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Abstract 
This cross-sectional study investigated the use of health benefits in relation to the self-rated 

health of employees at two medium-sized industrial enterprises in Hälsingland. The method 

used to investigate this was through a self-designed questionnaire consisting 19 questions 

about health, lifestyle and health benefits at the workplace. A total of 100 questionnaires were 

distributed in the two companies, hence 50 surveys at each workplace. The response rate was 

measured to 88 % and 74 %, which means a loss of 6 persons and 13 persons. The results 

showed that Company nr 1 offers its employees a health benefits consisting of free access to 

gym in the company premises after working hours and financial contributions to training-

cards. These benefits are used regularly by 29% of respondents. Company nr 2 currently 

offered no health benefits for their employees. The results also showed that 66% of the 

respondents at Company nr 1 rated their physical health as Excellent or Good and 79% 

consider their mental health as Excellent or Good. At Company nr 2, 65 % of the participants 

responded that they consider their physical health as Excellent or Good and 84% consider 

their mental health as Excellent or Good. The study also found that more than half of the 

participants in the two companies had a BMI (Body Mass Index) greater than 26. The 

conclusion from this is that the health benefits offered at Company nr 1 is used sparingly and 

that more than half of the participants at both companies consider their physical and mental 

health as Excellent or Good. 
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Sammanfattning 
I den här tvärsnittsstudien har användandet av hälsofrämjande förmåner i relation till den 

självskattade hälsan hos de anställda på två medelstora industriföretag i Hälsingland 

undersökts. Metoden som användes för att undersöka detta var genom en egenkonstruerad 

enkät bestående av 19 frågor som handlade om hälsa, levnadsvanor och hälsofrämjande 

förmåner på arbetsplatsen. Totalt delades 100 enkäter ut på de två företagen, därmed 50 

enkäter på vardera arbetsplats. Svarsfrekvensen uppmättes till 88 % respektive 74 % vilket 

betyder bortfall på 6 personer respektive 13 personer. Resultatet visade att Företag 1 erbjuder 

sina anställda hälsofrämjande förmåner bestående av fri tillgång till gym i företagets lokaler 

efter arbetstid och ekonomiskt bidrag till träningskort. Dessa förmåner nyttjas regelbundet av 

29 % av de svarande. På Företag 2 erbjuds för närvarande inga hälsofrämjande förmåner till 

de anställda. Resultatet visade också att 66 % av respondenterna på Företag 1 bedömer sin 

fysiska hälsa som Mycket bra eller Bra och 79 % bedömer sin psykiska hälsa som Mycket bra 

eller Bra. På Företag 2 svarade 65 % av deltagarna att de bedömer sin fysiska hälsa som 

Mycket bra eller Bra och 84 % bedömer sin psykiska hälsa som Mycket bra eller Bra. Det 

framkom även att mer än häften av deltagarna hos de båda företagen hade ett BMI (Body 

Mass Index) på över 26. Slutsatsen av detta är att de hälsofrämjande förmånerna som erbjuds 

på Företag 1 används sparsamt och att mer än hälften av deltagarna på båda företagen 

bedömer sin fysiska samt psykiska hälsa som Mycket bra eller Bra.  

 

 
Nyckelord: Självskattad hälsa, hälsofrämjande förmåner, arbetsplats, industriföretag.  
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Förord 
 

 

 

Vi vill tacka deltagande företag med anställda för att de 

medverkat i studien. Speciellt tack till 

kontaktpersonerna som underlättat arbetet med 

utlämnande och insamlande av enkäter. 

Vi vill även tacka vår handledare Ann-Sofie Hiswåls för 

all hjälp och stöd under kursens gång. 
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Introduktion 
Under de första åren på 2000-talet uppmättes kostnaderna för ohälsan i Sverige till mer än 

10% av bruttonationalprodukten. Dessa kostnader gäller om man lägger ihop sjukpension, 

sjukbidrag, kostnader för sjuklöner samt produktionsstörningar vid frånvaro från arbete med 

mera. Detta betyder att samhällets resurser i stor omfattning går till att täcka upp kostnader för 

ohälsan hos befolkningen (Andersson, Johrén & Malmgren, 2004).  

 

Arbetet är en plats där människor spenderar en stor del av sitt liv och det är därför en bra plats 

att arbeta med hälsoutveckling. På arbetsplatsen ges möjlighet att rikta hälsoinsatserna till en 

stor målgrupp, även människor som normalt sett kan vara svåra att nå ut till. En annan positiv 

aspekt av att driva hälsoarbete i den här arenan är att de anställda kan inspirera varandra till 

att delta aktivt genom det sociala grupptrycket, detta kan även hjälpa personer som saknar 

motivationen att genomföra något som förbättrar den egna hälsan (Cronsell, Engvall & 

Karlsson, 2003). Det är därför intressant att undersöka hur hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatsen påverkar den självskattade hälsan hos de anställda. Den självupplevda hälsan 

har visat sig vara en bra ledtråd till hur det rent medicinska hälsotillståndet faktiskt är. 

Andersson, Johrén och Malmgren (2004) menar att det finns starka kopplingar mellan den 

självupplevda hälsan och kommande dödlighet. Enligt dem har det i studier visat sig vara ett 

starkare samband mellan självupplevd hälsa och kommande dödlighet i jämförelse med de 

medicinska mätvärden som framkommit i hälsoundersökningar. Även Westerlund (2005) 

diskuterar fördelarna med att mäta hälsa genom att själva låta människor uppskatta den. Han 

menar att det är en snabb och icke inskränkande metod, men också att undersökaren kan få 

med delar som välbefinnande, livskvalitet och livssituation, vilket kan vara svårt i mer 

objektiva mätningar av hälsan (2005). Mycket av den tidigare forskning som gjorts inom 

ämnet fokuserar på hur vida hälsoinsatser på organisationsnivå förbättrat hälsan hos 

individerna och indirekt om insatserna varit kostnadseffektiva (Anderson et. al, 2009; 

Dishman, DeJoy, Wilson & Vandenberg, 2009).  

 

Conn, Hafdahl, Cooper, Brown och Lusk (2009) genomförde en granskning av tidigare 

studier där hälsofrämjande interventioner på arbetsplatser utförts. 7251 artiklar analyserades 

för att lokalisera kvalificerade interventionsstudier. Genomgången av studierna, som 

genomförts mellan åren 1969 – 2007, visade bland annat att interventioner för att främja 

hälsan bland de anställda genom exempelvis ökad fysisk aktivitet, kan fungera samt påverka 

arbetssituationen positivt, exempelvis genom minskad stress och bättre arbetsklimat. De 
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interventioner som genomfördes under arbetstid gav också en större effekt än de 

interventioner som riktade sig på fritiden (2009). Det råder delade meningar om 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen är effektivt eller inte. Många studier där sådana 

interventionsprogram utvärderats har uppvisat positiva resultat men det finns också studier där 

ingen väsentlig förbättring har skett. Ett exempel på detta är en översiktsstudie som 

genomförts av Anderson et. al. (2009) där de tittat på effektiviteten av interventions program 

på arbetsplatser där syftet har varit att främja en hälsosam vikt hos de anställda samt där 

interventionerna har inriktats på kostvanor och fysisk aktivitet. De flesta av studierna 

kombinerade informations- och beteendestrategier för att påverka matvanorna och den fysiska 

aktiviteten. Ett fåtal studier utförde förändringar i arbetsmiljön för att underlätta för 

personalen att göra hälsosamma val. Detta gjordes till exempel genom att införa bättre 

alternativ i cafeterian och öka tillgången till träningsanläggningar på arbetsplatserna. För att 

mäta effektiviteten av dessa åtgärder i utvärderingen kontrollerade forskarna förbättringar 

gällande vikten, BMI (Body Mass Index) och andelen kroppsfett bland de som deltagit i 

interventionerna. Resultatet visade på en anspråkslös förbättring av vikten vid uppföljning 

som gjordes 6 – 12 månader efter att interventionsprogrammen avslutats. Däremot förefaller 

en strukturerad intervention där både personlig rådgivning och information ingår, var en mer 

effektiv kombination än till exempel endast information som åtgärd (2009).  

