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FRISKVÅRDSTIDENS	NYTTJANDE	OCH	DESS	KONSEKVENSER	FÖR	
UNIVERSITETSANSTÄLLDAS	HÄLSA	

	
Tobias	Fahlén	och	Oscar	Hardselius	

	
	
Stillasittande	arbete	är	vanligt	förekommande	bland	universitetsanställda	där	upp	till	75	procent	av	
dagen	 utgörs	 av	 stillasittande	 arbete.	 Arbetsgivare	 har	 möjlighet	 att	 erbjuda	 friskvård	 till	 de	
anställda	och	sådana	 insatser	har	visat	påverka	produktivitet,	hälsa	och	motivationen	till	att	vara	
fysiskt	 aktiv	 överlag.	 Studien	 syftade	 att	 undersöka	 universitetsanställdas	 nyttjande	 av	 friskvård	
och	 eventuella	 samband	 med	 självskattad	 hälsa.	 En	 webbaserad	 enkät	 innehållandes	
bakgrundsfrågor,	 PSS-10,	 Krav-kontroll-stöd,	 SF-36	 samt	 frågor	 gällande	 fysisk	 aktivitet	 och	
friskvård,	skickades	ut	 till	919	personer	med	en	svarsfrekvens	på	33	procent	(N=304).	Resultatet	
visade	 att	 54	 procent	 nyttjade	 friskvårdstiden	 samt	 att	 dessa	 individer	 även	 ägnade	mer	 tid	 till	
planerad	fysisk	aktivitet	utanför	arbetstid.	Kvinnor	som	nyttjade	friskvårdstiden	upplevde	mindre	
stress	och	skattade	sin	mentala	hälsa	bättre	än	kvinnor	som	inte	nyttjade	friskvårdstiden.	För	både	
kvinnor	 och	 män	 sågs	 ett	 positivt	 samband	 mellan	 nyttjad	 friskvårdstid	 och	 självskattad	 fysisk	
hälsa.	 Ett	 positivt	 samband	 sågs	 även	mellan	 nyttjad	 friskvårdstid	 och	 självskattad	mental	 hälsa	
bland	kvinnor.	Sambandet	mellan	 friskvård	på	arbetet	och	självskattad	hälsa	kan	ses	grunda	sig	 i	
universitetsanställdas	organisatoriska	förutsättningar.	
	
Among	 university	 employees,	 as	 much	 as	 75	 percent	 of	 the	 workday	 is	 spent	 sitting	 down.	
Employers	have	the	opportunity	to	offer	wellness	services	to	the	employees,	and	such	interventions	
has	proven	to	affect	productivity	and	health.	This	study	aimed	to	explore	the	utilization	of	wellness	
services	 and	 its	 eventual	 association	 with	 self-rated	 health.	 A	 web	 based	 survey	 containing	
background	 variables,	 PSS-10,	 Demand-control-support,	 SF-36,	 and	 questions	 regarding	 physical	
activity	and	wellness	services,	was	handed	out	to	919	persons	with	a	response	rate	of	33	percent	
(N=304).	 54	 percent	 used	 the	 wellness	 services	 and	 they	 spent	 more	 time	 engaging	 in	 planned	
exercise	than	did	the	non-users.	Women	who	used	the	wellness	service	felt	less	stressed	and	rated	
their	mental	health	better	than	the	non-using	women.	Regarding	both	women	and	men	there	was	a	
positive	 correlation	between	 time	 spent	using	wellness	 services	 and	 self-rated	physical	 health.	A	
positive	correlation	could	also	be	seen,	among	women,	between	time	spent	using	wellness	services	
and	self-rated	mental	health.	The	correlation	between	the	utilization	of	wellness	services	and	self-
rated	health	could	be	based	on	the	organizational	conditions	among	university	employees.	
	
	
Många	 arbeten	medför	 idag	 långa	 perioder	 av	 stillasittande.	 Det	 kan	 exempelvis	
vara	 kontorsjobb	 där	 mycket	 av	 tiden	 spenderas	 framför	 en	 bildskärm	
(Arbetsmiljöverket,	 2015).	 Det	 kan	 ses	 en	 skillnad	 i	 stillasittande	 mellan	 olika	
typer	 av	 yrken,	 då	 van	 Dommelen	 et	 al.	 (2016)	 visar	 att	 tjänstemän	 är	 mer	
stillasittande	 på	 arbetet	 jämfört	 med	 industriarbetare.	 Upp	 till	 80	 procent	 av	
arbetstiden	 bland	 tjänstemän	 spenderades	 sittande	 medan	 motsvarande	 siffra	
bland	 industriarbetare	 var	 44	 procent	 (van	 Dommelen	 et	 al,	 2016).	 Bland	
universitetspersonal	 i	Minnesota	 visade	 det	 sig	 att	 stillasittande	 arbete	 utgjorde	
upp	till	hela	75	procent	av	de	anställdas	arbetsdag	och	i	tillägg	till	detta	visade	det	
sig	 även	 att	 graden	 av	 fysisk	 aktivitet	 på	 fritiden	 var	 relativt	 låg	 (Fountaine,	
Piacentini	 &	 Liguori,	 2014).	 	En	 sammanställning	 av	 studier	 på	 området	 visade	
starka	 samband	 mellan	 stillasittande	 och	 risken	 för	 hjärt-kärl	 sjukdom,	 typ	 2	
diabetes	och	metabolt	syndrom	(Rezende,	Rodrigues,	Rey-López,	Matsudo	&	Luiz,	
2014).	
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Många	arbetsplatser	kan	således	ses	medföra	att	personalen	sitter	stilla	stora	delar	
av	 arbetsdagen.	Med	 tanke	 på	 de	 att	 ett	 långvarigt	 stillasittande	 exempelvis	 kan	
öka	risken	för	hjärt-kärl	sjukdom,	typ	2	diabetes	och	metabolt	syndrom	(Rezende	
et	al.,	2014)	är	det	av	stor	vikt	att	motverka	ett	sådant	beteende	på	arbetsplatsen.	
Fysisk	aktivitet	har	visat	på	många	positiva	effekter	gällande	individens	välmående	
och	 kan	 exempelvis	 leda	 till	 minskad	 stress	 och	 depression,	 minskad	 risk	 för	
osteoporos	på	grund	av	förbättrad	skeletthälsa,	ökad	energi,	samt	sänkt	blodtryck	
(Gerber,	Jonsdottir,	Lindwall	&	Ahlborg,	2014;	Wee	et	al,	2013;Dimeo	et	al.,	2012;	
Puetz,	 Flowers	&	O´Connor,	 2008;	 Yang	 et	 al.,	 2014).	 Fysisk	 inaktivitet	 kan	 även	
vara	 av	 betydelse	 för	 samhället	 sett	 till	 den	 ekonomiska	 aspekten.	 En	 rapport	
beställd	av	FRISAM	(friluftsorganisationer	i	samverkan)	beräknar	att	kostnaderna	
för	 sjukvård	 och	 produktionsbortfall	 till	 följd	 av	 fysisk	 inaktivitet,	 i	 Sverige	 år	
2002,	uppgår	till	drygt	sex	miljarder	kronor	(Bolin	&	Lindgren,	2006).	
	
