
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Den upplevda kontrollen, sociala stödet, arbetskraven och nyttjandet 

av friskvårdsförmåner 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Håkan Jonsson 
Robin Lindqvist 

 
 

 
 
 

2012 
  

 
 
 

Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp 
Psykologi 

Avdelningen för socialt arbete och psykologi 
Personal- och arbetslivsprogrammet 

 
  

 
 
 

Handledare: Fredrik Saboonchi 
Examinator: Mårten Eriksson 

 
 



 
 

Sammanfattning 

 

Idag på de flesta arbetsplatser finns friskvårdsförmåner i form av friskvårdspeng eller 

friskvårdstimme, syftet med detta är att motivera de anställda till bättre fysisk samt öka 

arbetsmotivationen. Studiens syfte är att undersöka om det finns några samband mellan 

utnyttjandet av friskvårdsförmåner och psykosociala arbetsmiljöfaktorer i arbetslivet. 

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer studien avsåg att se på var socialt stöd, upplevd kontroll 

samt arbetets krav. Totalt 64 personer från ett bostadsföretag besvarade en enkätundersökning 

gällande DCSQ frågeformulär samt kompletterande bakgrundsfrågor. Resultatet av 

undersökningen visar att DCSQ-Krav, DCSQ-Kontroll samt DCSQ-Stöd inte kunde predicera 

nyttjandet av friskvårdsförmåner. Resultatet påvisar även att det fanns en skillnad i nyttjande 

av friskvårdsförmåner med avseende på kön, samt att de som både nyttjar friskvårdstimmen 

och friskvårdspengen upplever ett större stöd på arbetsplatsen än de som bara nyttjar 

friskvårdstimmen.  
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Title: The Perceived control, social support, job requirements and utilization of health care 

benefits 

 

Abstract 

 

Many workplaces today offer health benefits in the form of health care payment or health care 

hours. The objective is to motivate employees to keep physical fit and increase work 

incentives. The study aims to investigate whether psychosocial factors at work can predict 

employee’s use of health benefits. The psychosocial work environment factors investigated 

were social support, perceived control and job requirements. A total of 64 people from a 

housing company answered a questionnaire. The survey data showed that DCSQ-

Requirements, DCSQ-Control and DCSQ-Support did not predict the use of wellness 

benefits. However men were found to utilize health care benefits to a greater extent than 

women. Moreover, subject that used wellness hours as well as wellness allowance reported 

greater support in the workplace compared to those who utilize health care hours. 
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Förord 

 

Författarna till denna uppsats vill tacka handledaren Fredrik Saboonchi Fil. Dr., Lektor vid 

Röda korsets Högskola som kommit med ovärderliga tips och idéer till vår uppsats. Vi vill 

också rikta ett tack till bostadsföretaget samt vår kontaktperson där som ställt upp att hjälpa 

oss med vår logistik kring enkäten. Slutligen ett stort tack till alla respondenter som svarade 

på enkäten.  
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Introduktion 

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) har det sedan 1980-talet blivit allt vanligare att förvärvsarbetare 

upplever sitt arbete som mer jäktigt och psykiskt ansträngande, vidare framkommer det även 

att de psykiska yrkeskraven i arbetslivet ökat för både män och kvinnor. Bakker, van 

Veldhoven och Xanthopoulou (2010) fann i sin studie utförd på 12 359 personer utspridda på 

148 olika företag ett positivt samband mellan krav och tillgängliga resurser i arbetet. Höga 

krav i kombination med höga resurser kan leda till ett högt engagemang från de anställda 

(Bakker et al., 2010). Enligt Widmark (2005) upplevs en hetsigare attityd bland företagen i 

strävan efter ökad vinstmaximering och effektivitet. Prestationer mäts ner på individnivå på 

ett helt annat sätt idag än tidigare där kraven på de anställda är att generera mer pengar åt 

företagen vilket kan leda till att ”icke produktiv tid” skärs ner, exempelvis fikaraster vilket 

kan få konsekvenser för de anställdas hälsa (Widmark, 2005).   

Regelbunden träning leder till att skelettet stärks och risken för prematur död minskar 

avsevärt (FYSS, 2008). Toker och Biron (2012) fann att fysisk aktivitet fungerar som 

distraherande mekanism, detta påvisar att negativa tankar i stressfulla situationer byts ut mot 

mer positiv tankar som i sin tur fungerar förebyggande mot depression och utmattning i 

arbetet. Tidigare forskning kring hälsofrämjande insatser har påvisat att friskvårdssatsning 

kan ha en positiv inverkan på hälsan. Mills, Kessler, Cooper och Sullivan (2007) påvisar i sin 

undersökning att en väl implementerad friskvårdssatsning i ett större företag med bred 

inriktning kan leda till att hälsosituationen för de anställda förbättras och att det kan ge 

positiva effekter för sjukfrånvaron i organisationen. Trots att studier visar på positiva effekter 

av friskvård är det dock inte alla som utnyttjar friskvårdssatsningen som företag erbjuder. 

