Emellertid är författarna medvetna om att de inte var 

tillräckligt tydliga i sina instruktioner beträffande hur informationsbrevet skulle 

distribueras och denna brist har troligtvis påverkat undersökningens svarsfrekvens. 

Kontaktpersonen i företaget hade också meddelat författarna att flera av de anställda på 

företaget, på grund av sin tjänst, inte regelbundet läste sin e-post. Det här är ännu en 

trolig orsak som skulle kunna förklara den låga svarsfrekvensen. En enkät som hade 

skickats via vanlig post hade eventuellt lett till fler svar. 

En pilotstudie är fördelaktig att göra när datainsamling sker via en enkät. En pilotstudie 

innebär att enkäten provas på ett antal individer innan den skickas ut till de tilltänkta 

respondenterna. Försökspersonerna har till uppgift att svara på enkäten och ge 

synpunkter på enkätens utformning och omfattning. Synpunkterna leder vanligtvis till 

en förbättring av enkäten (Eliasson, 2006). Emellertid tog arbetet med att formulera 

enkätfrågorna längre tid än vad författarna hade avsett vilket innebar att detta moment 

fick uteslutas. Författarna anser att antalet frågor (15 st.) varken var för få eller för 
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många och att layouten var tydlig och lättläst dock hade det varit nyttigt att ta del av 

utomståendes åsikter beträffande innehållet. 

I flera enkätfrågor gavs respondenterna utrymme att ange fler svar än ett. För tolkningen 

av dessa resultat är det viktigt att förtydliga att det är antalet svar och inte antalet 

personer som uppges. 

En filterfråga skulle besvaras vilken avsåg att ta reda på om respondenterna hade fått 

eller inte hade fått information om friskvårdsbidraget. Beroende på om frågan 

besvarades med ett ”ja” eller ett ”nej” fick respondenterna olika följdfrågor i vilken 

flera svarsalternativ var möjliga att ange. Författarna inser att även de respondenter som 

hade uppgett att de hade fått information om friskvårdsbidraget, i likhet med de som 

inte hade fått informationen, skulle ha getts utrymme att ange önskemål om hur de i 

framtiden önskade få informationen om bidraget. Deras önskemål om 

informationsspridningen är lika viktig att ta del av och eventuellt skulle en annan eller 

flera andra kanaler för informationsspridning ha visat sig vara mer önskvärd än den eller 

de som kom fram genom svaren från de som inte hade fått informationen om 

friskvårdsbidraget. 

Databearbetning 

Data från enkätverktyget Easyresearch fördes över till kalkylprogrammet Microsoft 

Office Excel. Framställningen av relevanta tabeller och figurer var problemfri. 

Resultaten åskådliggjordes på ett tydligt sätt. 

Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur anställda på en arbetsplats förhåller sig 

till friskvårdsbidraget och vilka orsakerna är till att det utnyttjas eller inte utnyttjas. Ett 

andra syfte var att beskriva de anställdas motionsvanor och inställning till hälsa. 

Insatser på arenan arbetsplatsen bidrar till det hälsofrämjande arbetet genom att stärka 

friskfaktorer, det vill säga utifrån ett salutogent perspektiv. Insatserna ska passa alla de 

individer som samspelar i samma sammanhang (Hanson, 2004). Friskvårdsbidraget är 

en betydande del i det hälsofrämjande arbetet i företag och organisationer. Bidraget 

utnyttjas framför allt till fysisk aktivitet i form av träning. Faskunger och Schäfer 

Elinder (2006) menar att regelbunden fysisk aktivitet bidrar till att minska risken för att 

utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar. 