Fysisk	aktivitet	kan	således	verka	som	en	faktor	för	förbättrad	fysisk	hälsa	(Dimeo	
et	 al.,	 2012;	 Puetz	 et	 al.,	 2008;	 Wee	 et	 al.,	 2013).	 Enligt	 Arbetsmiljölagen	 (SFS	
1977:1160)	 är	 arbetsgivaren	 skyldig	 att	 vidta	 åtgärder	 för	 att	 motverka	 ohälsa	
eller	olyckor	på	arbetsplatsen,	samt	att	leda,	kontrollera	och	planera	verksamheten	
så	 att	 arbetsmiljön	 uppfyller	 kraven	 för	 en	 god	 arbetsmiljö.	 Detta	
arbetsmiljöarbete	 kan	därmed	 inkludera	 en	 rad	 olika	 insatser.	 En	möjlighet	 som	
arbetsgivare	skulle	kunna	använda	sig	av	för	att	motverka	ohälsa	på	arbetsplatsen	
är	 friskvård	 till	 de	 anställda.	 Enligt	 Skatteverket	 (2016)	 innebär	 friskvård	 att	
arbetsgivare	skattefritt	kan	erbjuda	sina	anställda	en	möjlighet	till	enklare	former	
av	motion	såväl	på	arbetsplatsen	som	på	gym	och	sportanläggningar.	
	
Fysisk	 aktivitet	 har	 även	 visat	 sig	 vara	 viktig	 i	 syfte	 att	 minska	 den	 psykiska	
ohälsan	i	form	av	stress	och	depression	(Gerber	et	al.,	2014;	Yang	et	al.,	2014).	Den	
psykiska	ohälsan	på	arbetsplatsen	har	de	senaste	åren	ökat	och	är	idag,	näst	efter	
problem	 i	 rörelseorganen,	 den	 vanligaste	 orsaken	 till	 sjukskrivning	
(Forskningsrådet	 för	hälsa,	arbetsliv	och	välfärd,	2015).	 I	 tillägg	 till	detta	uppges	
stress	 och	 övriga	 psykiska	 påfrestningar	 vara	 den	 vanligast	 förekommande	
orsaken	till	arbetsrelaterade	besvär	hos	både	män	och	kvinnor	(Arbetsmiljöverket,	
2014).		
	
Någonting	 som	 har	 visat	 sig	 vara	 viktigt	 för	 en	 bra	 psykosocial	 arbetsmiljö	 är	
fördelningen	mellan	 krav,	 kontroll	 och	 socialt	 stöd.	Krav,	 kontroll	 stöd	modellen	
(Karasek	 &	 Theorell,	 1990)	 utgår	 ifrån	 att	 för	 höga	 krav	 i	 förhållande	 till	 låg	
kontroll	anses	ge	upphov	till	påfrestande	arbetsförhållanden	och	kan	resultera	i	en	
stressfylld	arbetssituation.	Höga	krav	är	nödvändigtvis	inte	enbart	påfrestande	om	
individen	 samtidigt	 upplever	 hög	 grad	 av	 kontroll.	 En	 sådan	 arbetssituation	 kan	
istället	 vara	 utvecklande	 och	 innebära	 att	 arbetet	 upplevs	 som	 aktivt	 och	
stimulerande.	 I	 tillägg	 till	 detta	 kan	 även	 socialt	 stöd	 påverka	 hur	 individen	
upplever	sin	arbetssituation.	Närvaron	av	socialt	stöd	kan	således	fungera	som	en	
buffert	mot	 ett	påfrestande	arbete	 (Karasek	&	Theorell,	 1990).	Den	psykosociala	
arbetsmiljöns	betydelse	har	fått	större	utrymme	i	och	med	arbetsmiljöverkets	nya	
föreskrift	 gällande	 organisatorisk	 och	 social	 arbetsmiljö	 (AFS	 2015:4).	 Denna	
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föreskrift	beskriver	hur	arbetsgivaren	ska	gå	 tillväga	 för	att	motverka	ohälsosam	
arbetsbelastning,	vilket	innebär	att	resurserna	måste	anpassas	till	arbetets	krav.	
Statens	folkhälsoinstitut	(2011)	menar	att	arbetsplatsen	är	en	betydelsefull	arena	
för	 hälsoarbete.	 Försök	 till	 att	 använda	 friskvård	 för	 att	 minska	 stillasittandet	
bland	universitetspersonal	har	genomförts	och	visat	goda	resultat	(Alkhati,	2015).	
I	 sin	 studie	 undersökte	 Alkhati	 hur	 stillasittande	 personers	 hälsa	 kunde	 ses	
påverkas	av	fysisk	aktivitet.	Detta	gjordes	med	hjälp	av	en	intervention	bestående	
av	25	minuter	promenad	eller	 löpning,	 två	gånger	 i	 veckan.	Resultatet	visade	att	
riskfaktorer	 av	 ett	 långvarigt	 stillasittande,	 så	 som	högt	 blodtryck,	 högt	BMI	 och	
försämrad	 syreupptagningsförmåga,	 minskade	 hos	 de	 anställda	 som	 följde	
interventionen	fullt	ut	i	tio	veckor	(Alkhati,	2015).	
	
Friskvårdssatsningar	 på	 arbetsplatsen	 kan	 verka	 för	 en	 förbättrad	 hälsa	 hos	 de	
anställda,	men	det	finns	även	möjlighet	att	röna	framgång	på	organisatorisk	nivå.	
Schwarz	och	Hansson	(2011)	undersökte	hur	friskvård	på	arbetstid	kunde	påverka	
produktiviteten	 på	 arbetsplatsen.	 Deltagarna	 som	medverkade	 i	 studien	 delades	
upp	 i	 tre	olika	grupper.	Två	grupper	 fick	 förkorta	sin	arbetstid	med	2,5	 timmar	 i	
veckan	 varpå	 en	 av	 grupperna	 använde	 den	 tiden	 till	 fysisk	 aktivitet.	 Den	 andra	
gruppen	fick	själv	bestämma	hur	dessa	timmar	skulle	spenderas.	En	tredje	grupp	
fungerade	som	kontrollgrupp	och	arbetade	således	full	arbetstid.	Resultaten	visade	
att	både	den	självupplevda	och	den	objektivt	mätbara	produktiviteten	ökade	bland	
de	 personer	 som	 genomförde	 fysisk	 aktivitet	 på	 arbetstid.	 I	 tillägg	 till	 detta	
minskade	även	sjukfrånvaron	inom	denna	grupp.	De	övriga	två	grupperna	visade	
även	de	en	ökning	i	den	objektivt	mätbara	produktiviteten	men	ingen	förbättring	i	
självupplevd	 produktivitet	 eller	 sjukfrånvaro.	 Dock	 sjönk	 den	 ökade	
produktiviteten	med	tiden	hos	alla	grupper	förutom	den	grupp	som	utförde	fysisk	
aktivitet	på	arbetstid	(Schwarz	&	Hansson,	2011).	
	