Enligt Andersson, Johrèn och Malmgren (2004) är tidsbristen ett vanligt förekommande till 

valet att inte nyttja friskvårdssatsningen och likaså en anledning till att inte vara aktiv på 

fritiden.  

     Begreppet friskvård används ofta inom arbetslivet och då med en strävan efter att få 

de egna anställda till att aktivt påverka sina egna levnadsvanor (Pellmer & Wramner, 2007). 

En del av det hälsofrämjande arbetet inom organisationerna är att de kan erbjuda 

friskvårdsavdrag, detta innebär att anställda blir subventionerad vid köp av exempelvis 

gymkort. Friskvårdsavdraget fungerar på så vis att arbetsgivare i Sverige inte behöver betala 

skatt för att erbjuda eller bekosta motionsaktiviteter för de anställda (Skatteverket, 2012). 

Med friskvårdssatsningar i denna studie avses de förmåner som varje enskild anställd på 

den undersökta arbetsplatsen erbjuds. Det är en kallad friskvårdstimme samt en 
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friskvårdspeng på max 2200 kr per år och anställd. Friskvårdstimmen innebär att de anställda 

får avsätta en timme varje vecka för att utöva någon form av pulshöjande aktivitet. 

Friskvårdspengen får i sin tur användas till motion, friskvårdande behandling och/eller 

kiropraktor/naprapat och exempel på motionsaktiviteter: gym, jympa, simning motionsdans, 

kostrådgivning, stresshantering m.m. (Personalchef, personlig kommunikation, 9 mars 2012). 

 

Arbetsrelaterad stress: Krav-kontroll-stödmodellen  

 

Faktorer i arbetet såsom arbetets krav, upplevd kontroll och socialt stöd har en påverkan för 

hälsan. Krav, kontroll och stöd är en modell som används till att ta reda på orsakerna till 

arbetsmiljöproblem och är en psykosocial arbetsmiljömodell (Karasek & Theorell, 1990). 

Modellen krav, kontroll och stöd är en vanlig förekommande i studier kring 

arbetsmiljöproblem och är framgångsrik för att predicera ohälsa och arbetsrelaterad stress. 

Enligt Magee, Stefanic, Caputi och Iverson (2012) är krav, kontroll och stödmodellen en av 

de mest inflytelserika modellerna inom hälsopsykologins fält.  

Ett exempel på bra socialt stöd kan vara ett fungerande arbetslag där medarbetarna delar 

på arbetsbelastningen sinsemellan och har ett gott stöd från sina chefer som visar uppskattning 

och belöning, dessutom är nära vänner viktiga och slutligen en fast grund att stå på under sin 

uppväxt (Perski, 2011). Perski (2011) menar även att beröring kan få individer att känna sig 

bättre till mods när de möter motgångar. Det sociala stödet kan ses i tre faktorer; emotionellt, 

värderande och instrumentellt. Emotionellt stöd bygger på uppmuntran från sina chefer eller 

kollegor, värderande ses när man har högt eller lågt inflytande över sina arbetsuppgifter och 

slutligen instrumentellt där man har hög eller låg socialt stöd i sin omgivning (Berglund et al., 

2009). 

Karasek och Theorell (1990) beskriver kontroll som beslutsutrymme, med 

beslutsutrymme menas vilket utrymme den anställda ges av organisationen att fatta egna 

beslut kring sitt eget arbete. Man kan säga att beslutsutrymmet består av två grunddelar. Den 

ena delen är möjligheter till påverkan, alltså den anställdes möjligheter till påverkan av sina 

arbetsuppgifter och hur det egna arbetet ska genomföras. Den andra grunddelen kallas 

kunskapskontroll vilket omfattar hur den anställdes kunskap används och utvecklas samt 

möjligheter till kompetensutveckling (Karasek & Theorell, 1990).  

Vilka krav man klarar i arbetet sitter i de anställdas personliga kapacitet, vilken lägsta 

respektive högsta nivå de besitter och är ytterligare förknippat med vissa psykologiska eller 

fysiologiska krav. Detta kan omfatta både kvantitativa krav såsom arbetsbelastning, 
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kvalitativa krav där skapande av resurser och teorin att påverka indirekt genom 

motivationsprocesser (behöver tillfredställelse). Arbetskraven i arbetsuppgifterna är tänkt att 

påverka individen via en minskning av de anställdas energi vilket tenderar att bekräfta det 

direkta förhållandet mellan krav och psykisk hälsa, närmare bestämt när jobbets krav blir 

överdrivna kan individerna känna sig otillräckliga och mindre självständiga i sitt arbete. Vissa 

studier visar att individerna som rapporterar hög arbetsbelastning tenderar att uppfatta mindre 

stöd från organisationen samt lägre resurstillgänglighet. Vidare kan de anställda tolka sitt 

arbete som en ren indikator på hur de hanteras inom organisationen, denna uppfattning 

kommer sannolikt att minska eller öka deras motivation att finna stöd inom organisationen 

(Boudrias et. al., 2011).  