 

En annan undersökning (Tveito & Eriksen, 2008) är en norsk pilotstudie där ett hälsoprogram 

infördes på en arbetsplats, med syftet att minska sjukskrivningar och klagomål rörande den 

egna hälsan. Studien gjordes bland vårdpersonal och det var totalt 45 medverkande som 

delades in i en kontrollgrupp samt en interventionsgrupp. Interventionen bestod av fysisk 

aktivitet (genom aerobicspass på en timme, 3 gånger i veckan under nio månaders tid) och 

hälsoinformation (genom totalt 15 timmars information om stress, hälsa och livsstil under nio 

månaders tid). Resultatet av denna studie visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

kontrollgruppen och interventionsgruppen vad gäller sjukskrivningar. Dock visade studien en 

väsentlig skillnad mellan grupperna när det gäller smärta i nacken. Även förbättringar 

gällande den subjektiva hälsan till exempel bättre fysik, bättre förmåga att hantera stress och 

mindre smärta i muskler konstaterades (2008). Det finns även interventioner som gjorts på 

arbetsplatsen för att öka de anställdas fysiska aktivitet under deras fritid, Move To Improve är 

ett sådant exempel. 1442 anställda på olika arbetsplatser ingick i interventionsprogrammet, 

som pågick i 12 veckor. Interventionerna bestod av förändringar inom organisationen samt att 

de satte upp både personliga och gruppinriktade mål för de anställda. Dessa förändringar 
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genomfördes hösten 2005, och pågick under två år för att sedan utvärderas och analyseras 

hösten 2007. Resultaten visade att deltagarna i interventionen hade en förbättrad fysisk 

kondition. Bland annat så ökade deltagarna antalet minuter som veckovis spenderades till 

fysisk aktivitet med 300 min samt att antalet steg som mättes med stegräknare också ökade 

med 9000 steg/dag. Denna förändring skedde framförallt under de sista sex veckorna. Baserat 

på resultaten, anser forskarna att interventioner så som Move to Improve ökar den fysiska 

konditionen bland de som deltar och detta genom att arbeta aktivt med målsättningar 

(Dishman et. al, 2009).  

 

Fritiden har visat sig ha en stor betydelse för hur människor mår på arbetet. Lancee och Ter 

Hoeven (2010) har gjort en studie där de undersökt huruvida medborgerligt deltagande har 

någon koppling till självskattad hälsa och sjukfrånvaro. Forskarna utgick ifrån två hypoteser 

som bland annat var att den självskattade hälsan har ett negativt samband med sjukfrånvaro 

från arbetet. Det antogs även att den negativa kopplingen mellan dessa två faktorer var mindre 

för de medborgare som deltar mer aktivt i samhället, än för de som inte engagerar sig i lika 

stor grad. En aktiv medborgare definieras i studien som en person som involverar sig i till 

exempel lokalpolitik, går på kulturella evenemang, ägnar sig åt volontärarbete eller att den 

medverkar i någon form av sport. Urvalet bestod av män och kvinnor mellan 20-65 år, totalt 

6615 personer deltog i underökningen. Resultatet från datainsamlingen som redovisades 

pekade på att den självskattade hälsan har ett signifikant samband med sjukfrånvaron och där 

igenom bekräftades  hypotesen. De människor som uppgav sig för att vara aktiva medborgare 

visade sig också ha betydelse för sjukfrånvaron då den var lägre bland dessa människor, vilket 

också stödjer den andra hypotesen. Sammanfattningsvis så har den självskattade hälsan en 

inverkan på den kommande sjukfrånvaron, men detta har en större påverkan på människor 

som saknar ett samhälleligt engagemang. Denna effekt var därigenom mildare bland de 

människor som var aktiva medborgare (2010).  

 

Det finns många olika faktorer som kan ha inverkan på de anställdas hälsa och hur de 

upplever den. De socioekonomiska skillnaderna när det kommer till hälsan är mycket väl 

dokumenterade. Men det är få som hittat förklaringar till dessa skillnader och ämnet behöver 

mer forskning (Kaikkonen, Rahkonen, Lallukka & Lahelma, 2009). Nyligen gjorda studier 

(Makenbach et al., 2008; Van Lenthe, Schrijvers, Droomers, Joung, Louwman & 

Mackenbach, 2004) föreslår dock att arbetsförhållandena kan vara förklaringen till olikheter i 

hälsan. Den fysiska arbetsmiljön och känsla av kontroll på arbetsplatsen utgör en viktig del i 
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den självrapporterade hälsan, detta menar Kaikkonen et al. (2009) som genomfört en studie 

där de undersökt om skillnaderna i människors hälsotillstånd, beroende på människans 

arbetsmarknadsstatus, kan förklaras av fysiska och psykosociala arbetsförhållanden. Studien 

genomfördes år 2000 och innefattade personer mellan 40-60 år som var statsanställda i 

Helsingfors. För att kunna mäta den socioekonomiska positionen delades deltagarna in i sex 

olika grupper utifrån deras arbetsmarknadsstatus, där det högsta var top maneger och det 

lägsta var manual worker. Fysiska och psykosociala arbetsförhållanden samt 

arbetsuppgörelser inkluderades som en faktor skillnaderna i hälsan. Resultatet visade bland 

annat att det både bland män och bland kvinnor fanns skillnad i den rapporterade hälsan i 

relation till vilken arbetsmarknadsgrad de hade. Bland kvinnor förklarades detta med att 

hälften av deltagarna hade tunga fysiska arbeten, detta gällde också för en tredjedel av 

männen. Känslan av kontroll på jobbet utgjorde också en stor skillnad i hälsorapporteringen. 

Sammanfattningsvis menar forskarna att de fysiska arbetsförhållandena och känslan av 

jobbkontroll utgjorde skillnaderna i den självrapporterade hälsan. Genom att förbättra detta, 

och öka känslan av kontroll på jobbet skulle skillnaderna i de anställdas hälsa kunna minskas.  

 

En annan studie där ämnet som undersökts också varit hälsa i relation till arbetets 

aktivitetsgrad är Parkes (2006) som har gjort en studie där effekterna av fysisk aktivitet på den 

självskattade hälsan undersöktes.  Även sambanden mellan mängden fysisk aktivitet på 

fritiden och hur mycket undersökningsgruppen rörde sig på arbetet samt sambanden mellan 

fysik aktivitet på fritiden och ålder, i relation till den självskattade hälsa studerades. I studien 

deltog 314 män som arbetade inom oljeindustrin, dessa delades in i tre olika aktivitetsnivåer 

på jobbet: Stillasittande, aktiv och fysiskt krävande. Data angående fysisk aktivitet på fritiden 

samt information kring vikt, längd, utbildning, tobaksvanor med mera samlades in samt att 

den självskattade hälsan undersöktes hos deltagarna. Uppföljningstiden var 5 år. Studien 

visade bland annat att personer med stillasittande jobb fick disproportionerliga fördelar av 

fysisk aktivitet på fritiden samt att personer med aktiva eller fysiskt krävande jobb hade 

kopplingar med en lägre självskattad hälsa oavsett mängd fysisk aktivitet på fritiden. De 

slutsatser som dras utifrån studiens resultat är att det är extra viktigt för personer som har 

stillasittande jobb att röra sig på fritiden. Parkes (2006) menar också att det troligen är andra 

faktorer, tillexempel arbetsmiljö, som spelar in när det handlar om fysiskt krävande jobb 

kontra självskattad hälsa. Resultaten pekar även på att yngre individer har större fördel av att 

röra sig på fritiden än vad äldre individer har, oberoende av vilken aktivitetsnivå de har på 

jobbet.  
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Molarius et. al (2006) har gjort en studie där de haft fokus på den självskattade hälsan, de har 

undersökt eventuella samband mellan socioekonomisk status, livsstil och självskattad hälsa. 

Undersökningen genomfördes genom en enkät som skickades ut till ett slumpmässigt urval av 

både kvinnor och män i åldern 18 – 79 år. Undersökningsarean omfattade 58 kommuner i 

Sverige och de fick in totalt 36048 enkäter till analys. Resultaten som framkom var 

exempelvis att den totala utbredningen av dålig självskattad hälsa var 7 % bland män och 9 % 

bland kvinnor. Dålig självskattad hälsa var vanligast hos personer som blivit nedvärderade, 

som haft ekonomiska svårigheter, som haft dåligt socialt stöd eller som förtidspensionerat sig. 

De som var stillasittande, underviktiga och överviktiga rapporterade en sämre självskattad 

hälsa än övriga. Även arbetsmiljön visade samband med den självskattade hälsan, exempelvis 

missnöje med arbetssituation, låg jobbkontroll och oro över att förlora sitt arbete.  