Att	stimulera	till	fysisk	aktivitet	på	arbetstid	har	även	visat	sig	leda	till	en	allmänt	
ökad	 fysiskt	aktivitet	hos	de	anställda	 (Grande,	Cieslak	&	Silva,	2016;	Von	Thiele	
Schwarz,	Lindfors	&	Lundberg,	2008),	där	 så	 lite	 som	15	minuter	 fysisk	aktivitet	
kan	ses	tillräckligt	(Grande,	Cieslak	&	Silva,	2016).	
	
Genom	 att	 bedriva	 ett	 aktivt	 friskvårdsarbete	 kan	 även	 organisationskulturen	
förändras.	Edmunds,	Stephenson	och	Clow	(2013)	visade	att	gemensamma	fysiska	
aktiviteter	stärkte	sammanhållningen	och	samarbetet	mellan	de	anställda,	samt	att	
den	fysiska	aktivitetsnivån	ökade	hos	de	anställda	som	till	en	början	var	inaktiva.	
	
Trots	 positiva	 resultat	 rörande	 fysisk	 aktivitet	 på	 arbetet	 kan	 det	 vara	 svårt	 att	
involvera	 majoriteten	 av	 de	 anställda.	 Persson	 et	 al.	 (2013)	 visade	 att	 bland	
anställda	med	sämre	hälsa	uppgavs	orsaker	som	tidsbrist,	 lathet,	en	känsla	av	att	
friskvården	inte	var	anpassad	efter	deras	behov,	och	att	de	klarade	av	att	sköta	sin	
hälsa	 på	 egen	hand	 till	 varför	 de	 inte	 var	 fysiskt	 aktiva.	 En	 annan	 förklaring	 var	
också	att	friskvården	inte	passade	in	i	deras	dagliga	arbetsschema.	
	
Nyttjandet	 av	 friskvård	 på	 arbetstid	 kan	 således	 bland	 annat	 begränsas	 av	 de	
anställdas	 schemaläggning	 och	 upplevda	 tidsbrist	 (Persson	 et	 al.,	 2013).	 Fysisk	
aktivitet	 kan	 dock	 bedrivas	 kortare	 stunder	 i	 anslutning	 till	 arbetet	 och	 ändå	



	5	

medföra	hälsovinster.	Mainsbridge,	Cooley,	Fraser,	och	Pedersen	(2014)	visade	att	
korta	 avbrott	 från	 stillasittande	 arbete,	 i	 form	 av	 exempelvis	 stående	
telefonsamtal,	 knäböj	 vid	 skrivbordet	 och	 ökad	 trappanvändning,	 resulterade	 i	
sänkt	blodtryck	hos	deltagarna.	
	
Persson	et	al.	(2013)	lyfter	att	tidsbrist	spelar	roll	för	nyttjandet	av	friskvården	på	
arbetet.	 Samtidigt	 visar	 Arbetsmiljöverket	 (2013)	 att	 58	 procent	 av	 lärare	 inom	
universitet,	gymnasie-	och	grundskola	är	obligerade	att	jobba	mer	än	schemalagd	
tid,	vilket	 tar	 sig	uttryck	 i	övertidsarbete,	missad	 lunchrast	eller	arbete	hemifrån	
(Arbetsmiljöverket,	2013).	Med	detta	i	åtanke	blir	det	intressant	att	undersöka	hur	
nyttjandegraden	 av	 friskvård	 ser	 ut	 bland	 universitetspersonal.	 Vidare	 visar	
forskning	att	friskvård	på	arbetstid	kan	verka	för	förbättrad	hälsa	(Alkhati,	2015)	
varpå	denna	studie	även	syftar	 till	att	undersöka	huruvida	det	 finns	ett	samband	
mellan	 friskvård	 och	 självskattad	 hälsa	 hos	 de	 individer	 som	 nyttjar	 respektive	
inte	nyttjar	friskvård	på	arbetstid.	
	
Tidigare	 studier	 har	 till	 stor	 del	 baserats	 på	 interventioner	 gällande	 hälsa	 och	
friskvård.	Dock	saknas	det	idag	studier	som	undersöker	om	det	finns	ett	samband	
mellan	 friskvård	 och	 självskattad	 hälsa	 hos	 organisationer	 med	 stillasittande	
arbete	 som	 dessutom	 arbetat	 under	 en	 längre	 tid	 med	 systematiskt	
friskvårdsarbete.	Med	avseende	på	att	 friskvård	har	visat	sig	 förbättra	 individers	
hälsa	 och	 fysiska	 aktivitetsnivå	 överlag	 (Alkhati,	 2015;	 Grande,	 Cieslak	 &	 Silva,	
2016;	 Von	 Thiele	 Schwarz,	 Lindfors	 &	 Lundberg,	 2008)	 är	 det	 av	 intresse	 att	
undersöka	eventuella	samband	mellan	nyttjad	friskvårdstid	och	självskattad	hälsa	
hos	yrkesgrupper	som	tidigare	inte	varit	föremål	för	sådana	studier.	
	

Syfte	
	
Syftet	med	studien	är	att	undersöka	nyttjandet	av	friskvård	på	arbetstid	bland	
personal	på	ett	universitet	i	norra	Sverige.		
 
Detta	kommer	att	studeras	utifrån	följande	frågeställningar:	
 

• Finns	det	skillnader	vad	gäller	ålder,	kön,	yrkeskategori	och	fysisk	
aktivitetsnivå	för	hur	universitetsanställda	nyttjar	friskvård	på	arbetstid?	
	

• Vilket	samband	finns	det	mellan	nyttjande	av	friskvård	på	arbetstid	och	
självskattad	hälsa?	