 

 

Friskvård och Arbetsrelaterad stress: krav-kontroll-stödmodellen 

 

Enligt Angelöw (2002) kan insatser hos företag som skapar en lagom arbetsbelastning eller 

ökat inflytande och delaktighet i arbetet samt socialt stöd vara bidragande delar för att skapa 

en bättre arbetsmiljö. Bourbonnais, Brisson, Moisan och Vezina (1996) fann att bland 

tjänstemän var höga krav inom arbetet samt hög arbetsbelastning ett samband med psykisk 

utmattning. Niedhammer, Goldberg, Leclerc, Bugel och David (1998) visar i sin 

undersökning att höga krav och lågt inflytande samt låg grad av socialt stöd kan predicera 

depressiva symtom hos både män och kvinnor anställda i det franska företaget Electricit6 De 

France - Gaz De France (EDF-GDF). Det visade sig att medarbetare med hög egenkontroll 

mår bättre än de med låg egenkontroll över sitt arbete. Medarbetare med hög egenkontroll får 

ett mer intressant och stimulerande jobb än de som har en lägre egenkontroll över sitt arbete 

(Berglund et al., 2009).  

Tidigare forskning kring hälsofrämjande insatser visar att friskvårdssatsning kan ha en 

positiv inverkan på hälsan för de som nyttjar förmånen. Mills, Kessler, Cooper och Sullivan 

(2007) fann att en väl implementerad friskvårdssatsning kan leda till att hälsosituationen 

förbättras och att det ger positiva effekter för sjukfrånvaron för de som nyttjar 

friskvårdsförmånerna. Det finns flertalet studier vilket påvisar sambanden mellan 

arbetsrelaterad stress och hälsa. Danna och Griffin (1999) visar i sin litteraturstudie kring 

hälsa och välmående på arbetet att det finns ett samband mellan arbetsrelaterad stress och 

hälsa, arbetsrelaterad stress kan leda till medicinska och psykologiska problem. Tidigare 

studier har även visat att det finns ett samband mellan stress på arbetet och fysisk aktivitet på 
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fritiden. En studie av Sonnentag och Jelden (2009) visar att polismän i stor utsträckning 

indikerade att sport är bra för återhämtning, men efter en arbetsdag med mycket stress fanns 

det mindre resurser kvar för återhämtning och polismännen spenderade mer tid på aktiviteter 

som var mindre fysiskt ansträngande. Vi vet nu att det finns samband mellan krav, kontroll 

och stödmodellen och arbetsrelaterad stress (se Mcgee et al., 2011; Bourbonnais et al., 1996) 

och att friskvårdssatsningar kan ha en positiv effekt på hälsorelaterad stress (Danna & Griffin, 

1999). Det har även visat sig att en väl implementerad friskvårdssatsning kan leda till att 

hälsosituationen för individen som nyttjar friskvårdssatsningen förbättras (se Mills et al., 

2007). Vad vi dock inte funnit är studier kring sambanden mellan den psykosociala 

arbetsmiljön utifrån krav, kontroll och stödmodellen samt valet att nyttja eller inte nyttja 

friskvårdsförmånerna organisationerna erbjuder. Kombinationen med resultat av ovanstående 

studier samt sambanden mellan fysisk aktivitet på fritiden och arbetsrelaterad stress 

(Sonnentag & Jelden, 2009) gör att vi finner det intressant att undersöka om begreppen krav, 

kontroll och stöd har något samband med valet att nyttja eller inte nyttja friskvårdförmåner 

inom bostadsföretaget. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syfte. Det primära syftet är att undersöka om det finns något samband mellan 

utnyttjandet av friskvårdsförmånerna och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. De psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer som avses är socialt stöd, upplevd kontroll samt arbetets krav. Vi vill 

också undersöka om det finns några skillnader i upplevelsen av krav, kontroll och stöd bland 

de som nyttjar friskvårdstimmen mot de som nyttjar bägge friskvårdsförmånerna. Utöver detta 

vill vi även se om det finns några skillnader på de som nyttjar friskvårdstimmen och de som 

nyttjar bägge friskvårdsförmånerna avseende bakgrundsfrågorna (inklusive arbetets karaktär 

och anställningsform) respondenterna svarat på. 

 

Frågeställningar. Kan faktorerna arbetets krav, upplevd kontroll och socialt stöd 

predicera nyttjandet av friskvårdsförmåner? 