 

 

I tidigare nämnda studier har effekter av olika hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser och 

dess påverkan på människors hälsa undersökts. I vissa studier har också forskare tittat på de 

anställdas hälsa i relation till olika faktorer. Ett exempel är Karlsson (2010) som i sin 

avhandling undersökt hälsan på arbetsplatser genom att bland annat titta närmare på hur 

arbetsmiljöfaktorer är relaterade till de anställdas hälsa och företagens produktion. De 

slutsatser som hon drar utifrån resultatet är att en bra arbetsmiljö och högt engagemang hos 

företaget bidrar till förbättrad hälsa hos personalen, samt därmed ett minskat 

produktionsbortfall. För att uppnå detta behövs upprepande interventioner samt kontinuitet. 

Hon menar också att arbetet med hälsa bör vara en del av kulturen och strukturen på 

arbetsplatsen (2010). Få studier har däremot undersökt den självskattade hälsan i relation till 

användandet av hälsofrämjande förmåner. Därför var det i denna studie intressant att 

undersöka ifall det fanns några samband mellan hur man utnyttjar hälsofrämjande förmåner 

på arbetsplatsen och hur människor själv skattar sin egen psykiska och fysiska hälsa. 

 

Avgränsningar 
 

Hälsofrämjande på arbetsplatser 

Hälsofrämjande på arbetsplatser är ett stort område som kan innebära många olika saker. 

Thomson och Menckel (1997) har utarbetat en definition av hälsofrämjande på arbetsplatser: 
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”• Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla 

sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att bereda vägen för deras hälsa. 

• Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa, men fokuserar på 

möjligheter till god hälsa. 

• Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande människor att 

utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden.” (Thomson och Menckel, 1997, s. 

14)  

 

Detta citat ger insikt i hur stort område hälsofrämjande på arbetsplatser är och det skapar 

också en del förståelse för hur viktigt det är. Angelöw (2002) beskriver olika 

framgångsstrategier som kan främja hälsan på en arbetsplats. Faktorer som bör tas hänsyn till 

i hälsoarbetet är exempelvis arbetsmiljö, arbetsbelastning, delaktighet, inflytande, ledarskap, 

arbetsklimat, kompetensutveckling och friskvård. Han ger också exempel på olika sätt att 

arbeta hälsofrämjande samt åtgärder som kan göras för att främja och förbättra dessa tidigare 

nämnda faktorer. Denna undersökning har därför avgränsat detta begrepp till att innefatta 

några av de åtgärder som Angelöw (2002) nämner, vilket är följande: 

- Friskvård på arbetstid 

- Fysisk aktivitet 

- Sluta röka 

- Minska alkoholmissbruk 

- Avslappning och massage 

- Viktminskning 

 

Hälsa 

Begreppet hälsa kan innefatta en mängd olika definitioner beroende på i vilket sammanhang 

det förekommer eller vilken person som tillfrågas. Ordet hälsa betyder förmodligen inte 

samma sak för alla och just därför kan en avgränsning i detta fall vara nödvändig. I den här 

studien kommer fokus att ligga på individens självskattade hälsa där frågor gällande den 

upplevda fysiska och psykiska hälsan kommer att inbegripas. Även frågor som berör 

människans levnadsvanor, genom exempelvis kost och motionsvanor, samt deras upplevda 

välbefinnande kommer att ingå i undersökningen. 
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Syfte 
Syftet är att undersöka den självskattade hälsan hos de anställda på två medelstora företag, i 

relation till användandet av hälsofrämjande förmåner på arbetsplatserna. 

 

Metod 
Denna tvärsnitts studie undersökte den självskattade hälsan bland personalen på två 

medelstora företag i relation till nyttjandet av hälsofrämjande förmåner. En tvärsnittstudie har 

för avsikt att undersöka förekomsten av en sjukdom i en population inom en viss tidsperiod. 

Syftet är då att finna ett samband mellan utbredningen av sjukdomen i befolkningen och andra 

faktorer för att upptäcka orsaken till företeelsen. Det är dock endast tillståndet under 

mätperioden som undersöks. Hur det ser ut före och efter mätningen innefattas inte (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2003). Så även i den här undersökningen eftersom hälsotillståndet i 

studiepopulationen kan ha sett annorlunda ut före och efter mätperioden. 

 

Valet av vilken studiemetod som ska användas i en undersökning bör i första hand utgå ifrån 

forskarens syfte. Det finns i huvudsak två olika typer; kvalitativ och kvantitativ. En kvalitativ 

studie har som syfte att undersöka människors sätta att agera och reagera i olika situationer 

samt skapa sig en förståelse om hur de resonerar. När det till exempel är av intresse att veta 

hur många, hur ofta och hur vanligt någonting är inom en viss population görs en kvantitativ 

studie. Det är alltså lämpligt att använda sig av en kvantitativ metod när man vill mäta 

frekvensen av någonting och en kvalitativ metod när det gäller att förstå eller se ett mönster 

(Trost, 2007). I denna studie ansågs en kvantitativ metod vara lämpligast eftersom en generell 

bild av den självskattade hälsan hos de anställda eftersträvades (Berg och Bjärås, 1996) samt 

att mäta frekvensen av detta. Enkäten inleddes med en kort beskrivning om hur den skulle 

fyllas i och innehöll sedan 19 frågor om motionsvanor, hälsofrämjande förmåner på 

arbetsplatsen och om individens självskattade hälsa. Frågorna hade angivna svarsalternativ för 

att det skulle vara enkelt för deltagarna att svara på samt för att underlätta bearbetningen.  

 

Urval och undersökningsgrupp 

Enligt Hartman (2004) är ett urval representativt när en grupp individer är så likvärdiga den 

totala populationen som möjligt. Det finns även andra aspekter att ta hänsyn till när det gäller 

urvalet och då exempelvis några praktiska detaljer som ekonomi och den angivna tidsramen 

(2004). Därför kom enkätstudien att innefatta två medelstora företag i Hälsingland. På grund 

av att undersökningen skulle vara mer representativ genomfördes den på olika arbetsplatser, 
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men på en så likvärdig population som möjligt. Företagen lokaliserades genom att söka på 

Eniro – gula sidorna, efter företag som var placerade i närområdet och sorterades sedan ut 

med kriterierna att klassificeras som medelstora företag, det vill säga att sysselsätta mellan 50 

–250 personer (EU-lagstiftning, 2010). Så kallade webbenkäter har en relativt hög risk för att 

få lågt deltagande då det är lätt hänt att ett mejl på datorn glöms bort och att det inte kommer 

fram till rätt person och så vidare (Trost, 2007). Det var en av anledningarna till varför företag 

i närområdet rekryterades till studien, även eftersom det gav möjligheten att besöka 

arbetsplatserna och därmed överlämna enkäterna personligen. Undersökningen skulle omfatta 

totalt 100 enkäter och eftersom två företag medverkade i undersökningen så innebar detta att 

50 enkäter delades ut på varje arbetsplats. Företagen kontaktades sedan slumpmässigt och de 

två första som tackade ja till att delta i undersökningen fick ingå i studien: 

 

Företag 1 – 115 anställda som till största del arbetar med programvaruutveckling, 

kabelmontering samt elektronikmontering.  

 

Företag 2 – 125 anställda varav hälften tjänstemän (ingenjörer, ekonomer, inköpare mm) och 

hälften arbetare (vid maskiner och service) som bland annat utför svetsning och montering. 

 

Ovan nämnda arbetsplatser sysselsätter tillsammans 240 anställda vilket utgjorde en för stor 

studiepopulation i denna undersökning. Trost (2007) menar att detta är ett vanligt 

förekommande fenomen, att populationen är för stor, och att det då måste göras ett urval 

(2007). På båda företagen genomfördes ett så kallat bekvämlighetsurval, ”man tager vad man 

kan taga” (Trost, s. 31 2007). Det vill säga att de som kom att ingå i undersökningen var 

personer på företagen som just för tillfället fanns närvarande och var villiga att svara på 

enkäten. Detta kan också benämnas som tillfällighetsurval (Hartman, 2004).  

 

Vid beräknandet av bortfall i en enkätstudie särskiljs externt och internt bortfall. Externt 

bortfall inbegriper personer i den utvalda populationen som inte inkommit med ett ifyllt 

frågefomulär på grund av vägran att delta eller på annat sätt inte haft möjlighet till detta.  

Det interna bortfallet motsvarar frågor i enkäten som deltagarna i undersökningen av olika 

anledningar inte svarat på. (Ejlertsson, 2005). I denna studie uppmättes svarsfrekvensen till 81 

% och gav därmed ett extern bortfall på 19 %. Det förekom även ett visst internt bortfall som 

antogs bero på svarsvägran eller att respondenten av misstag förbisett att svara på frågan. 
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Detta har tagits hänsyn till i analysen och registrerats i SPSS som ”missings” och har inte 

tagits med i beräkningen av den aktuella frågan som de berör.  