	
Metod	

	
Undersökningsmetod	
Då	syftet	var	att	undersöka	eventuella	samband	gällande	nyttjande	av	friskvård	på	
arbetstid	 och	 självskattad	 hälsa	 hos	 anställda	 på	 ett	 universitet	 i	 norra	 Sverige	
genomfördes	 en	 enkätundersökning.	 Alternativt	 hade	 en	 kvalitativ	 undersökning	
kunnat	 väljas.	 En	 kvantitativ	 metod	 ansågs	 däremot	 mer	 relevant	 då	 detta	
möjliggjorde	sambandsanalyser	för	en	större	population.	
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Deltagare	
Föremål	för	studien	var	individer	vid	ett	universitet	i	norra	Sverige.	Totalt	deltog	
304	 personer	 från	 åtta	 institutioner	 varav	 sex	 tillhörde	 samhällsvetenskapliga	
fakulteten	 och	 två	 tillhörde	 tekniska-naturvetenskapliga	 fakulteten.	 I	 tabell	 1	
redovisas	 demografisk	 information	 vad	 gäller	 ålder,	 antal	 år	 i	 yrket	 samt	
standardavvikelse	för	män,	kvinnor	och	de	olika	yrkeskategorierna.	
	
Tabell	1.	Medelvärde	och	standardavvikelse	för	ålder	och	antal	år	i	yrket	avseende	
män,	kvinnor	och	yrkeskategori.	
	
	
Variabel	
	

	
Ålder	

																	M				(SD)	

	
Antal	år	i	yrket	

																			M				(SD)	
	 	 	
Kön	 	 	

Män	 46,3	(11,7)	 14,6	(10,7)	
Kvinnor	 45,8	(11,0)	 12,6	(10,3)	
	 	 	

Yrkeskategori	 	 	
Teknisk/administrativ	 46,2	(10,2)	 13,9	(10,9)	
Ledning	 51,8	(6,1)	 20,6	(5,8)	
Ekonomi	 45,2	(12,2)	 12,3	(11,4)	
Studievägledning	 34,7	(7,5)	 6,0	(5,4)	
Forskning/undervisning	 45,4	(11,1)	 12,5	(9,8)	

	
Enkätens	utformning	
	

SF-36	
Fysisk	och	psykisk	hälsa	i	studien	mättes	med	senaste	versionen	av	instrumentet	
SF-36	 (Maruish,	2011).	Licens	 för	nyttjande	av	 formuläret	 samt	programvara	 för	
beräkning	 av	 hälsa	 erhölls	 av	 QualityMetric,	 USA.	 SF-36	 är	 en	 multifunktionell	
hälsoenkät	som	består	av	36	frågor.	Dessa	frågor	är	i	sin	tur	uppdelade	i	åtta	olika	
skalor	 som	 berör	 olika	 aspekter	 av	 hälsa	 som	 fysisk	 funktion,	 fysiska	
begränsningar	 i	 vardagslivet,	 smärta,	 allmän	 hälsa,	 vitalitet,	 social	 funktion,	
psykiska	 begränsningar	 i	 vardagslivet	 och	 mental	 hälsa	 (Maruish,	 2011).	
Svarsalternativen	 bestod	 av	 sju	 olika	 likertskalor	 där	 17	 frågor	 hade	 skalan	 1	 =	
hela	tiden	och	5	=	 inget	av	tiden,	10	frågor	1	=	 ja,	mycket	begränsad	och	3	=	nej,	
inte	alls	begränsad,	4	frågor	1	=	stämmer	precis	och	5	=	stämmer	inte	alls,	2	frågor	
1	=	inte	alls	och	5	=	väldigt	mycket,	1	fråga	1	=	mycket	bättre	nu	än	för	ett	år	sedan	
och	5	=	mycket	sämre	nu	än	för	ett	år	sedan,	1	fråga	1	=	utmärkt	och	6	=	dålig	och	
slutligen	en	fråga	där	1	=	ingen	och	6	=	mycket	svår.	Poängberäkningen	utgick	från	
att	varje	enskilt	svar	på	en	 fråga	 fick	ett	värde.	Detta	värde	räknades	sedan	om	i	
det	medföljande	poängberäkningssystemet	vilket	slutligen	gav	ett	 totalt	värde	på	
såväl	 fysisk	 som	 psykisk	 hälsa	 hos	 varje	 individ.	 Reliabiliteten	 för	 den	 svenska	
versionen	 av	 SF-36	 har	 utvärderats	 av	 Taft,	 Karlsson	 och	 Sullivan	 (2004)	 där	
samtliga	skalor	visade	hög	reliabilitet	(Cronbach´s	alpha	över	0,70).	
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Fysisk	aktivitet	
Frågorna	om	fysisk	aktivitet	på	fritiden	delades	upp	i	planerad	fysisk	aktivitet	och	
vardagsmotion	 som	 avser	 ej	 planerad	 fysisk	 aktivitet.	 I	 enkäten	 fick	 deltagarna	
uppge	hur	många	minuter	i	veckan	de	ägnar	åt	såväl	planerad	som	icke	planerad	
fysisk	aktivitet.	Utöver	detta	ställdes	även	en	 fråga	gällande	 innehav	av	motions-
/träningskort	där	deltagarna	gavs	möjlighet	att	svara	ja	eller	nej.	

	
Friskvård	

Gällande	friskvård	på	arbetstid	fick	deltagarna	först	frågan	om	de	hade	kännedom	
om	hur	de	kan	nyttja	den	av	arbetsgivaren	erbjudna	friskvårdstiden,	där	Ja	och	Nej	
kunde	 väljas.	 Vidare	 fick	 deltagarna	 svara	 på	 frågor	 gällande	 nyttjandet	 av	
friskvårdstiden,	 samt	 om	 de	 nyttjar	 den	 i	 så	 stor	 utsträckning	 som	 de	 önskar.	
Svarsalternativen	för	dessa	frågor	var	Ja,	Nej	och	Har	ej	kännedom	om	möjligheten.	
Deltagarna	som	uppgav	att	de	nyttjade	friskvårdstiden	fick	ytterligare	en	fråga	där	
de	fick	uppge	hur	många	minuter	i	veckan	de	nyttjade	denna	förmån.	
	

Krav-kontroll-stöd		
Mätning	av	psykosocial	arbetsmiljö	utgick	från	Karasek	och	Theorells	(1990)	teori	
om	krav	kontroll	och	socialt	stöd,	genom	användandet	av	 formuläret	 Job	Content	
Questionnaire	 (JCQ)	 (Karasek	 et	 al.,	 1998).	 Detta	 instrument	 har	 översatts	 till	
många	olika	språk	varpå	det	 finns	en	svensk	 förkortad	version	som	består	av	17	
frågor	 fördelade	 i	de	 tre	olika	underkategorierna	krav	(fem	frågor),	kontroll	 (sex	
frågor)	 och	 stöd	 (sex	 frågor)(Sanne,	 Torp,	 Mykletun	 &	 Dahl,	 2005).	 Frågorna	
gällande	krav	och	kontroll	efterföljdes	av	fyra	svarsalternativ	som	sträckte	sig	från	
1=	 (Nej,	 så	 gott	 som	aldrig)	 till	 4=	 (Ja,	 ofta).	Höga	poäng	medförde	 således	höga	
krav	och	hög	kontroll.	Svarsalternativen	för	stöd	sträckte	sig	från	1=	(Stämmer	inte	
alls)	 till	4=	(Stämmer	helt	och	hållet).	Även	 i	detta	 fall	 innebar	högre	poäng	ökat	
stöd.	 Två	 av	 frågorna	 hade	 omvänd	 innebörd	 jämfört	 med	 övriga	 frågor,	 varpå	
poängen	 för	dessa	 frågor	 räknades	omvänt.	Vidare	visade	Sanne	et	 al.	 (2005)	en	
god	 reliabilitet	 för	 de	 tre	 underkategorierna	 krav,	 kontroll	 och	 stöd	 (Cronbach´s	
alpha	över	0,70).	