Finns det någon skillnad i nyttjandet av friskvårdsförmåner avseende bakgrundsfrågorna? 
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Metod 

 

Deltagare och urval 

 

Urvalet bestod av alla anställda på ett större bostadsföretag. Undersökningsgruppen bestod av 

197 personer varav 66 personer valde att svara på enkäten, detta resulterade i en svarsfrekvens 

på 34 procent. De 131 personer som inte svarade på enkäten behandlades som externt bortfall 

och varken inkluderades eller påverkade resultatet i undersökningen. Av de 66 personer som 

valde att delta var 47 män och 19 kvinnor. 5 av deltagarna var i åldern 25-35 år, 14 personer i 

åldern 36-45 år, 33 personer i åldern 46-55 år och 14 av de svarande var 56 år eller äldre.  

 

Material 

 

I undersökningen har vi använt oss av kvantitativ tvärsnitts studie. Data samlades in genom en 

webbaserad enkät (se Bilaga 1). Ett webbaserat enkätsystem Webropol har använts, Webropol 

tillhandahölls av bostadsföretaget där studien skedde. En förstudie med fyra personer 

genomfördes för att kontrollera eventuella otydligheter eller fel i enkätens utformning, testet 

gick till att respondenten fyllde i enkäten och återkom till författarna med kommentarer och 

synpunkter vilka författarna antecknade. Enkäten bestod av tre olika delar, den första delen 

innehöll bakgrundsfrågor om respondenten gällande kön, ålder, antal tjänsteår inom 

organisationen, hemmahörande barn, anställningsform, civilstånd samt vilken yrkesgrupp 

respondenten tillhörde. Den andra delen innehöll frågor kring företagets friskvård och bestod 

av frågor utformade av författarna där respondenten fick svara på frågor angående 

respondentens nyttjade av friskvårdsförmånerna som erbjöds. Vilka av förmånerna de 

eventuellt nyttjade eller om de var aktiva i en idrottsförening, motion på fritiden och om de 

hade tid för motion på fritiden. De fick även frågan om de hade hälsoproblem som hindrade 

de från att vara fysiskt aktiva, samt att de ansåg sig ha ett fysiskt ansträngande arbete. Tredje 

delen utgjordes av DCSQ (Demand Control Swedish Questionnarie) (se Widmark., 2005; 

Sanne, Torp, Mykletun & Dahl., 2005) vilket är ett instrument som syftar till att reda ut 

orsakerna till arbetsmiljöproblemen (Karasek & Theorell, 1990). DCSQ behandlar tre olika 

delar; krav, kontroll och stöd. I den första delen (stöd) fick respondenten skatta varje svar på 

en fyrgradig skala (stämmer helt och hållet, stämmer till stor del, stämmer till viss del och 

stämmer inte alls). Den andra delen (krav) bestod av fem frågor där respondenten på frågorna 
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fick skatta sig på en fyrgradig skala (Ja ofta, Ja ibland, Nej sällan och Nej aldrig). I den sista 

delen (kontroll) fick respondenten svara på sex frågor och skatta varje enskilt svar på en 

fyrgradig skala (Ja ofta, Ja ibland, Nej sällan och Nej aldrig).  

 

Tillvägagångssätt 

 

Enkätens olika delar sammanfogades i ett Word-dokument tillsammans med dataansvarig på 

undersökt företag, därefter skapades sedan webbenkäten i Webropol (se Material). 

Kontaktpersonen skickade sedan e-post till alla anställda vilket innehöll en länk till enkäten. 

Ett missivbrev (se Bilaga 1) bifogades där det framgick att deltagandet var frivilligt och 

svaren behandlas konfidentiellt. Enkäten fanns att fylla i under 14 dagar där en påminnelse 

skickades till samtliga efter sju dagar. 

Design och dataanalys 

 

Bearbetningen av data skedde i statistikprogrammet SPSS där en logistisk regressionsanalys 

gjordes för att se om krav, kontroll och stöd kunde predicera nyttjandet av 

friskvårdsförmånerna. Friskvård var den beroende variabel i studien. I DCSQ-Krav kodades 

svaren ”instämmer helt och hållet” till en poäng, ”instämmer till stor del” till två poäng, 

”instämmer ganska bra” till tre poäng” och ”instämmer inte alls” till fyra poäng. I DCSQ-Stöd 

och DCSQ-Kontroll kodades svaren ”Ja, ofta” till en poäng, ”Ja, ibland” till två poäng, ”Nej, 

sällan” till tre poäng och ”Nej, så gott som aldrig” till fyra poäng. Svaren på frågorna ”Har du 

tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna?” och ” Innebär dit arbete att man gör 

samma sak om och om igen?” vändes så att alla poäng skulle vara riktade åt samma håll. 