Tidigare undersökningar kring friskvård på eller via arbetsplatsen och om 

friskvårdsbidraget har konstaterat att långt ifrån alla arbetstagare utnyttjar de 

möjligheter till friskvård som erbjuds (Jacobsson, 2009). Baeck och Hallengren (2007) 

fann att, trots det faktum att de flesta ansåg att god hälsa var betydelsefull, var det få 

som utnyttjade bidraget. Författarna till den aktuella studien kunde se att den bilden 

överensstämde med resultatet i deras studie. Endast 45 % av de anställda på 

försöksföretaget utnyttjade friskvårdsbidraget men 100 % av dessa höll helt eller delvis 

med om att det är viktigt att sköta om sin hälsa och 97 % av de som inte utnyttjade 

bidraget höll helt eller delvis med om att det är viktigt att sköta om sin hälsa. 

De frågeställningar författarna ville få svar på i undersökningen var, förutom andelen 

som utnyttjade bidraget och deras inställning till hälsa, också på vilket sätt information 
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kring bidraget hade förmedlats från arbetsgivarens sida och vilka önskemål de anställda 

hade om kanalerna för informationsspridningen, varför en anställd utnyttjade eller inte 

utnyttjade friskvårdsbidraget, hur den anställde ansåg att friskvårdsbidraget som 

företeelse skulle kunna göras mer attraktivt och slutligen vilka motionsvanor den 

anställde hade. Genom den sista frågeställningen önskade författarna ta reda på om det 

fanns någon relation mellan utnyttjandet av friskvårdsbidraget och ett mer frekvent 

tränande och/eller utförande av vardagsaktiviteter. 

Information 

Författarnas utgångspunkt var att de arbetsgivare som erbjuder sina anställda ett 

friskvårdsbidrag önskar att det utnyttjas av så många som möjligt varför frågor kring 

informationsspridningen från arbetsgivarens sida om bidraget var betydelsefulla. 

Det har tidigare fastslagits att arbetsgivarens roll i de anställdas deltagande i friskvård 

på arbetsplatsen är viktig och att investering i friskvård bidrar till ett bättre socialt 

klimat och lägre sjukfrånvaro (Delive, Skagert & Vilhelmsson, 2006; Liljebäck, 2007). 

En stor del i arbetsgivarens ansvar är således att på ett effektivt sätt informera om 

friskvårdsbidragets storlek och användandeområden. 

De respondenter som hade fått informationen om friskvårdsbidraget hade framför allt 

fått den via företagets intranät men även muntlig information från en kollega angavs 

som en vanlig kanal. Av de respondenter som inte hade fått informationen om bidraget 

önskade majoriteten att informationen skulle distribueras via den interna e-posten. 

Tidigare studier har konstaterat att information om bidraget saknades och att 

arbetsgivaren borde tillhandahålla mer information (Agerhem & Ydrestål, 2010; Baeck 

& Hallengren, 2007). De företag som vill säkerställa att så många som möjligt i 

organisationen tar del av informationen bör därför använda sig av flera olika 

distributionskanaler. I det aktuella undersökningsföretaget hade en stor del av 

medarbetarna sällan tillgång till att läsa sin e-post varför författarna tror att regelbundna, 

fysiska informationsmöten skulle kunna bidra till att informationsspridningen, om vad 

friskvårdsbidraget innebär och aktuella regler kring det, ökar. 

Anledningar till utnyttjande respektive icke-utnyttjande 

När det gäller utnyttjandet av friskvårdsbidraget kunde författarna se vissa skillnader 

mellan de som utnyttjade bidraget och de som inte utnyttjade det. 100 % av de 

respondenter som utnyttjade friskvårdsbidraget höll helt eller delvis med om att de fick 

mer energi, hade lättare att fokusera på sina arbetsuppgifter tack vare den aktivitet de 

utförde och att bidraget var en förmån som de gärna utnyttjade. Ernstson och Harrison 

(2006) kom fram till att de som motionerade gjorde det för att hålla sig i form och för 

att förebygga skador och sjukdomar vilket stämde överens med uppgifterna i den 

aktuella undersökningen. Alla respondenter som utnyttjade bidraget höll helt eller delvis 

med om att utnyttjandet av bidraget var ett sätt att förebygga skador och sjukdom. 