PSS-10	
För	att	mäta	upplevd	stress	användes	Percived	Stress	Scale	(PSS-10).	PSS-10	är	ett	
väl	använt	instrument	som	Nordin	och	Nordin	(2013)	har	utvärderat	den	svenska	
versionen	av	gällande	validitet	och	reliabilitet.	Det	visade	sig	att	instrumentet	hade	
god	 intern	 reliabilitet	 (Cronbach´s	 alpha	 0.84),	 samt	 att	 validiteten	 var	 fullgod	 i	
samband	med	mätningar	av	psykiska	besvär	som	oro,	depression	och	utmattning	
(Nordin	 &	 Nordin,	 2013).	 Detta	 instrument	 ansågs	 således	 vara	 relevant	 att	
använda	 för	 att	 på	 ett	 tillförlitligt	 sätt	 mäta	 upplevd	 stress	 hos	 deltagarna.	
Poängberäkningen	för	Pss-10	sker	genom	att	summera	värdet	av	de	tio	frågorna	i	
frågebatteriet.	 Sex	 av	 frågorna	 består	 av	 negativa	 påståenden	 och	 resterande	
frågor	har	positiva	påståenden.	Frågorna	efterföljs	av	fem	svarsalternativ	från	0=	
(Aldrig)	 till	4=	(väldigt	ofta).	För	att	poängberäkningen	ska	bli	adekvat,	där	höga	
summor	 innebär	 hög	 stress,	 vänds	 poängen	 för	 de	 frågor	 som	 har	 positiva	
påståenden	(Cohen	&	Williamson,	1988).	
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Urval	
Enkäten	 skickades	 ut	 till	 åtta	 olika	 institutioner	 (N=919)	 varav	 304	 personer	
svarade.	 Detta	 gav	 en	 svarsfrekvens	 på	 33	 procent.	 Totalt	 deltog	 142	män,	 159	
kvinnor,	samt	tre	som	uppgav	annat.		Medelåldern	för	studiens	deltagare	var	46,0	
år	(SD	=	11,3)	med	en	genomsnittlig	anställningstid	vid	universitetet	på	13,5	år	(SD	
=	10,5).	
 
Procedur	
Ett	 universitet	 i	 norra	 Sverige	 som	 erbjuder	 friskvård	 på	 arbetstid	 valdes	 ut.	
Genom	 ett	 slumpmässigt	 urval	 kontaktades	 13	 institutioner	 vid	 universitetet.	
Initial	kontakt	togs	med	de	olika	institutionernas	prefekter	med	förfrågan	att	delta	
i	 studien.	 Åtta	 institutioner	 valde	 slutligen	 att	 medverka	 i	 studien.	 Efter	
godkännande	från	prefekterna	kunde	de	anställdas	e-postadresser	samlas	 in	 från	
respektive	 institutions	 personalkatalog.	 Dessa	 e-postadresser	 lades	 sedan	 in	 i	
enkätinstrumentet	Websurvey.	Genom	att	göra	detta	var	det	möjligt	att	skicka	ut	
individuella	 påminnelser	 till	 de	 deltagare	 som	 ej	 svarat	 på	 enkäten	 vid	 första	
utskicket.		
	
Analys	
När	 samtliga	 svar	 samlats	 in	 (N=304)	 överfördes	 och	 analyserades	 data	 i	
statistikprogrammet	 IBM	 SPSS	 Version	 23.	 T-test	 användes	 för	 att	 undersöka	
skillnader	 i	 medelvärde	 på	 gruppnivå	 för	 variablerna	 planerad	 träning,	 upplevd	
stress	 och	 mental	 hälsa.	 Sambandsanalyser	 utfördes	 med	 Spermans	
rangkorrelation	 på	 nyttjad	 friskvårdstid	 i	 minuter	 mot	 upplevt	 stöd,	 fysisk	 och	
mental	 hälsa.	 Sambandsanalyser	 utfördes	 även	 för	 mental	 och	 fysisk	 hälsa	 mot	
krav,	 kontroll,	 stöd,	 beslutsutrymme	 och	 total	 aktivitet	 uttryckt	 i	 minuter.	 Chi-2	
test	 användes	 för	 att	 undersöka	 skillnader	 mellan	 män	 och	 kvinnor	 gällande	
nyttjande	av	friskvårdstid.	Signifikansnivå	på	,05	användes	vid	samtliga	tester.	
	
Etiska	principer	
Denna	studie	beaktade	de	forskningsetiska	principer	som	Vetenskapsrådet	(2002)	
lyfter.	 I	 den	 aktuella	 studien	 innebar	 detta	 att	 deltagare	 i	 studien	 fick	 ta	 del	 av	
syftet	med	 studien,	 att	 deras	medverkan	 var	 frivillig	 samt	 att	 de	 kunde	 välja	 att	
hoppa	över	frågor.	Deras	medverkan	var	anonym	och	materialet	användes	endast	i	
den	 aktuella	 studien.	 Denna	 information	 fick	 deltagarna	 ta	 del	 av	 som	 ett	
informationsblad	 i	 samband	 med	 enkäten.	 Det	 ansågs	 relevant	 eftersom	 frågor	
gällande	 fysisk	 aktivitet,	 upplevd	 stress	 och	 nyttjande	 av	 friskvårdstiden	 skulle	
kunna	 vara	 känsliga	 ämnen	 för	 vissa,	 varpå	 det	 är	 en	 trygghet	 att	 kunna	 vara	
anonym	 eller	 välja	 att	 hoppa	 över	 vissa	 frågor.	 Genom	 att	 fylla	 i	 och	 skicka	 in	
formuläret	i	digital	form	gav	deltagarna	sitt	medgivande	att	delta	i	studien.	
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Resultat	
	