Fråga tre (se Bilaga 1) kodades om till noll (nyttjar bara friskvårdstimmen) och en (nytttjar 

bägge friskvårdsförmånerna), detta gjorde att beroende variabeln blev dikotom och kunde 

användas i en logistisk regressionsanalys. Det var endast två respondenter som svarade att ”de 

inte nyttjar friskvårdsförmåner alls”, dessa behandlades som externt bortfall. Flera analyser 

med 2 tester för korstabuleringar genomfördes mellan bakgrundsfrågorna (dock inte fråga 

två: ålder) och utnyttjande av friskvårdsförmånerna. Upprepade t-tester med variablerna 

DCSQ-Krav, DCSQ-Kontroll och DCSQ-Stöd genomfördes. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Ett missivbrev bifogades i enkäten och det innehöll information gällande forskningsetiska 

aspekter. Respondenterna informerades om att deltagandet var helt frivilligt samt att all data 
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behandlas anonymt, vidare informerades respondenterna om att de kunde avbryta enkät 

undersökningen när som helst samt att materialet kommer att användas vid ett examensarbete 

vid Högskolan i Gävle. En påminnelse skickades ut till samtliga respondenter även om de 

redan svarat på enkäten, detta gjordes för att de respondenter som redan svarat skulle förbli 

anonyma gentemot sina arbetskamrater.  

  

Resultat 

 

Variablerna DCSQ-krav, DCSQ-kontroll och DCSQ-stöd hade lågt samband med varandra (-

,11 - 0.14) varför de fungerar som självständiga prediktorer i en regressionsanalys. En 

logistisk regressionsanalys genomfördes för att undersöka om nyttjandet av 

friskvårdsförmåner med arbetsmiljöfaktorerna krav (M=10.69, SD=2.17), kontroll (M=9.59, 

SD=2.07) och stöd (M=10.45, SD=3.39) som prediktorer kunde predicera nyttjandet av 

friskvårdsförmåner (se Tabell 1). Resultatet visade att variablerna krav (Wald`s 2
 = .41, p = 

.52 med df = 1), kontroll (Wald`s 2
 = .60, p = .44 med df = 1), och stöd (Wald`s 2

 = 3.33, p 

= .07 med df = 1) inte kunde predicera nyttjandet av friskvårdsförmåner (se Tabell 2). 

Nagelkerke`s R
2 

på .10 visade på ett svagt samband mellan arbetsmiljöfaktorerna (krav, 

kontroll och stöd) och nyttjandet av friskvårdsförmåner. Korrekt prediktion var sammantaget 

endast 64.1 % (50% för nyttjande av bara friskvårdstimme och 75% för nyttjande av bägge 

förmånerna). 

 

 

Tabell 1 Beskrivande statistik med medelvärdet av respondenternas svar på variablerna 

DCSQ-Krav, DCSQ-Kontroll samt DCSQ-Stöd.  

Variabel N Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

      

DCSQ-Krav 64 10.69 2.17 5 16 

DCSQ-Stöd 64 10.45 3.39 6 19 

DCSQ-Kontroll 64 9.59 2.07 6 15 

Subskalan DCSQ-Krav mäter respondenternas skattade upplevda krav i arbetet, ju lägre 

poäng  = desto högre skattade krav. Subskalan DCSQ-Stöd mäter respondenternas skattade 

sociala stöd på arbetet, desto högre poäng = desto större skattat socialt stöd. Subskalan 

DCSQ-Kontroll mäter respondenternas skattade upplevda kontroll över arbetet, desto högre 

poäng = desto högre upplevd kontroll. 
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Tabell 2 Logistisk regressionsanalys av nyttjande av friskvårdsförmåner med 

prediktorer krav, kontroll och stöd.  

Koefficient B Standardfel 

(SE) 

Wald`s 

2
 

Frihetsgrader 

(df) 

p Odds ratio 

(e
B
) 

Konstant 1.925 1.888 1.040 1 .308 6.858 

DCSQ-Krav  .081 .126 .412 1 .521 1.084 

DCSQ-Stöd -.147 .081 3.331 1 .068 .863 

DCSQ-Kontroll -.102 .132 .596 1 .440 .903 

Cox & Snell`s R
2
=.77. Nagelberke`s R

2
=.10. 

 

Flera analyser med 2
-tester-för-korstabuleringar genomfördes för att undersöka om det fanns 

några samband mellan bakgrundsvariabler och utnyttjande av friskvårdsförmånerna. Av dessa 

variabler var det endast kön som uppvisade ett signifikant samband med utnyttjande av 

friskvårdsförmåner, 2
 (1, N = 64) = 12.12, p < .01).   

 

Flera t-tester genomfördes för att kontrollera de som bara nyttjar friskvårdstimmen och de 

som nyttjar bägge friskvårdsförmånerna skiljer sig åt med avseende på upplevelse av krav, 

kontroll och stöd i arbetet. Resultatet visar att de som nyttjar bägge friskvårdsförmånerna (M 

= 9.69) har högre skattat DCSQ-Stöd än de som bara nyttjar friskvårdstimmen (M = 11.43) (t 

= 2,08, df = 62, p <.05). 