Agerhem och Ydrestål (2010) såg också ett samband mellan utnyttjande av 

friskvårdsbidraget och upplevelsen av god hälsa. Deras informanter ansåg sig vara 

friskare tack vare att de utnyttjade bidraget. 

Av de som inte utnyttjade friskvårdsbidraget tog alla helt eller delvis avstånd från att de 

är ointresserade av att utnyttja bidraget. 57 % höll helt eller delvis med om att det var 
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för komplicerat att använda friskvårdsbidraget och att bidragets storlek var för litet. 

Liljebäck (2007) fann också att utnyttjandet var lågt på grund av att friskvårdsbidraget 

ansågs vara svårt att använda. Det här resultatet påvisar ytterligare att informationen 

kring bidraget från arbetsgivarens sida bör förbättras. 

54 % höll helt eller delvis med om att de inte använde bidraget på grund av att den 

aktivitet de önskade utföra inte fanns med. Ett större utbud av aktiviteter skulle kunna 

bidra till att fler anställda utnyttjar friskvårdsbidraget. Beslutet om vilka aktiviteter som 

ska finnas tillgängliga ligger dock utanför arbetsgivarens kontroll, det styrs för 

närvarande av Skatteverket. Skatteverket är den myndighet som har tolkningsrätt av 

Inkomstlagen vilken ger rättslig grund för arbetsgivaren att erbjuda skattefria 

friskvårdsaktiviteter. Verkets utgångsläge är att aktiviteten ska vara av ”enklare slag och 

mindre värde”. Författarna förvånas över det faktum att jurister och handläggare på 

Skatteverket beslutar om vilka aktiviteter som ska betraktas som hälsofrämjande eller 

inte. Reglerna är paternalistiska och författarna anser att det föreligger ett behov av att 

göra dessa mer autonoma för både arbetsgivare och arbetstagare vilket innebär att 

arbetsgivaren skulle ges rätten att själv godkänna den aktivitet arbetstagaren önskar ta 

del av. I dagsläget beslutar Skatteverket i varje enskilt fall när arbetsgivaren gör en 

förfrågan om en aktivitet. 

Bjurvald et al. (2004) menar att främjandet av hälsan är en samverkan mellan 

arbetsgivare och arbetstagare och hälsan i arbetslivet bör främjas via arbetsplatsen. 

Författarna till den aktuella undersökningen föreslår riktade hälsofrämjande insatser på 

arbetsplatsen, som exempelvis strukturerad träning under arbetstid och 

kunskapsspridning i form av föreläsningar om hur mer hälsosamma val kan göras. 

Sådana insatser skulle kunna påverka de anställda som inte utnyttjar bidraget att utnyttja 

sitt bidrag. Insatserna bör dock gälla för både de som redan utnyttjar och de som inte 

utnyttjar bidraget eftersom en samhörighet och ett bättre arbetsklimat på arbetsplatsen 

kan skapas om de anställda har gemensamma mål att sträva efter. Författarna tycker att 

begreppet empowerment är relevant i detta sammanhang eftersom det i det här fallet 

betyder att en grupp människor som befinner sig i samma sociala situation 

(arbetsplatsen) ges möjlighet att stötta varandra i strävan att uppnå god hälsa. 

Önskemål om förändringar 

Alla respondenter, oavsett om de utnyttjade eller inte utnyttjade friskvårdsbidraget, gavs 

utrymme att uppge hur de ansåg att friskvårdsbidraget skulle kunna göras mer attraktivt. 

En tredjedel av de tillfrågade tyckte att mindre komplicerade regler kring användandet 

av friskvårdsbidraget var önskvärt. En tredjedel menade att bättre information om hur 

bidraget kunde användas behövdes. 75 % svarade att ett större belopp än de i dagsläget 

1500 kronorna skulle göra bidraget mer attraktivt och 69 % angav att de önskade ha 

möjligheten att utnyttja bidraget på arbetstid. 