I	tabell	2	visas	utvalda	bakgrundsvariabler	samt	medelvärden	för	fysisk	och	mental	
hälsa	och	tillhörande	standardavvikelse	för	varje	variabel.	Desto	högre	värden	på	
mental	och	fysisk	hälsa,	desto	bättre	skattas	hälsan.	På	liknande	vis	sammanställs	
medelvärdet	 för	 upplevd	 stress	 för	 varje	 variabel	 samt	 standardavvikelse.	 I	
motsats	till	fysisk	och	mental	hälsa	indikerar	ett	högt	stressvärde	på	högre	stress.	
Tabellen	visar	att	män	generellt	skattar	såväl	sin	fysiska	och	mentala	hälsa	bättre	
jämfört	med	 kvinnor,	 samt	 att	 de	 har	 lägre	 grad	 av	 upplevd	 stress.	Märkbart	 är	
även	 att	 studiens	 deltagare	 tenderar	 att	 skatta	 den	 fysiska	 hälsa	 sämre	 och	 den	
mentala	 hälsan	 bättre	med	 stigande	 ålder	med	 undantag	 för	 deltagarna	 i	 åldern	
40-49	år.	Det	 kan	även	 ses	 att	de	 individer	 som	nyttjar	 friskvårdstiden	generellt	
skattar	 sin	 fysiska	 och	mentala	 hälsa	 högre	 samt	 att	 de	 upplever	mindre	 stress	
jämfört	med	de	som	inte	nyttjar	friskvårdstiden.		
	
Tabell	2.	Medelvärde	och	standardavvikelse	för	fysisk	och	mental	hälsa	samt	upplevd	
stress	vad	gäller	kön,	civilstånd,	ålder,	yrkeskategori	samt	nyttjande	av	friskvårdstid.		
	
	
Variabel	
	

	
	Fysisk	hälsa	
			M								(SD)	

	
	Mental	hälsa	
			M								(SD)	

	
Upplevd	stress	
				M								(SD)	

	
Kön	

Man	
Kvinna	

Civilstånd		
Ensamstående	
I	ett	förhållande	
Sambo	
Gift	

Ålder	
20-29	år	
30-39	år	
40-49	år	
50-59	år	
>60	år	

Yrkeskategori	
Teknisk/administrativ	
Ledning	
Ekonomi	
Studievägledning	
Forskning/undervisning	

Nyttjande	av	friskvårdstid	
Ja	
Nej	

	
	

56,31	(5,69)	
55,44	(5,63)	

	
56,47	(5,75)	
56,48	(5,54)	
55,60	(5,69)	
55,61	(5,63)	

	
57,43	(4,62)	
56,63	(4,94)	
54,89	(6,30)	
55,77	(5,45)	
55,41	(6,26)	
	
56,24	(5,87)	
55,56	(5,77)	
54,22	(4,90)	
55,82	(3,66)	
55,86	(5,22)	
	
56,02	(5,04)	
55,60	(6,32)	

	
	

50,66	(9,29)	
49,10	(9,18)	

	
47,19	(9,78)	
48,09	(9,59)	
49,01	(8,77)	
51,37	(8,97)	

	
45,80	(10,84)	
48,47	(9,15)	
49,75	(9,22)	
51,17	(9,60)	
52,60	(6,42)	
	
51,26	(9,05)	
54,18	(4,80)	
46,97	(8,40)	
50,26	(11,29)	
49,47	(9,34)	

	
50,75	(8,56)	
48,80	(9,87)	

	
	

13,52	(5,65)	
15,41	(7,09)	

	
14,12	(6,60)	
16,30	(7,59)	
15,93	(6,39)	
13,75	(6,21)	

	
15,50	(7,55)	
15,41	(6,72)	
15,79	(6,39)	
13,12	(6,24)	
12,11	(5,04)	
	
13,39	(6,05)	
14,11	(4,62)	
16,67	(5,20)	
17,33	(10,07)	
14,67	(6,54)	

	
14,12	(6,05)	
15,01	(6,97)	
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Majoriteten	av	de	svarande	arbetar	med	forskning/undervisning,	och	det	är	även	
denna	grupp	som	till	stor	del	står	för	nyttjandet	av	friskvårdstiden.	Inom	de	olika	
grupperna	 är	 det	 däremot	 högst	 nyttjandegrad	 bland	 teknisk/administrativ	
personal,	ekonomi	och	studievägledning	(se	tabell	3).	
	
Ett	 chi-2	 test	 visade	 att	 kvinnor	 nyttjar	 friskvårdstiden	 i	 större	 utsträckning	 än	
män	X²(1,	N	=	299)	=	6,34,	p	=	,012.									
	
Tabell	3.	Nyttjande	av	 friskvårdstid	 sett	 till	 kön	och	 yrkeskategorier	angett	 i	 antal	
och	procent.		
 
 
Variabel 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Kön 

Man 
Kvinna 
Totalt 
 

Yrkeskategori 
Teknisk/administrativ 

 
 
67 (40,6%) 
98 (59,4%) 
165 (54,3%) 
 
 
37 (84,1%) 

 
 
74 (55,2%) 
60 (44,8%) 
137 (45,4%) 

 
 
7 (15,9%) 

Ledning 5 (55,6%) 4 (44,4%) 
Ekonomi 5 (83,3%) 1 (16,7%) 
Studievägledning 6 (100%) 0 (0%) 
Forskning/undervisning 98 (49%) 102 (51%) 

                 
Ett	 t-test	 för	 oberoende	 mätningar	 visade	 även	 att	 den	 personal	 som	 nyttjade	
friskvårdstiden	 i	 genomsnitt	 ägnar	 mer	 tid	 till	 planerad	 fysisk	 aktivitet	 utanför	
arbetet	sett	till	minuter	(M	=	162,7,	SD	=	140,7)	jämfört	med	de	individer	som	inte	
nyttjar	friskvårdstiden	(M	=	109,0,	SD=124,9),	t(296)=3,45,	p	=	,001.		
	
De	kvinnor	som	inte	nyttjar	friskvårdstiden	skattar	högre	vad	gäller	dimensionen	
krav	i	Krav-kontroll	stöd	modellen	(M	=	2,8,	SD	=	,46)	jämfört	med	de	kvinnor	som	
nyttjar	 friskvårdstiden	 (M	 =	 2,4,	 SD	 =	 ,56),	 t(137,1)=	 -4,49,	 p	 =	 ,000.	 Vidare	
upplever	de	kvinnor	som	inte	nyttjar	friskvårdstiden	högre	kontroll	(M	=	3,4,	SD	=	
,32)	jämfört	med	de	som	nyttjar	friskvårdtiden	(M	=	3,3,	SD	=	,41),	t(138,9)	=	-2,68,	
p	=	 ,008.	Upplevt	 stöd	 är	 något	 som	de	 kvinnor	 som	 inte	 nyttjar	 friskvårdstiden	
rapporterar	 lägre	 på	 (M	 =	 3,2,	 SD	 =	 ,60)	 jämfört	 med	 de	 kvinnor	 som	 nyttjar	
friskvårdstiden	(M	=	3,4,	SD	=	,47),	t(152)	=	2,03,	p	=	,044.		
 