Diskussion 

 

Resultatet av studiens primära syfte visade att de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna krav, 

kontroll och stöd inte kunde predicera nyttjandet av friskvårdsförmåner. Resultatet visade att 

kvinnor inte nyttjar bägge friskvårdsförmånerna (både friskvårdstimme och friskvårdspeng) i 

lika stor utsträckning som män tenderar att göra, resultatet visade även att de som nyttjar 

bägge friskvårdsförmånerna (både friskvårdstimme och friskvårdspeng) upplever ett större 

stöd på arbetet än de som bara nyttjar friskvårdstimmen. En klar tendens var att de som 

skattade variabeln upplevt stöd i arbetet i högre grad nyttjade bägge friskvårdsförmånerna i 

större utsträckning (se Tabell 2). T-testerna som genomfördes bekräftade att det fanns en viss 

skillnad med avseende på skattat DCSQ-Stöd, de som nyttjar bägge friskvårdsförmånerna 

skattar ett högre DCSQ-Stöd än de som enbart nyttjar friskvårdstimmen (se Tabell 2).  Enligt 

Perski (2011) kan ett bra socialt stöd vara att man har ett gott stöd från sina chefer samt att de 
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visar uppskattning och belöning, även gott om nära vänner. Socialt stöd kan även vara ett väl 

fungerande arbetslag där arbetslaget delar på arbetsbelastningen sinsemellan och på detta sätt 

öka viljan att nyttja friskvårdsatsningarna företaget erbjuder (Perski, 2011). En eventuell 

förklaring till den tendens som sågs kan då vara att de som väljer att nyttja bägge förmånerna, 

friskvårdstimmen och friskvårdspengen i större utsträckning har gott om vänner kring sig och 

upplever ett gott stöd på arbetsplatsen.  

   

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att variablerna arbetets krav, upplevd kontroll samt upplevt stöd i arbetet 

inte kunde predicera nyttjandet av friskvårdsförmåner. Eftersom psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer inte kan predicera nyttjandet av friskvårdsförmåner borde det rimligtvis 

vara andra variabler som styr detta val, eventuell förklaring kan vara att individuella faktorer 

förklarar valet att nyttja friskvårdsförmåner snarare än psykosociala arbetsmiljöfaktorer. 

Nowicki, Adame, Johnson och Cole (1997) har i tidigare forskning visat att personer med 

intern kontrolluppfattning har bättre motionsvanor än individer med extern 

kontrolluppfattning.  

Resultatet av analysen påvisade att kvinnor inte nyttjar bägge friskvårdsförmånerna 

(både friskvårdstimme och friskvårdspeng) i lika stor utsträckning som män tenderar att göra 

Tittar man på motion generellt i landet motioner kvinnor i större utsträckning än män, medan 

män i större utsträckning tränar och tävlar (Riksidrottsförbundet, 2003). Friskvårdspengen kan 

som tidigare nämnts användas till ett exempelvis köpa gymkort och träningskort. En del av 

förklaringen av vårt resultat skulle då kunna vara att kvinnorna väljer kostnadsfria 

motionsalternativ på fritiden, medan männen nyttjar gym eller utöver andra träningsalternativ 

där friskvårdspengen kommer väl till användning. 

T-testerna visade att de som skattar ett lägre socialt stöd tenderar att nyttja 

friskvårdsförmånerna i mindre utsträckning där tidigare forskning har visat att socialt stöd kan 

påverka valet att träna. Resnick, Orwig, Magaziner och Wynne (2002) fann att socialt stöd 

främst i form av kompisar har ett samband med träningsbeteende bland äldre vuxna. Det är 

dock viktigt att påpeka att viss kritik kan riktas mot DCSQ-Stöd då det bara finns en fråga 

som behandlar stöd från överordande och den frågan är ställd ”hur bra kommer du överens 

med din överordnade” vilket kan ses som en relation snarare än socialt stöd (Widmark, 2005). 

Sammanfattningsvis visade resultatet att anställda nyttjar friskvårdsförmånerna i hög 

utsträckning, samt att kvinnor nyttjar friskvårdstimmen i större utsträckning än vad männen 
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gör. Detta kan som tidigare diskuterats bero på att män tränar och tävlar i större utsträckning 

än vad kvinnor gör. Vi kan även se i resultatet att det visade ett visst samband mellan skattad 

upplevd stöd på arbetsplatsen och nyttjande av friskvårdsförmåner, men det förklarar inte 

valet att nyttja friskvårdsförmåner. Resultatet visar att ytterligare forskning är nödvändig för 

att predicera valet att nyttja friskvårdsförmåner. Förslagsvis kan mer personlig information 

och individuella variabler vara att föredra i en sådan studie. 

 

Metoddiskussion 

 

Urvalet bestod av alla anställda på ett större bostadsföretag där deltagarna valdes genom att 

samtliga inom företaget tilldelades undersökningen via en webbenkät. Fördelen med 

webbenkäten är att den är effektiv och spar tid. Antalet respondenter var 64 (utav 197 

tillfrågade) och detta ledde till en låg svarsfrekvens på 34 %. Kylén (2004) påpekar att det 

finns en risk för ökat bortfall vid användning av elektroniska webbenkäter, men en fördel är 

istället att man kan nå ut till en stor population på kort tid.  Företaget som var mål för 

enkätundersökningen hade bara några veckor tidigare genomfört en större enkätundersökning 

kring hälsa, vilket kan medfört intresset att delta i denna undersökning i negativ riktning. 