 
Forskningsetiska överväganden 

Inom all forskning finns det etiska aspekter som forskaren bör ta hänsyn till. Ejlertsson (2005) 

nämner fyra forskningsetiska principer som utarbetats av vetenskapsrådet. Dessa principer 

innefattar fyra krav:  

 

Informationskravet – Innebär att deltagarna har rätt till att få tillräcklig information om hur 

undersökningen ska gå till, studiens syfte, hur uppgifterna från undersökningen kommer att 

hanteras samt information om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan 

välja att inte delta (Ejlertsson, 2005). För att deltagarna skulle få tillräcklig information 

angående undersökningen bifogades ett följebrev med enkäterna(Se bilaga 2). Trost (2007) 

anser att ett följebrev inte bör vara för långt men måste ändå innehålla tillräckligt med 

information till läsaren (2007). Brevet innehöll en kortare presentation av undersökningens 

bakgrund och syfte samt information om hur det insamlade materialet skulle komma att 

hanteras. Telefonnummer och e-mailadresser fanns också att tillgå i brevet så att deltagarna 

kunde kontakta ansvariga för undersökningen och få svar på frågor gällande enkäten eller sitt 

deltagande.  

 

Samtyckeskravet - Det är viktigt att erhålla ett samtycke från deltagarna då de medverkar av 

egen fri vilja (Ejlertsson, 2005). Trost (2007) påpekar också vikten av att deltagandet i en 

undersökning är frivilligt och rekryterandet av respondenter inte får ske genom övertalning 

(2007). I det utlämnade följebrevet framgick även att deltagandet var frivilligt, anonymt, att 

respondenten när som helst kunde välja att avbryta sitt medverkande och att det insamlade 

materialet endast kommer att redovisas i en uppsats. 

 

Konfidentialitetskravet - Deltagarna i studien ska inte på något vis kunna härledas till 

undersökningen. Eventuella personuppgifter måste behandlas med stor försiktighet och 

bevaras så att ingen utomstående kan ta del av uppgifterna (Ejlertsson, 2005). Vad det gäller 

redovisningen av materialet från studien så togs beslut om att inte presentera namnen på 

företagen i uppsatsen utan förblir anonyma. Detta eftersom företagen är belägna i mindre 

samhällen och därför skulle kunna vara utpekande för de som deltagit i studien. 
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Respondenterna som svarade på enkäten behövde inte heller uppge sitt namn utan endast kön 

och ålder. På så viss efterföljdes konfidentialitetskravet på bästa möjliga vis. 

 

Nyttjandekravet - Innebär att de insamlade materialet inte får användas i andra sammanhang 

än i den studie som genomförts (Ejlertsson, 2005). Som tidigare nämnts så kommer det 

insamlade materialet endast att sammanställas och redovisas i en uppsats.  

 

Datainsamlingsmetod 

Ejlertsson (2005) beskriver konstruerandet av en enkät utifrån olika moment, först måste det 

funderas kring vilket problemområde som valts: Vad som ska mätas och Hur. Utifrån detta 

skapas sedan problemformuleringarna som sedan är grunden till de frågor man utvecklar till 

enkäten. Ejlertsson (2005) skriver också att språket bör anpassas till den målgrupp som 

enkäten vänder sig till. Frågorna får inte heller vara ledande utan bör vara så neutrala som 

möjligt (2005). Detta är något som tagits hänsyn till, speciellt genom att göra frågorna så 

enkla att besvara som möjligt med hjälp av exempelvis svarsalternativ, då detta ökar 

chanserna att få svar på frågorna. När det gäller svarsalternativ i enkäter finns vissa riktlinjer, 

bland annat att ordningsföljden på svarsalternativen ska alla ha samma logiska följd. Det ska 

också finnas lika många positiva svarsalternativ som negativa (Ejlertsson, 2005), vilket är 

något som hafts i åtanke vid utformandet. De flesta svaren på frågorna mäts i denna studie 

genom så kallad ordinalskala, det vill säga från ”mycket bra” till ”mycket dåligt”. Frågorna i 

enkäten konstruerades med inspiration utifrån Folkhälsoinstitutets hälsoenkät ”Hälsa på lika 

villkor” (2009) och frågeformuläret som ingår i testledarutbildning för konditionstest på cykel 

av Andersson och Malmgren (2006). 

 

För att öka läsbarheten och förenkla bearbetningen av svaren delades frågorna i enkäten in i 

underrubriker: Bakgrund, hälsa, välbefinnande, levnadsvanor och hälsoförmåner på 

arbetsplatsen. Ejlertsson (2005) menar att det är viktigt att denna indelning känns logisk för 

läsaren så att den inte uppfattas som rörig. Han skriver också att eventuella känsliga ämnen 

med fördel kan sättas längre bak i formuläret och mera neutrala frågor kan vara lämpligt att 

inleda med. Därför har frågor som rör alkohol och tobak placerats i slutet av enkäten (Se 

bilaga 1).  

 

För att alla medverkande i undersökningen skulle få ta del utav information, syfte samt sina 

rättigheter utformades ett kortare följebrev (Se bilaga 2) till enkäten. Ejlertsson (2005) skriver 
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att ett följebrev ska vara sakligt och inte allt för långt, men även beskriva och förklara studien 

ur olika perspektiv. Brevet ska också innehålla en motivering till undersökningen samt dess 

syfte. Även varför personen i fråga har valts ut att delta och att detta är frivilligt samt att all 

information kommer att hanteras konfidentiellt (2005). Det framgick i följebrevet att allt 

deltagande i studien var anonymt samt att respondenterna när som helst kunde välja att 

avbryta sin medverkan. Eftersom respondenterna i studien också ska ha möjligheten att kunna 

vända sig till någon för att få svar på potentiella frågor om enkäten så bifogades namn, e-

mailadresser samt telefonnummer till författarna(2005).   

 

Vid enkätundersökningar räknar forskare alltid med ett visst bortfall, men för att minska 

bortfallet kan det tas hänsyn till en del faktorer. Risken för bortfall kan minimeras genom ett 

noggrant konstruerat frågeformulär samt ett bifogat följebrev där deltagarna får information 

om undersökningens syfte. Det som också är viktigt att ha i åtanke är att respondenten i de 

allra flesta fall genomför sitt deltagande på ett så enkelt tillvägagångssätt som möjligt, vilket 

då bör finnas med i beräkningen när enkätformuläret konstrueras eftersom detta kan ha 

betydelse för visst bortfall (Ejlertsson, 2005). Det finns även andra hänseenden som kan 

påverka bortfallet i en studie. Trost (2007) anser att det är viktigt att personerna i 

respondenternas omgivning också uppvisar en positiv attityd gentemot undersökningen då det 

kan öka antalet villiga deltagare (2007). Dessa faktorer kring bortfall övervägdes vid 

genomförandet av denna studie.  

 

Validitet och reliabilitet 

För att öka chanserna att få svar på alla frågor i enkäten kan en provundersökning genomföras 

på en mindre grupp innan slutenkäten lämnas ut. Ejlertsson (2005) menar att i de allra flesta 

fall tänker inte personerna som ska delta i studien på samma sätt som den som har konstruerat 

frågeformuläret. Trost (2007) menar att det inför en enkätstudie kan vara bra att nyttja 

människor i sin omgivning till exempel kollegor, vänner och släkt för att testa formuläret för 

att se om det fungerar på det sätt som var tänkt (2007). Därför genomfördes en mindre 

provundersökning, motsvarande 15 utdelade enkäter, för att få en uppfattning om frågorna i 

själva verket mätte det som de avsågs att mäta och därmed öka den interna validiteten i 

undersökningen. Efter inhämtandet av provenkäterna omformulerades några av frågorna 

innan utlämnandet av slutenkäten för att frågorna skulle bli tydligare och svara bättre upp mot 

syftet, samt att enkäten kompletterades med en kortare informationstext kring hur formuläret 

skulle fyllas i. Trost (2007) påpekar också hur viktigt det är att frågorna i enkäten är 
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formulerade på ett bra sätt genom att inte använda sig av krångliga och svårtolkade ord vilket 

kan öka risken för missuppfattningar vid svarandet och då kanske inte respondenten svarar i 

enlighet med vad som egentligen stämmer och därmed bidra till en lägre grad av reliabilitet.  