Vidare	 visade	 Spearmans	 korrelationskoefficient	 på	 ett	 signifikant	 positivt	
samband	mellan	nyttjad	friskvårdstid	i	minuter	och	upplevt	stöd	r	(158)	=	,20,	p	=	
,014.	
	
Sambandsanalyser	 med	 Spearmans	 korrelationskoefficient	 visade	 även	 ett	
signifikant	positivt	samband	mellan	nyttjad	friskvårdstid	i	minuter	och	fysisk	hälsa	
hos	både	män	(r	(64)	=	,28,	p	=	,026)	och	kvinnor	(r	(93)	=	,28,	p	=	,006).	



	11	

Motsvarande	analys	vad	gäller	mental	hälsa	visade	ett	signifikant	positivt	samband	
mellan	kvinnors	nyttjande	av	friskvårdstid	i	minuter	och	mental	hälsa	(r	(93)	=	,27,	
p	 =	 ,009)	 (se	 figur	 1).	 Analysen	 visade	 däremot	 inget	 samband	mellan	männens	
nyttjande	av	friskvårdstid	i	minuter	och	mental	hälsa	(r	(63)	=	-,09,	p	=	,487).		
	

 
Figur	 1.	 Samband	 mellan	 friskvårdstid	 uttryckt	 i	 minuter	 och	 mental	 hälsa	 för	
kvinnor.		
	
Kvinnor	 rapporterar	 i	 genomsnitt	 en	 högre	 upplevd	 stress	 (M=15,4,	 SD=7,1)	 än	
män	 (M=13,5,	SD=5,6),	 t(291,5)=-2,55,	p	=	 ,011.	Däremot	 visar	 analysen	 att	män	
och	kvinnor	som	nyttjar	friskvårdstiden	inte	skiljer	sig	åt	i	upplevd	stressnivå.	
	
En	närmare	undersökning	av	upplevd	stress	bland	kvinnor	visade	att	de	som	inte	
nyttjade	 friskvårdstiden,	 rapporterade	 högre	 grad	 av	 stress	 (M=17,2,	 SD=7,7)	
jämfört	med	de	kvinnor	 som	nyttjade	 friskvårdstiden	 (M=14,3,	SD=6,5),	 t(154)=-
2,47,	p=,014.	Skillnaden	mellan	grupperna	män	och	kvinnor	var	dock	ej	statistiskt	
signifikant	(se	figur	2).	
	

 
Figur	2.	 	Medelvärde	av	upplevd	stress	 för	de	som	nyttjar	 respektive	 inte	nyttjar	
friskvårdstiden.		
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Kvinnor	 som	 nyttjade	 friskvårdstiden	 skattade	 även	 sin	 mentala	 hälsa	 bättre	
(M=50,6,	 SD=7,9)	 jämfört	 med	 de	 kvinnor	 som	 inte	 nyttjade	 friskvårdstiden	
(M=46,8,	 SD=10,6),	 t(94,8)=2,35,	 p=	 ,021.	 Någon	 signifikant	 skillnad	 i	 upplevd	
stress	och	mental	hälsa	kunde	inte	observeras	bland	män.	
	
En	sambandsanalys	med	Spearmans	korrelationskoefficient	(se	tabell	4)	visade	på	
ett	 signifikant	samband	mellan	mental	hälsa	och	psykosociala	 faktorer	som	krav,	
kontroll,	 stöd	 samt	 beslutsutrymme	 för	 både	män	 och	 kvinnor.	 	 Gällande	 fysisk	
hälsa	återfanns	ett	signifikant	samband	med	total	aktivitet	(inkluderar	totalt	antal	
minuter	friskvård,	planerad	träning	och	vardagsmotion)	för	både	män	och	kvinnor.	
För	kvinnor	fanns	även	ett	samband	mellan	fysisk	hälsa	och	kontroll.	
	
Tabell	 4.	 Spermans	 korrelationskoefficienter	 vad	 gäller	 samband	 mellan	 kön,	
mental-	&	fysisk	hälsa.		
	
	
Variabel	
	

	
Mental	hälsa	

	

	
Fysisk	hälsa	

										
Män	 	 	

Krav	 -,213*	 	,043		
Kontroll	 	,193*	 -,081		
Stöd	 	,333**	 	,060		
Beslutsutrymme	 	,232*	 -,004		
Total	aktivitet	 	,098	 			,206*		

Kvinnor	 	 	
Krav	 -,312**	 -,100	
Kontroll	 	,191*	 	,171	
Stöd	 	,408**	 	,159	
Beslutsutrymme	 	,238**	 	,144	
Total	aktivitet	 	,143	 					,215**	

*	p<	0,05,	**	p<0,01	
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Diskussion	
	
Studien	 avsåg	 att	 undersöka	 hur	 anställda	 vid	 ett	 universitet	 i	 norra	 Sverige	
nyttjade	 friskvård	 på	 arbetstid,	 samt	 huruvida	 det	 finns	 ett	 samband	 mellan	
nyttjad	 friskvård	 och	 självskattad	 hälsa.	 Resultatet	 visar	 att	 54,3	 procent	 av	 de	
anställda	nyttjar	friskvårdstiden	medan	45,4	procent	inte	gör	det.	Fysisk	aktivitet	
är	ett	utforskat	område	och	många	studier	har	visat	på	positiva	konsekvenser	av	
fysisk	 aktivitet	 för	 förbättrad	 fysisk	hälsa	 (Dimeo	et	 al.,	 2012;	Puetz	 et	 al.,	 2008;	
Wee	et	al.,	2013).	
	
I	 aktuell	 studie	 sågs	 ett	 positivt	 samband	 mellan	 självskattad	 fysisk	 hälsa	 och	
friskvårdstid	 i	 minuter.	 Vidare	 kunde	 ett	 positivt	 samband	 även	 ses	 mellan	
självskattad	 fysisk	 hälsa	 och	 total	 aktivitet	 (friskvårdstid	 i	 minuter,	 planerad	
träning	 och	 vardagsmotion).	 Noterbart	 är	 att	 de	 observerade	 sambanden	 var	
relativt	 svaga	 och	 med	 detta	 i	 åtanke	 går	 det	 inte	 att	 dra	 slutsatsen	 att	
friskvårdstiden	ensam	medför	 en	högre	 självskattad	hälsa.	Den	 totala	 aktiviteten	
bör	 lyftas	 som	 en	 bidragande	 orsak	 till	 varför	 individer	 skattar	 sin	 fysiska	 hälsa	
högre.		
	