Konsekvenserna av det låga deltagarantalet blev att power i den logistiska 

regressionsanalysen kan ha blivit för låg för att kunna upptäcka mindre effekter och eventuellt 

om svarsfrekvensen blivit högre om enkäterna delats ut i pappersformat istället, eller om det 

skett enskilda möten med respondenterna där enkäten besvarats. Ett annat alternativ är att 

enkäterna skickats ut som brev till de anställda, vilket medfört att de haft god tid till att 

besvara enkäten. Endast en påminnelse skickades ut till deltagarna, där två påminnelser hade 

varit att föredra. 

Materialet som användes visade sig ha sina brister. Vilket framförallt framkom i 

svarsalternativen i fråga om ålder (se Bilaga 1), den var felaktigt kategoriserade och det 

visade sig att det bidrog till att ålder inte gick att använda som kontinuerlig variabel. 

Slutsatsen blir att en öppen fråga där respondenterna fått uppge sin ålder hade varit att 

föredra. Valet att genomföra undersökning på företaget får anses vara en mindre lyckad 

selektion, då det visade sig att de flesta av respondenterna nyttjade friskvårdsförmåner av 

något slag (Endast 2 av de 66 svarande uppgav att de inte nyttjade friskvård alls). Detta ledde 

till att indelning av den kontinuerlig variabel blev annorlunda mot vad som var tänkt vid 

planeringen av studien, tanken var att den kontinuerlig variabel skulle bestå av inte använda 

friskvård alls samt nyttja friskvård. Man kan anse den beroende variabelns två lägen är för 



16 
 

lika varandra med utgångspunkt av att bägge valt att nyttja någon form av 

friskvårdsförmånerna, eventuell hade fler respondenter från liknande organisationer kunnat 

möjliggöra en jämförelse mellan de som inte nyttjar friskvård och de som nyttjar friskvård.     

Reliabilitet och validiteten av DCSQ-subskalorna får anses vara relativt god då 

originalet DCQ (som DCSQ översatts från) är en av de mest inflytelserika inom 

hälsopsykologins fält (Magee et al., 2012). Cronbach`s α-värden för subskalorna blev Krav = 

.71, Kontroll = .71 samt Stöd = .88.  

För dataanalysen av DSCQ-subskalorna genomfördes en logistisk regressionsanalys, 

den kan med fördel användas då man har en beroende variabel som är dikotom. Styrkor med 

en tvärsnittsstudie är att den är snabb och relativt enkel att genomföra, den användas som 

kartläggning av förebyggande och hälsofrämjande arbete. En tvärsnittsstudie kan påvisa att en 

samvariation finns, men den beskriver inte orsakerna till resultatet vilket får anses vara en 

nackdel med studietypen (Andersson, 2006). Troligtvis hade mer information kring 

respondenterna varit önskvärt för att kunna utöva en bättre kontroll kring respondenternas val 

att nyttja friskvårdsförmåner, den informationen kunde förslagsvis införskaffats genom fler 

frågor i studien gällande personlighetsvariabler. Eventuellt hade en longitudinell studie med 

stora samples varit att föredra, detta var dock inte möjligt att genomföra då tiden som fanns 

till förfogande inte räckte till. Ett korrelationstest genomfördes för att kontrollera 

korrelationen mellan våra prediktorer och inga höga korrelationer visades. 

 

Förslag till vidare forskning 

 

Resultatet visar att ytterligare forskning är nödvändig för att predicera valet att nyttja 

friskvårdsförmåner. Förslagsvis kan mer personlig information och individuella variabler vara 

att föredra i en sådan studie. Eftersom variablerna krav, kontroll och stöd inte kunde förklara 

nyttjandet av friskvårdsförmåner anser vi det skulle vara intressant att vidare undersöka vad 

det egentligen är som styr detta val. Tidigare forskning har påvisat ett samband mellan 

upplevd stress på arbetet och benägenhet att utöva fysisk aktivitet på fritiden (Sonnentag & 

Jelden, 2009), ett förslag är att genomföra en studie med kvalitativ ansats för att eventuellt 

predicera psykosociala arbetsmiljöfaktorer som förklaringar till valet att nyttja eller inte nyttja 

friskvård.  
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Bilaga 1 

Enkätstudie AB Gavlegårdarna 

 

Instruktion: Hej, vi undrar om ni är intresserade av att delta i denna undersökning? 

Denna enkät kommer att ligga till grund för vår kandidatuppsats vid Högskolan i Gävle 2012 i 

Personal och Arbetslivsprogrammet.  