 

Vid själva genomförandet av denna studie delades exakt samma enkätformulär ut till lika 

många deltagare på varje arbetsplats. Förutsättningarna att delta var likvärdiga för alla 

deltagare. Det vill säga att båda arbetsplatserna hade en varsin kontaktperson som hjälpte till 

att distribuera enkäterna till de anställda, deltagarna fick fylla i frågefomulären under arbetstid 

samt att de hade lika lång svarstid. Detta var ett försök att skapa en så hög standardisering 

som möjligt i undersökningen. Trost (2007) menar att en hög grad av standardisering är att 

eftersträva och uppnås genom att skapa liktydig förhållanden för alla deltagare som i sin tur 

ökar reliabiliteten i studien (2007). 

 

 

 

Tillvägagångssätt 

Två företag kontaktades först för att tillfrågas om medverkande i studien. I första skedet 

kontaktades båda företagen via telefon men sedan mailades också vidare information om 

undersökningens syfte, upplägg samt tidsplanering. Detta för att företagen skulle få en klarare 

bild av studien. På de båda företagen utsågs sedan en kontaktperson som ansvarade för att 

enkäterna skulle lämnas ut till de anställda och sedan hämtas in. Möten bokades med de båda 

kontaktpersonerna på företagen för utlämnande av enkät och följebrev. Totalt delades 50 

enkäter ut på varje arbetsplats med tillhörande följebrev. Vid mötena med representanterna 

från företagen hölls ett kortare möte där dessa berättade lite om respektive företags 

verksamhet. Hos Företag 1 bokades sedan ett nytt möte för inhämtandet av enkäterna en 

vecka senare medans det bestämdes att Företag 2 skulle skicka tillbaka enkäterna via brev en 

vecka senare. När enkäterna samlats in analyserades materialet. 

 
Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av SPSS 18.0 for Windows, men även Excel 2007 

användes för att tydliggöra vissa resultat genom figurer. Data lades in och analyserades sedan 

med hjälp av korstabeller. Korstabellerna hjälper till att klargöra eventuella samband mellan 

olika variabler (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003), i detta fall bland annat självskattad 

fysisk och psykisk hälsa kontra användandet av eventuella hälsofrämjande förmåner på 

arbetsplatsen. Frekvenser av exempelvis kön och ålder lades in i tabeller för att få en bild av 
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den undersökta populationen. Med hjälp av SPSS räknades även BMI ut på deltagarna i 

studien, för att sedan kunna sättas i relation till övriga variabler. BMI-skalan som använts är 

följande: 

Under 18,5: Undervikt.  

18,5-24,9: Normalvikt.  

25-29,9: Övervikt.  

30-34,9: Fetma.  

35-39,9: Svår fetma  

Över 40: Extremt svår fetma   

(Folkhälsoinstitutet, 2010) 

 

Resultat 
Nedan kommer resultatet från undersökningen att redovisas i form av tabeller, text och 

figurer. Resultaten för de båda företagen kommer att presenteras separat eftersom det visade 

sig i undersökningen att bara det ena företaget erbjöd sina anställda några hälsofrämjande 

förmåner. Därmed är det inte längre liknande förutsättningar för de anställda på företagen och 

inte längre aktuellt med gemensam redovisning av resultatet.  

 

Företag 1 

På Företag 1 inkom totalt 44 ifyllda enkäter, av dessa var 29 män och 15 kvinnor och den 

totala medelåldern var 39 år. 37 personer angav att de arbetat på företaget i Över 1 år medans 

resterande 7 arbetat där Under 1 år. Deltagarnas BMI räknades ut och det visade sig att 29 

personer (67 %) hade ett BMI över 25 (Se tabell 1). På frågan om motionsvanor på fritiden 

(Se bilaga 1) svarar 16 personer att de motionerar 3-5 ggr/vecka, 15 stycken att de motionerar 

1-2 ggr/vecka, 12 stycken att de motionerar Då och då och endast en person har svarat att han 

Aldrig motionerar. 

 

Tabell 1, BMI i förhållande till kön 

 
BMI-skala 

Total 18,5-24,9 25-29,9 30-34,9 35-39,9 Över 40 

Kön Man 6 15 5 2 1 29 

Kvinna 8 3 2 1 0 14 

Total 14 18 7 3 1 43 
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När det gäller tobaksvanorna så visar undersökningen att 15 av 44 respondenter röker eller 

snusar dagligen, detta med en fördelning på 10 män och 5 kvinnor. På frågan om kostvanor 

(Se bilaga 1) svarar 25 personer att de upplever sina kostvanor som Bra eller Mycket bra, 18 

personer svarar Varken bra eller dåliga och 2 personer bedömer sina kostvanor som Dåliga.  

 

Respondenterna på Företag 1 har angivit att de har hälsofrämjande förmåner på arbetsplatsen i 

form av anslutande träningslokal med gym som får användas gratis efter arbetstid samt bidrag 

till träningskort upp till 1000 kr. De har också svarat att de använder sig av företagshälsovård 

på arbetsplatsen. På Företag 1 visade det sig att 20 av de 44 respondenterna angett att de 

Aldrig nyttjar några hälsofrämjande förmåner på arbetet (Se tabell 2). Av de 20 personerna 

som Aldrig nyttjade förmåner på arbetet svarade 13 personer att de bedömde sin fysiska hälsa 

som Mycket bra eller Bra, resterande 7 personer angav att de bedömde sin fysiska hälsa som 

Varken bra eller dålig. Endast 1 person bedömde sin fysiska hälsa som Dålig eller Mycket 

dålig, och den personen utnyttjade förmånerna på arbetet regelbundet (1-2 ggr/vecka eller 

Mer än 3 ggr/vecka). Totalt har 66 % svarat att de bedömer sin fysiska hälsa Mycket bra eller 

Bra (Se tabell 2) 

 

 

När det gäller bedömningen av den psykiska hälsan så visade det sig att 35 personer (80 %) 

svarat att de bedömer sin psykiska hälsa som Mycket bra eller Bra. Av dessa 35 personer 

nyttjar 37 % arbetsplatsens förmåner regelbundet. 16 stycken av de 20 som Aldrig nyttjar 

           Tabell 2, Hur bedömer du din fysiska hälsa * Hur ofta nyttjar du eventuella förmåner 

 

Hur bedömer du din fysiska hälsa? 

Total 

Mycket bra 

eller Bra 

Varken bra 

eller dålig 

Dålig eller 

Mycket dålig 

Hur ofta nyttjar du 

eventuella förmåner? 

Aldrig Count 13 7 0 20 

% within Hur bedömer 

du din fysiska hälsa? 

44,8% 50,0% ,0% 45,5% 

Sällan eller Mindre än 

1-2 ggr/månad 

Count 8 2 0 10 

% within Hur bedömer 

du din fysiska hälsa? 

27,6% 14,3% ,0% 22,7% 

1-2 ggr/vecka eller Mer 

än 3 ggr/vecka 

Count 8 5 1 14 

% within Hur bedömer 

du din fysiska hälsa? 

27,6% 35,7% 100,0% 31,8% 

Total Count 29 14 1 44 

% within Hur bedömer 

du din fysiska hälsa? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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förmåner skattar också sin psykiska hälsa som Mycket bra eller Bra, resterande 4 personer 

anger att de bedömer sin psykiska hälsa som Varken bra eller dålig. Endast en person 

bedömer sin psykiska hälsa som Dålig eller Mycket dålig (Se tabell 3). 

 

 

På frågan angående Stress i arbetet visade det sig att 12 personer av 44 upplever stress i 

arbetet Mycket ofta eller Ofta, 25 personer upplevde stress Då och då medans resterande 8 

angav att de upplever stress Sällan på arbetet. När det gäller upplevda symptom hos 

respondenterna visade undersökningen att 47 % (21/44) upplevde flera olika symptom. 6 

personer upplevde Trötthet, 5 personer upplevde Huvudvärk, 3 personer upplevde Magbesvär, 

2 personer upplevde Rygg-/nackbesvär och 7 personer upplevde Inga symptom (Se figur 4). 

Figur 4. Upplevda symptom 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabell 3, Hur bedömer du din psykiska hälsa * Hur ofta nyttjar du eventuella förmåner 

 

Hur bedömer du din psykiska hälsa? 

Total 

Mycket bra 

eller Bra 

Varken bra 

eller dålig 

Dålig eller 

Mycket dålig 

Hur ofta nyttjar du 

eventuella förmåner? 