I resultatet som beskriver informationsspridningen om friskvårdsbidraget föreslog 

författarna åtgärder från arbetsgivarnas sida för att öka kunskaperna om vad 

friskvårdsbidraget är och hur det kan utnyttjas (se ovan). Författarna vidhåller att den 

åtgärden är av stor betydelse men menar att arbetsgivarna har mycket att vinna på om 

ytterligare åtgärder vidtas för att nå ett utökat användande av bidraget. En stor andel av 

respondenterna ansåg att ett större belopp än 1500 kronor samt möjligheten att utnyttja 

bidraget på arbetstid skulle göra friskvårdsbidraget mer attraktivt. Att införliva dessa 

åtgärder innebär dock stora kostnader för företaget. Zwetsloot et al. (2010) menar 
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emellertid att ett företag som engagerar sig i sin personals hälsa genererar fler 

hälsosamma medarbetare och produktiviteten i företaget påverkas positivt. Kostnaderna 

för nya åtgärder kring friskvård bör således ställas i relation till de eventuella kostnader 

företaget skulle ha på grund av sjukskrivningar orsakade av fysisk och/eller psykisk 

ohälsa samt kostnader orsakade av försämrad produktivitet. 

Motionsvanor och inställning till hälsa 

Oavsett om den anställde utnyttjade eller inte utnyttjade friskvårdsbidraget höll alla 

respondenter helt eller delvis med om att motion ger mer energi. 88 % höll helt eller 

delvis med om att fysisk aktivitet var en förutsättning för att klara arbetsuppgifterna. 

Resultatet visar att det finns en förståelse hos de anställda om att motion stärker hälsan 

och förbättrar arbetskapaciteten. Ernstson och Harrison (2006) belyste i sin 

undersökning att de som motionerar gjorde det för att hålla sig i form och för att 

undvika skador och sjukdomar. 

Det är intressant att en så stor andel av de som inte utnyttjade friskvårdsbidraget uppgav 

att de tycker att det är viktigt att sköta sin hälsa. Det här resultatet liknar andra studiers 

resultat beträffande inställning till hälsa i vilka respondenterna också angav sin positiva 

syn på hälsa trots att de inte utnyttjade friskvårdsbidraget (Baeck och Hallengren 

(2007); Ernstson och Harrison, 2006).  

Författarna studerade sambandet mellan utnyttjande av friskvårdsbidraget och 

träningsfrekvens och fann ett samband mellan dessa variabler. Det fanns också ett 

samband mellan utnyttjande av bidraget och utförande av vardagsaktiviteter. Av dessa 

resultat skulle man kunna dra slutsatsen att de som utnyttjar sitt friskvårdsbidrag också 

är mer benägna att vara hälsosamma. Emellertid är innebörden av hälsa subjektiv och 

det finns inga belägg för att de som har uppgett att det är viktigt att sköta om sin hälsa 

med det menar att de aktiviteter som friskvårdsbidraget innefattar bidrar till just deras 

hälsa. 

Slutsats 

Enligt folkhälsomål fyra, hälsa i arbetslivet, finns det ett behov av att främja god hälsa 

på arbetsplatsen. Friskvårdsbidraget är en personalförmån som många arbetsgivare 

erbjuder sina anställda. Utnyttjandet av bidraget visade sig dock vara lågt. Oavsett om 

bidraget utnyttjades eller inte utnyttjades ansåg nästan alla att det var viktigt att sköta 

om sin hälsa men de som utnyttjade friskvårdsbidraget tränade eller utförde någon form 

av vardagsaktivitet betydligt mer än de som inte utnyttjade bidraget. 

Resultatet genererade insikter som kan vara till arbetsgivarens fördel att ta del av i 

strävan att öka utnyttjandet av bidraget. 