Undersökningens syfte är att undersöka om olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan 

predicera nyttjandet av friskvårdsförmåner. Vi ber er därför att fylla i denna enkät om 

friskvård inom organisationen. Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i och vi tycker det är viktigt 

att tydliggöra att ALL DATA kommer att behandlas ANONYMT och det är naturligtvis 

frivilligt att svara. Ni kan även avbryta undersökningen när som helst. Materialet kommer att 

användes i syfte att göra vårt examensarbete och ingenting annat. 

Tack på förhand för dina svar! 

Med vänlig hälsning Robin L och Håkan J 

 

Om ni har ytterligare frågor eller funderingar når ni oss antingen via mejl eller telefon: 

 

Håkan Jonsson:  

Mejl: hakanjonsson@hotmail.com tel: 0703372701 

 

Robin Lindqvist: 

Mejl: robin.lindqvist13@gmail.com tel: 0730866999  

 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

  

1 Kön : 

 

Man                         Kvinna 

 

2 Ålder: (välj den ålderskategori som stämmer in på dig) 

 

(Upp till 25 år)   (26-35)   (36-45)   (46-55)   (56 år eller äldre) 

 

3 Civilstånd: 

 

Ensamstående     Sambo/Gift 

 

4 Har du hemmahörande barn? 

 

Antal:___ 

 

5 Anställningsfrom: 

 

Kollektivanställd:              Tjänsteman: 

 

Yrkesgrupp(snickare, rörmokare, kontor etc.): 

 

Antal år i yrket: ___ år 

 

mailto:hakanjonsson@hotmail.com
mailto:robin.lindqvist13@gmail.com
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De frågor som följer närmast handlar om friskvård och friskvårdsförmåner. Vår 

definition av friskvårdsförmåner är den timme per vecka och/eller den peng som 

Gavlegårdarna erbjuder sina anställda att utnyttja för någon form av pulshöjande 

aktivitet. 

 

FRISKVÅRD 

 

1: Nyttjar du de friskvårdförmåner Gavlegårdarna erbjuder? 

 

Ja        Nej 

(Om du svarat nej på fråga 1, hoppa till fråga 4) 

 

 

2: Hur utnyttjar du de förmåner som erbjuds? 

 

Friskvårdstimme 

Friskvårdspeng 

Båda förmånerna 

 

 

3: Hur ofta utnyttjar du friskvårdsförmånerna? (Kryssa för det alternativ som stämmer 

bäst) 

 

Flera gånger i veckan 

En gång per vecka 

En gång i månaden 

Flera gånger om året 

Nästan aldrig 

 

 

 

 

 

4: Motionerar du på fritiden utöver den friskvård som Gavlegårdarna erbjuder? 

(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst) 

 

Flera gånger i veckan 

En gång per vecka 

En gång i månaden 

Flera gånger om året 

Nästan aldrig 

 

5: Är du aktiv idrottare i en förening? Exempelvis ishockey, fotboll, curling, orientering 

m.m. 

 

Ja          Nej 

 

6: Anser du att du har tid, efter arbetet, för att motionera? 

 

Ja          Nej 
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7: Har du hälsoproblem som förhindrar dig att vara fysiskt aktiv? 

 

Ja          Nej 

 

8: Anser du att du har ett fysiskt ansträngande arbete? 

 

Ja          Nej 

 

ARBETSMILJÖ 

 

Denna del av enkäten behandlar det sociala stödet i arbetet, arbetets krav samt uppfyllda mål. 

(Kryssa för det alternativ som stämmer bäst in, endast ett kryss per fråga) 

 

 

       

Instämer helt 
och hållet 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
ganska bra 

Instämmer 
inte alls 

Det är en lugn och behaglig 
arbetsmiljö 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

               Det är god sammanhållning 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

               Mina arbetskamrater 
ställer upp för mig 

   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

               Man har förståelse för 
varandra 

   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

               Jag kommer överens med 
arbetskamraterna 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

               Jag trivs med mina 
arbetskamrater 

   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

               

               

               

               

       
Ja, ofta 

 
Ja, ibland 

 
Nej, sällan 

 

Nej, så gott 
som aldrig 

               Kräver ditt arbete att du jobbar fort? 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

               Kräver ditt arbete att du 
arbetar hårt? 

   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

               Kräver ditt arbete en för stor 
arbetsinsats? 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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               Har du tillräckligt med tid för att hinna med 
arbetsuppgifterna? 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

               Förekommer det motstridiga krav 
i ditt arbete? 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

  
 
 
 
 

              

               

     

 
 
 
 

 

 
 
Ja, ofta 

 
Ja, ibland 

 
Nej, sällan 

 

Nej, så gott 
som aldrig 

               Får du lära dig nya saker i 
ditt arbete? 

   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

               Kräver ditt arbete 
skicklighet? 

    
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

               

               Innebär dit arbete att man gör samma 
sak om och om igen? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

               Har du frihet att bestämma hur ditt 
arbete ska utföras? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

               Har du frihet att bestämma vad som skall 
utföras i ditt arbete? 1 

 
2 

 
3 

 
4 

  
 

 