Aldrig Count 16 4 0 20 

% within Hur bedömer 

du din psykiska hälsa? 

45,7% 50,0% ,0% 45,5% 

Sällan eller Mindre än 

1-2 ggr/månad 

Count 6 3 1 10 

% within Hur bedömer 

du din psykiska hälsa? 

17,1% 37,5% 100,0% 22,7% 

1-2 ggr/vecka eller Mer 

än 3 ggr/vecka 

Count 13 1 0 14 

% within Hur bedömer 

du din psykiska hälsa? 

37,1% 12,5% ,0% 31,8% 

Total Count 35 8 1 44 

% within Hur bedömer 

du din psykiska hälsa? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Företag 2 

På företag 2 var det totalt 37 stycken som medverkade i enkätundersökningen och av dessa 

var 5 kvinnor och 32 män. Tillsammans hade respondenterna en medelålder på 43 år och 65 

% av respondenterna uppgav att det arbetat på arbetsplatsen Mer än 1 år. Mer än hälften av 

deltagarna (19 personer) svarade att de bedömer sina kostvanor som Mycket bra eller Bra. 

Resterande 18 stycken uppgav att deras kostvanor var Varken var bra eller dåliga och ingen 

svarade att de hade Dåliga eller Mycket dåliga. På frågan Röker eller snusar du dagligen? så 

har 35 % av deltagarna svarat Ja. I förhållande till könet så är det en kvinna av totalt 5 stycken 

som svarat i undersökningen som röker eller snusar och 12 stycken av 32 män som också gör 

det. Frågan angående motionsvanor på fritiden (Se bilaga 1) visade att 19 stycken av de 

svarande motionerar regelbundet, övriga 17 personer uppgav att de motionerade Aldrig eller 

Då och då. Vid beräknande av BMI visade det sig att 70% av deltagarna hade ett värde över 

25 (Se tabell 5). 

 

 

Tabell 5, BMI i förhållande till kön 

 
BMI-skala 

Total 18,5-24,9 25-29,9 30-34,9 35-39,9 

Kön Man 9 17 5 1 32 

Kvinna 2 2 1 0 5 

Total 11 19 6 1 37 

 

 

 

På frågan Hur bedömer du din fysiska hälsa så uppgav 65 % att de bedömer den som Mycket 

bra eller Bra och endast en person har uppgett sig använda någon form av förmån (Se tabell 

6). 
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Gällande bedömningen av den psykiska hälsan har 84 % av respondenterna uppgivit att deras 

psykiska hälsa är Mycket bra eller Bra. Av dessa så har endast 1 person svarat att den nyttjar 

någon form av hälsofrämjande förmån Sällan eller mindre än 1-2 ggr/månaden. (Se tabell 7). 

 

 

 

 

På frågan; Upplever du dig stressad – avseende arbetet, har 50 % svarat att de känner sig 

stressade Då och då. 28 % av personerna upplever stress Mycket ofta eller Ofta. Angående 

upplevda symptom hos deltagarna så har 67 % svarat att det upplever ett eller flera symptom. 

                Tabell 6, Hur bedömer du din fysiska hälsa * Hur ofta nyttjar du eventuella förmåner 

 

Hur bedömer du din fysiska hälsa? 

Total 

Mycket bra 

eller Bra 

Varken Bra 

eller Dålig 

Dålig eller 

Mycket Dålig 

Hur ofta nyttjar du 

eventuella förmåner? 

Aldrig Count 23 11 2 36 

% within Hur bedömer 

du din fysiska hälsa? 

95,8% 100,0% 100,0% 97,3% 

Sällan eller mindre än 1-

2ggr/månaden 

Count 1 0 0 1 

% within Hur bedömer 

du din fysiska hälsa? 

4,2% ,0% ,0% 2,7% 

Total Count 24 11 2 37 

% within Hur bedömer 

du din fysiska hälsa? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

            Tabell 7, Hur bedömer du din psykiska hälsa * Hur ofta nyttjar du eventuella förmåner 

 

Hur bedömer du din psykiska hälsa? 

Total 

Mycket bra 

eller Bra 

Varken Bra 

eller Dålig 

Dålig eller 

Mycket dålig 

Hur ofta nyttjar du 

eventuella förmåner? 

Aldrig Count 30 5 1 36 

% within Hur bedömer 

du din psykiska hälsa? 

96,8% 100,0% 100,0% 97,3% 

Sällan eller mindre än 

1-2ggr/månaden 

Count 1 0 0 1 

% within Hur bedömer 

du din psykiska hälsa? 

3,2% ,0% ,0% 2,7% 

Total Count 31 5 1 37 

% within Hur bedömer 

du din psykiska hälsa? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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En person har svarat att den upplever sig ha Magbesvär, 4 personer Rygg-/Nackbesvär, 5 

personer Trötthet och 2 personer Inga symptom av de angivna symptomen (Se tabell 9). En 

person har inte svarat på frågan 

 

Figur 8. Upplevda symptom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka den självskattade hälsan hos de anställda i relation till 

användandet av hälsofrämjande förmåner på arbetsplatserna. Undersökningen visade att man 

på Företag 1 som anställd erbjuds vissa hälsofrämjande förmåner och att dessa nyttjas 

regelbundet av 32 % av respondenterna, vilket innebär att de utnyttjar någon förmån minst 1 

ggr/veckan eller mer. 46 % nyttjar Aldrig någon förmån och resterande nyttjar 1-2 

ggr/månaden eller mindre. De flesta av respondenterna (66 %) bedömer sin fysiska hälsa som 

Mycket bra eller Bra. Det framkom att de 3 personer som nyttjar de hälsofrämjande 

förmånerna 3-5 ggr/veckan svarade att de bedömer både sin fysiska och psykiska hälsa som 

Mycket Bra eller Bra. Totalt sett så bedömer 80 % av de svarande sin psykiska hälsa som Bra 

eller Mycket bra på företaget. De mest utpekande resultaten som framkommer i studien hos 

båda företagen är BMI och upplevda symptom hos deltagarna. Mer än hälften (67 %) av 

personerna på Företag 1 har ett BMI över 25. När det gäller symptom kom det fram att hela 

84 % av deltagarna från Företag 1 upplever ett eller flera symptom så som till exempel 

huvudvärk, trötthet, magbesvär och rygg-/nackbesvär, vilket anses vara en hög procentsats. 

 

Resultatet från Företag 2 visade att det för tillfället finns några hälsofrämjande förmåner för 

personalen på arbetsplatsen att tillgå. Det var dock 1 person som svarat att den nyttjade någon 
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form av hälsofrämjande förmån. Både när det gäller det fysiska (65 %) och det psykiska (84 

%) hälsotillståndet bedömde fler än hälften av deltagarna det som Mycket Bra eller Bra. 

Enligt beräkningar av BMI så hade 70 % av deltagarna ett värde över 25 och anses vara 

överviktiga eller lida av fetma. Som tidigare nämnts framkom en hög procentsats när det 

gäller upplevda symptom hos respondenterna, hela 94 % upplever ett eller flera symptom.  

 

Resultatdiskussion 

Genom att röra på sig kan man få många positiva hälsoeffekter, till exempel bli mer stresstålig 

(Angelöw, 2002). Conn et al. (2009) har gjort en översiktsstudie som visade att interventioner 

för att främja hälsan, främst genom ökad fysisk aktivitet, kan påverka arbetssituationen 

positivt. Det som påverkades var bland annat stresståligheten. Även Tveito och Eriksens 

(2008) studie visade att genom interventioner, bland annat för att öka fysisk aktivitet, kan öka 

förmågan att hantera stress. Detta kan kopplas till vår undersökning där respondenterna fått 

göra en bedömning av hur mycket stress de upplever, vilket bör kunna minskas. I vår 

undersökning framkom också att nästan hälften av respondenterna från Företag 2 inte 

motionerar regelbundet på sin fritid. Tidigare studier har visat att personer som är aktiva på 

fritiden mår bättre på jobbet (Lancee & ter Hoeven, 2010). Genom mer regelbunden fysisk 

aktivitet skulle troligen upplevelsen av stress kunna minskas på arbetsplatsen samt resultera i 

andra positiva hälsoeffekter. Därför är det motiverat att införa hälsofrämjande förmåner med 

syfte att öka den fysiska aktiviteten.  