För att undvika att en stor del av medarbetarna går miste om information om 

friskvårdsbidraget bör arbetsgivaren sprida informationen via flera kanaler där fysiska 

informationsmöten skulle kunna ha stor genomslagskraft. Två konkreta önskemål om 

förbättringar av bidraget framkom i resultatet. Det ena innebar en ökning av det aktuella 

bidragsbeloppet och det andra var att få möjlighet att utnyttja bidraget på arbetstid. 



 

23 
 

Författarna betonar vikten av planerade hälsoinriktade insatser på arbetsplatsen som inte 

bara skulle förmå de anställda att träna och göra hälsosamma val utan också skulle bidra 

till att skapa en samhörighet med kollegorna och ett bättre arbetsklimat på arbetsplatsen. 

Det finns mycket litteratur som behandlar hälsofrämjande insatser på arbetsplatser men 

forskning om själva friskvårdsbidraget är begränsad. Författarnas åsikt är att mer 

omfattande forskning som beaktar både utnyttjandefaktorer av och regelverk kring 

bidraget skulle resultera i förbättringar vilka troligtvis skulle få en större andel anställda 

att utnyttja bidraget. 
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e-post: w10annlu@student.his.se                                   e-post: a10evako@student.his.se 

tel. 070 6023395                                                            tel. 070 9107019 

Om du inte kan använda länken ovan, logga in på: 

http://response.easyresearch.se/s.asp 

med följande uppgifter: 

Användarnamn: XXXX 

Lösenord: XXXX 

  

https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=906013&Pwd=24794189&TESTMODE=true
mailto:w10annlu@student.his.se
mailto:a10evako@student.his.se
http://response.easyresearch.se/s.asp
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Bilaga 2, Enkät 

 

Skyddad anonymitet: 
Undersökningen är konfidentiell. Ingen på din arbetsplats kommer att kunna se dina svar.  

  

Du är? 

 Kvinna 

 Man 

Din ålder? 

___________ 

Vilken tjänst har du? 

 Tekniker 

 Kundtjänst 

 IT-administratör 

 Administrativ tjänsteman 

 Säljare 

 Chef 

 Annan 

Om annan, vilken? 

______________________________ 
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Frågor kring fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är all kroppsrörelse som ger en energiförbrukning. Olika sorters 

träningsaktiviteter (exempelvis bollsport, löpning, simning, dans och styrketräning) är 

fysisk aktivitet medan exempelvis promenader, cykling till och från jobbet och 

trädgårdsarbete räknas till fysiska vardagsaktiviteter. 

Hur ofta utför du någon form av träningsaktivitet, som exempelvis löpning, 

styrketräning eller simning, som omfattar minst 30 minuter? 

 Varje dag eller nästan varje dag 

 5 ggr/vecka 

 4 ggr/vecka 

 3 ggr/vecka 

 2 ggr/vecka 

 1 ggr/vecka 

 Någon gång varje månad 

 Mer sällan 

 Aldrig 

Hur ofta utför du någon form av vardagsaktivitet, som exempelvis promenader, 

cykling till och från jobbet eller trädgårdsarbete, som omfattar minst 30 minuter? 

 Varje dag eller nästan varje dag 

 5 ggr/vecka 

 4 ggr/vecka 

 3 ggr/vecka 

 2 ggr/vecka 

 1 ggr/vecka 

 Någon gång varje månad 

 Mer sällan 

 Aldrig 
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Nedan följer en rad påståenden. Ange hur dessa stämmer med din uppfattning: 

 Håller helt 

och hållet 

med 

Håller 

delvis 

med 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt och 

hållet 

avstånd 

Regelbunden fysisk aktivitet är en 

förutsättning för att jag ska klara av mina 

arbetsuppgifter 

    

Regelbunden fysisk aktivitet ger mig energi     

Att vara fysiskt aktivt är svårt för mig på 

grund av min hälsosituation 

    

 

Frågor kring friskvårdsbidraget 

 

Arbetsgivare kan ge anställda ett ekonomiskt bidrag som kan användas för att främja den 

personliga hälsan, ett så kallat friskvårdsbidrag. Det gäller för samtliga anställda på 

arbetsplatsen oavsett anställningsform. Bidraget är avdragsgillt för arbetsgivaren och 

skattefritt för arbetstagaren. Skatteverket informerar om vilka aktiviteter som får 

inkluderas i bidraget. Racketsporter, bollsporter, dans, kroppsmassage, kostrådgivning 

och rökavvänjningskurser är exempel på vad bidraget kan användas till, även motion i 

form ett träningskort på gym går bra. Anticimex erbjuder de anställda 1500 kr per person 

och kalenderår. 

 

Har du fått information om friskvårdsbidraget av Anticimex? 

 Ja 

 Nej 

På vilket sätt har du fått informationen? 

Du kan ange ett eller flera svarsalternativ! 

 Via Axguide på intranätet 

 Via intern e-post 

 Via interntidningen 

 Muntligen från någon på personalavdelningen 

 Muntligen från en kollega 

 Annan kanal 

Om annan, vilken? 
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_________________________________________________________________ 

Önskar du få information om friskvårdsbidraget? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

Hur skulle du helst vilja ha information om friskvårdsbidraget? 

Du kan ange ett eller flera svarsalternativ! 

 Via Axguide på intranätet 

 Via intern e-post 

 Via interntidningen 

 Muntligen från personalavdelningen 

 Muntligen från en kollega 

 Annan kanal 

Om annan, vilken? 

  

_________________________________________________________________ 

Utnyttjar du friskvårdsbidraget? 

 Ja 

 Nej 

Till vad använder du ditt friskvårdsbidrag? 

Du kan ange ett eller flera svarsalternativ! 

 Träning 

 Kostrådgivning 

 Massage 

 Rökavvänjning 

 Annat 

Om annat, vad? 

_________________________________________________________________ 
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Nedan följer en rad påståenden. Ange hur dessa stämmer med din uppfattning: 

 

 Håller helt och 

hållet med 

Håller 

delvis 

med 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och 

hållet avstånd 

Det är viktigt för mig att sköta om 

min hälsa 

    

Jag får mer energi av den aktivitet 

jag utför 

    

Det är ett sätt för mig att 

förebygga skador och sjukdom 

    

Jag har lättare att fokusera på 

mina arbetsuppgifter 

    

Bidraget är en personalförmån 

som jag gärna utnyttjar 

    

Nedan följer en rad påståenden. Ange hur dessa stämmer med din uppfattning: 

 Håller helt 

och hållet 

med 

Håller 

delvis 

med 

Tar 

delvis 

avstånd 

Tar helt och 

hållet avstånd 

Det är viktigt för mig att sköta om min 

hälsa 

    

Jag vet inte på vilket sätt jag kan utnyttja 

friskvårdsbidraget 

    

Jag tycker det är för komplicerat att 

utnyttja friskvårdsbidraget 

    

Jag har inte tid att utnyttja 

friskvårdsbidraget 

    

Bidragets storlek är för litet för det jag 

vill använda friskvårdsbidraget till 

    

Den aktivitet jag är intresserad av 

innefattas inte av friskvårdsbidraget 

    

Jag är inte intresserad av att utnyttja 

friskvårdsbidraget 

    

Vilket eller vilka av följande alternativ skulle göra friskvårdsbidraget mer 

attraktivt anser du? 

Du kan ange ett eller flera svarsalternativ! 
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 Mer detaljerad information om hur bidraget kan användas 

 Att reglerna för användandet skulle vara mindre komplicerade 

 Att beloppet var större än 1500 kr 

 Möjlighet att utnyttja bidraget på arbetstid 

 Fler aktiviteter att välja på 

 Vet inte 

 Annat 

Om annat, vad? 

_________________________________________________________________ 

 