 

På Företag 1 har man däremot hälsofrämjande förmåner där fokus verkar ligga just på den 

fysiska aktiviteten. De svarande i undersökningen har uppgett att de erbjuds tillgång till gym i 

företagets lokaler gratis efter arbetstid och även har ett bidrag på träningskort på upp till 1000 

kronor. Trots detta visar undersökningen att hela 67 % av respondenterna har ett BMI på över 

25, vilket enligt BMI-skalan tyder på övervikt eller fetma. Det som man dock bör ha i åtanke 

när man räknar ut BMI är att måttet inte tar hänsyn till personens kroppssammansättning, utan 

enbart till vikt i förhållande till längd. Därför kan det vara så att en del av personerna som 

uppmätts till ett hög BMI eventuellt har en mer muskulös kroppsmassa och därför också får 

ett förhöjt värde.  Anderson et al. (2009) har gjort en studie som visade att interventioner för 

att främja hälsosam vikt, genom olika åtgärder med fokus på kostvanor och fysisk aktivitet, 

endast fick en anspråkslös förbättring. Studien visade att man för att få en effekt måste ha en 

mer strukturerad intervention där både personlig rådgivning och information också ingår 

(2009). Vi vet däremot inte om Företag 1 har till syfte att främja vikten hos sina anställda, och 
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därför lägger fokus på fysisk aktivitet genom de hälsofrämjande förmåner som erbjuds. Men 

detta kan vara bra att ha i åtanke om man vill göra förbättringar i vikten hos de anställda 

eftersom BMI ligger så pass högt hos många.  

 

Kaikonen et al. (2009) har genomfört en studie där de undersökt om skillnaderna i människors 

hälsotillstånd, beroende på människans arbetsmarknadsgrad, kan förklaras av fysiska och 

psykosociala arbetsförhållanden. Resultatet visade bland annat att det både bland män och 

bland kvinnor fanns en skillnad i den självrapporterade hälsan i relation till vilken 

arbetsmarknadsgrad man hade. Detta förklarades bland annat med att vissa hade väldigt 

fysiskt tunga arbeten. Därför hade det kunnat vara intressant att i vår studie också undersökt 

vilken befattning deltagarna hade på arbetet (arbetare eller tjänstemän) då detta visat sig vara 

en faktor som påverkar den självskattade hälsan. Även Parkes (2006) hade i sin studie delat in 

de deltagande industriarbetarna i olika kategorier beroende på hur fysiskt aktiva de var på 

arbetet. I den studien undersöktes sambanden mellan mängden fysisk aktivitet på fritiden och 

hur mycket deltagarna rörde sig på arbetet samt sambanden mellan fysik aktivitet på fritiden 

och ålder, i relation till den självskattade hälsa. Studien visade bland annat att personer med 

stillasittande jobb fick disproportionerliga fördelar av fysisk aktivitet på fritiden samt att 

personer med aktiva eller fysiskt krävande jobb hade kopplingar med en lägre självskattad 

hälsa oavsett mängd fysisk aktivitet på fritiden. Det hade även varit intressant att se ifall dessa 

samband visat sig i vår studie också.  

 

Tveito och Eriksens (2008) pilotstudie visade ingen signifikant skillnad när det gällde 

sjukskrivningar efter interventionerna som genomfördes, vilket var syftet. Den visade dock 

förbättringar när det gällde den subjektiva hälsan hos de medverkande, till exempel genom 

bättre fysik, bättre förmåga att hantera stress och mindre smärta i muskler (2008). Eftersom 

detta var en pilotstudie med relativt kort uppföljningstid hävdar vi att effekter av 

interventionerna eventuellt hade kunnat bli bättre på längre sikt. Trots att interventionerna inte 

heller svarade upp emot syftet, att minska sjukskrivningar, så fick den ändå med sig en del 

andra positiva effekter gällande hälsan som troligen också i sin tur kan förbättrar 

arbetsförmågan. Därför tror vi att det är viktigt att våga satsa på olika interventioner på 

arbetsplatser. I vår studie visade det sig exempelvis att väldigt många upplevde flera olika 

symptom/smärttillstånd (84 % respektive 94 % av deltagarna). Om man genom 

hälsofrämjande interventioner kan skapa förbättringar i den subjektiva hälsan, genom 
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exempelvis mindre smärta och bättre fysik, så borde det vara något att satsa på för dessa 

företag.  

 

 

Metoddiskussion 

Resultatet av enkätundersökningen gav ett relativt högt svarsdeltagande på 81 % totalt för 

båda företagen. Den disponerade svarstiden för enkäten anses därför ha varit tillräcklig, men 

om utrymme funnits hade den kunnat förlängas och eventuellt höjts svarsfrekvensen 

ytterligare. Det var en ojämn fördelning sett utifrån kön på antalet deltagare, på Företag 1 var 

det 34 % kvinnor och 66 % män som svarade på enkäten. Motsvarande siffror för Företag 2 

var 13,5 % kvinnor och 86,5 % män. Det kan antas att svarsfördelningen i undersökningen 

skulle kunna ha sett annorlunda ut om det varit en annan könsfördelning. Eftersom vi inte vet 

hur det på de respektive företagen ser ut när det gäller könsfördelning går det ej att fastställa 

huruvida studiepopulationen är representativ för arbetsplatserna eller inte. Det kan ändå antas 

att det är fler män än kvinnor som arbetar på företagen då båda är industriföretag och det 

traditionellt sett också är en mansdominerad bransch. En annan anledning till att urvalet 

troligen inte är representativt för företagen är att ett bekvämlighetsurval har använts. Om tid 

funnits så hade det varit önskvärt att genomföra en totalundersökning på båda företagen, men 

det hade i detta fall inneburit ca 3 ggr så många enkäter vilken inte rymts inom tidsramen för 

denna studie. 

 

 Det fanns ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet och det är de anställdas olika 

befattningar, vilket inte efterfrågades i enkäterna. Till exempel så var det hälften tjänstemän 

och hälften arbetare som arbetade på Företag 2. Detta skulle kunna ha betydelse för hur 

respondenterna har bedömt sin hälsa då olika arbetssysslor ger olika arbetsbelastning fysiskt 

som psykiskt. Därför hade ett mer preciserat urval kunnat användas, men utifrån syftet så var 

det varken könsfrågan eller typ av befattning på arbetsplatsen som var i fokus, utan de 

anställdas nyttjande av hälsoförmåner på arbetsplatsen i relation till deras självskattad hälsa 

överlag.  

 

Det externa bortfallet i undersökningen kan bero på flera orsaker. En faktor som kan ha 

påverkat antalet deltagare i undersökningen är kontaktpersonerna på vardera företag. Dessa 

två personer uppvisade vid möte en väldigt positiv attityd gentemot undersökningen och på så 

vis också kan ha haft inverkan på antalet villiga deltagare (Trost, 2007). Det som kunde ha 
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gjorts annorlunda vid utlämnande av enkäterna är tillexempel om vi personligen medverkat 

och berättat om studien. Genom detta hade respondenterna fått en bättre inblick i vilka vi som 

genomförde studien var och därmed upplevt sitt deltagande som ännu viktigare. Detta hade 

eventuellt kunnat göra det externa bortfallet ännu mindre. En annan faktor som kan ha haft 

betydelse för det externa bortfallet är layouten av enkätformuläret. Till exempel så kan de 

fasta svarsalternativ bidragit till att formuläret uppfattats som okomplicerat och mindre 

tidsödande, vilket anses påverka respondenternas vilja att medverka Även det interna 

bortfallet som var lågt kan knytas an till enkätens utformning (Ejlertsson, 2005). 

Enkätformulärets utseende och det enkla språkbruket kan också stärka reliabiliteten i studien, 

då eventuella misstolkningar av frågorna kan undvikas och respondenten svarar utifrån vad 

som är riktigt (Trost, 2007). Enkätformuläret i denna undersökning innehöll även frågor 

gällande till exempel vikt, tobak och alkohol. Dessa ämnen kan av vissa människor uppfattas 

som "känsliga" att svara på och därför påverkat respondenten i sitt svarande. Det gör att 

reliabiliteten i studien minskar då det finns risk att deltagarna inte har svarat sanningsenligt. 

 

Som tidigare nämnts så hade ett mer preciserat urval kunnat användas och på så vis stärka den 

externa validiteten, som är ett mått på om resultaten av en undersökning kan generaliseras på 

andra populationer än de som ingått i studien (Thompson, 1999). Ett bekvämlighets urval 

ansågs vara mest lämpat då studien ämnade sig att undersöka ett generellt samband mellan 

människors självskattade hälsa och nyttjandet av hälsofrämjande förmåner. Däremot lämnar 

detta urval vissa frågetecken om hur studiepopulationen såg ut vid undersökningstillfället, 

gällande exempelvis könsfördelning och befattning (tjänsteman eller arbetare). Därför är 

studiens resultat inte applicerbart på andra populationer. Eftersom en provenkät lämnades ut 

innan studiens början så stärks däremot den interna validiteten eftersom det ökar chanserna att 

frågorna är korrekt formulerade så respondenterna förstår dem och kan svara på dem.  

 

Slutsatser och fortsatt forskning 
På Företag 1 erbjuds man som anställd vissa hälsofrämjande förmåner och dessa nyttjas 

regelbundet av 32 % . De flesta av respondenterna på Företag 1 (66 %) bedömer sin fysiska 

hälsa som Mycket bra eller Bra och 79 % upplever sin psykiska hälsa som Mycket bra eller 

Bra. Ingen större skillnad i upplevelse av den egna hälsan visade sig i jämförelse med Företag 

2 trots att de anställda där inte erbjuds några hälsofrämjande förmåner. På båda företagen 

utmärkte sig respondenternas BMI, då 67 % respektive 70 % hade värden på över 25. Det som 

också utmärkte sig hos båda företagen var att 84 % respektive 94 % av de svarande upplever 
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ett eller flera symptom/smärttillstånd. Slutsatsen är att de hälsofrämjande förmånerna som 

erbjuds på Företag 1 används sparsamt och att mer än hälften av respondenterna på båda 

företagen upplever sin fysiska och psykiska hälsa som Mycket bra eller Bra. Det som är 

gemensamt för båda företagen är att respondenterna upplever sin hälsa, framförallt den 

psykiska, som god trots att de allra flesta har högt BMI och upplever ett eller flera 

symptom/smärttillstånd. Detta skulle kunna tyda på att den självskattade hälsan kan vara bra 

även om man medicinskt sett kan ses som en person med sämre hälsa.  

 

I fortsatt forskning skulle det vara intressant att ha undersökningsgruppen uppdelad efter 

befattning (tjänsteman och arbetare) för att kunna se eventuella skillnaderna gällande den 

självskattade hälsan då tidigare studier (Kaikkonen et al. 2009 & Parkes, 2006) visat att 

befattningen är en påverkande faktor. Det hade även varit intressant att genomföra en 

interventionsstudie med hälsofrämjande interventioner inriktade på att minska symptom och 

främja hälsosam vikt hos de anställda, då detta är de huvudsakliga problemen som 

framkommer i vår studie.  
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Bilaga 1 

Enkät 
 

Enkäten innehåller 19 frågor som handlar om hälsa, levnadsvanor och hälsofrämjande förmåner 

på arbetsplatsen. Frågorna har angivna svarsalternativ och för att svara på frågan kryssar du i 

det svarsalternativ som du anser passa dig. På några av frågorna kan du välja flera alternativ 

om du vill, i så fall svarar du med siffror i rutorna.   

 
Bakgrund: 

1. Ålder (ange i hela år) ______ 

2. Kön  

Man □     Kvinna □ 

3. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

< 1 år □     > 1 år □ 

Hälsa: 

4. Hur bedömer du din egna fysiska hälsa? 

Mycket bra □    Bra □    Varken bra eller dålig □    Dålig □    Mycket dålig □ 

  

5. Hur bedömer du din egna psykiska hälsa? 

Mycket bra □    Bra □    Varken bra eller dålig □     Dålig □     Mycket dåligt □  

                       

6. Hur lång är du? (anges i hela cm) ______  

7. Hur mycket väger du? (anges i hela kg) ______ 

   

Välbefinnande: 

8. Upplever du dig stressad? 

A. Avser hela livssituationen. 

Mycket ofta □     Ofta □     Då och Då □     Sällan □     Aldrig □ 



 

 

B. Avser enbart arbete. 

Mycket ofta □     Ofta □   Då och Då □     Sällan □     Aldrig □ 

 

9. Hur upplever du dina sömnvanor? 

Mycket bra □   Bra □   Varken bra eller dåliga □   Dåliga □    Mycket dåliga □  

 

10. Upplever du något eller några av följande symptom? 

(Här kan du välja flera svarsalternativ, ange i så fall, utan att rangordna, siffror i 

rutorna för att kunna svara på fråga 11.) 

Huvudvärk □     Magbesvär □     Rygg-/Nackbesvär □     Sömnsvårigheter □     

Trötthet □    Övriga symptom ________________________________________ 

 

11. Om du svarat att du upplever något/några av tidigare nämnda symptom, i så fall 

hur ofta? (Om du angett flera svarsalternativ i fråga 10., svara med siffrorna i 

rutorna om du upplever symptomen olika.) 

Mycket ofta □     Ofta □     Då och då □     Sällan □ 

 

Levnadsvanor: 

12. Hur ofta motionerar du på din fritid? (Utöver fysisk aktivitet på arbete, där du 

avsätter tid för att motionera, med avsikt att bibehålla/förbättra kondition/hälsa 

och välbefinnande.) 

Aldrig □     Då och då □     1 – 2 ggr/veckan □     3 – 5 ggr/veckan □      

> 5 gånger i veckan □ 

 

 



 

 

 

13. Hur bedömer du dina kostvanor? 

Mycket bra □   Bra □    Varken bra eller dåliga □    Dåliga □   Mycket dåliga □ 

 

14. Tobak: röker eller snusar du dagligen?  

Ja □     Nej □ 

 

15. Alkohol: hur ofta dricker du alkohol? 

Mycket ofta □     Ofta □     Då och då □     Sällan □      Aldrig □ 

 

Hälsoförmåner på arbetsplatsen: 

16. Erbjuder din arbetsplats några hälsofrämjande förmåner? 

Ja □     Nej □ 

 

17. Om du svarade JA på föregående fråga, vilka/vilken typ av förmån/förmåner 

erbjuds? (Här kan du välja flera svarsalternativ) 

Träningsmöjligheter på arbetstid □     Träningskort □     Massage □     

Kostrådgivning □  Stresshantering □     Tobaksavvänjning □     Teambuilding □ 

Annat ______________________________________ 

 

 

 



 

 

18. Vilken/vilka förmån/förmåner nyttjar du i så fall?  

(Här kan du välja flera svarsalternativ, ange i så fall, utan rangordning, siffror i 

rutorna för att kunna svara på fråga 19.) 

Träningsmöjligheter på arbetstid □     Träningskort □     Massage □     

Kostrådgivning □  Stresshantering □     Tobaksavvänjning □     Teambuilding □     

Nyttjar inget □    Annat ______________________________________ 

 

19. Hur ofta nyttjar du ovanstående förmån/förmåner? (Om du angett flera 

svarsalternativ i fråga 18, svara med siffrorna i rutorna om du nyttjar 

förmånerna olika.) 

Sällan □     < 1 – 2 ggr/månad □     1 – 2 ggr/veckan □     > 3 ggr/veckan □ 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Hejsan!  

 

Vi heter Malin Arnells och Emeli Johansson och studerar sista året av tre på 

Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. Just nu skriver vi vår c-uppsats där vi 

valt att titta närmare på hälsa inom arbetslivet. Syftet med vår uppsats är att vi ska undersöka 

den självskattade hälsan hos de anställda, i relation till användandet av de hälsofrämjande 

förmåner som arbetsplatsen eventuellt erbjuder.  

 

För att få en inblick i det hälsofrämjande arbetet på just din arbetsplats, samt hälsotillståndet 

bland de anställda så ser vi gärna att Du svarar på enkäten som lämnats ut. Enkäten innehåller 

19 frågor som handlar om hälsa, levnadsvanor och hälsofrämjande förmåner på arbetsplatsen. 

Frågorna har angivna svarsalternativ och tar därför inte lång tid att svara på. Deltagandet är 

självklart frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande i studien. 

Namnet på Din arbetsplats samt Din identitet kommer inte att publiceras då alla i 

undersökningen kommer att förbli anonyma. Resultaten från vår undersökning kommer att 

sammanställas och redovisas i en c-uppsats i folkhälsovetenskap. 

 

Har Du frågor angående enkäten eller vår undersökning var vänlig kontakta oss på någon av 

nedanstående e-mailadresser eller telefonnummer.  

 

Kontaktuppgifter:  

 

Malin Arnells  

malin.arnells@gmail.com 

070 – xxx xx xx 

 

Emeli Johansson 

Johansson_emeli@hotmail.com 

070 – xxx xx xx 

 

 

 

Vi tackar på förhand för Din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar Malin och Emeli 
 

 