De	 individer	 som	 nyttjar	 friskvårdstiden	 kan	 ses	 spendera	mer	 tid	 till	 planerad	
fysisk	 aktivitet	 utanför	 arbetstid	 jämfört	 med	 individer	 som	 inte	 nyttjar	
friskvårdstiden.	 Jonsdottir,	 Börjesson	 och	 Ahlborg	 (2011)	 fann	 att	 de	 individer	
som	 var	 fysiskt	 aktiva	 redan	 innan	 friskvårdsinterventionen	 var	 villiga	 att	
medverka	i	fysisk	aktivitet	på	arbetet.	Tendenser	till	detta	kunde	även	observeras	i	
den	 aktuella	 studien	 där	 det	 kunde	 ses	 att	 de	 individer	 som	 nyttjade	
friskvårdstiden	 även	 ägnade	 sig	 åt	 planerad	 träning	 utanför	 arbetstid	 i	 högre	
utsträckning	än	de	som	inte	nyttjade	friskvårdstiden.	Att	denna	skillnad	kunde	ses	
mellan	 grupperna	 skulle	 även	 kunna	 förklaras	 utifrån	 ett	 omvänt	 perspektiv.	
Resultat	från	tidigare	forskning	visar	nämligen	att	friskvård	på	arbetet	kan	leda	till	
ökad	 fysisk	 aktivitet	 totalt	 sett	 (Edmunds,	 Stephenson	 &	 Clow,	 2013).	 Således	
skulle	 skillnaderna	 i	 planerad	 fysisk	 aktivitet	 mellan	 grupperna	 som	 nyttjar	
respektive	inte	nyttjar	friskvård	kunna	förklaras	utifrån	det	faktum	att	friskvården	
i	sig	bidrar	till	en	ökad	nivå	av	fysisk	aktivitet	även	utanför	arbetstid.	Samtidigt	kan	
det,	som	tidigare	nämnts,	te	sig	så	att	de	individer	som	nyttjar	friskvårdstiden	även	
är	den	grupp	som	är	mer	fysiskt	aktiva	utanför	arbetstid	och	därför	väljer	att	nyttja	
den	 erbjudna	 förmånen.	 En	 faktor	 som	 visat	 sig	 ha	 betydelse	 för	 huruvida	
individer	väljer	att	nyttja	sin	möjlighet	till	friskvård	på	arbetstid	i	aktuell	studie	är	
stöd.	För	både	män	och	kvinnor	noterades	ett	svagt,	statistiskt	signifikant	samband	
mellan	 friskvårdstid	 i	 minuter	 och	 upplevt	 stöd.	 Detta	 kan	 indikera	 att	 om	
arbetsgivaren	 strävar	 efter	 att	 få	 fler	 av	 de	 anställda	 att	 delta	 i	 friskvård	 på	
arbetstid	 kan	 det	 därför	 vara	 relevant	 att	 öka	 upplevelsen	 av	 stöd	 bland	
personalen.	 Edmunds,	 Stephenson	 och	 Clow	 (2013)	 har	 visat	 att	 gemensamma	
fysiska	 aktiviteter	 stärker	 samarbetet	 och	 sammanhållningen	bland	de	 anställda.	
Med	 detta	 i	 åtanke	 skulle	 arbetsgivaren	 kunna	 organisera	 och	 samordna	
gemensamma	aktiviteter	så	att	personalen	har	möjlighet	att	socialisera	och	utöva	
friskvårdsaktiviteter	 tillsammans	 med	 andra.	 En	 ökad	 sammanhållning	 skulle	
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kunna	 öka	 upplevelsen	 av	 stöd	 och	 på	 så	 vis	 få	 fler	 av	 de	 anställda	 att	 nyttja	
friskvården.	
	
Av	 de	 individer	 som	 nyttjar	 friskvårdstiden	 står	 kvinnor	 för	 en	 majoritet.	 Att	
kvinnor	nyttjar	möjligheten	att	vara	fysiskt	aktiv	på	arbetet	i	högre	utsträckning	än	
män	 är	 någonting	 som	 har	 visats	 i	 tidigare	 studier	 (Jonsdottir,	 Börjesson	 &	
Ahlborg,	2011).	Samtidigt	som	kvinnor	i	högre	utsträckning	nyttjar	friskvårdstiden	
visade	det	 sig	 även	 i	 denna	 studie	 att	 kvinnor	 i	 genomsnitt	 skattar	 sin	 upplevda	
stress	högre	än	männen.	Att	kvinnor	upplever	högre	 stress	än	män	är	någonting	
som	 även	 uppmärksammats	 av	Nordin	 och	Nordin	 (2013)	 som	 såg	 att	 kvinnor	 i	
alla	 åldersgrupper	 skattade	 högre	 värden	 än	 män	 på	 stressformuläret	 PSS-10.	
Intressant	i	aktuell	studie	var	att	de	kvinnor	som	nyttjade	friskvårdstiden	skattade	
sin	 upplevda	 stress	 betydligt	 lägre	 jämfört	 med	 de	 kvinnor	 som	 inte	 nyttjade	
friskvårdstiden.	Detta	skulle	kunna	förklaras	utifrån	de	resultat	som	Gerber	et	al.	
(2014)	 visar,	 där	 fysisk	 aktivitet	 ses	 öka	 motståndskraften	 gällande	
arbetsrelaterad	stress.	I	den	aktuella	studien	skulle	därmed	friskvårdstiden	kunna	
vara	av	betydelse	för	kvinnor	gällande	upplevelsen	av	stress.	
	
Skillnader	 i	 mental	 hälsa	 kunde	 även	 ses	 inom	 grupperna	 kvinnor	 som	 nyttjar	
respektive	 inte	 nyttjar	 friskvårdstiden,	 där	mental	 hälsa	 skattades	 högre	 hos	 de	
kvinnor	som	nyttjar	friskvårdstiden.	 	Med	detta	i	åtanke	skulle	det	kunna	vara	så	
att	 de	 kvinnor	 som	 nyttjar	 friskvårdstiden,	 och	 skattar	 sin	mentala	 hälsa	 bättre,	
upplever	 det	 organisatoriska	 klimatet	 bättre	 än	 de	 kvinnor	 som	 inte	 nyttjar	
friskvårdstiden.	 Detta	 skulle	 kunna	 innebära	 att	 den	 psykosociala	 arbetsmiljön	
spelar	 en	 stor	 roll	 för	 kvinnors	 nyttjande	 av	 friskvård	 på	 arbetstid.	 Det	 skulle	
kunna	te	sig	så	att	 friskvården	 leder	 till	att	kvinnor	upplever	sitt	organisatoriska	
klimat	bättre	på	grund	av	friskvården.	Sett	ur	ett	annat	perspektiv	kan	det	vara	så	
att	kvinnor	som	upplever	sitt	organisatoriska	klimat	som	bättre	även	känner	att	de	
kan	 nyttja	 friskvårdstiden	 medan	 de	 kvinnor	 som	 upplever	 ett	 sämre	
organisationsklimat	 inte	 känner	 att	 de	 kan	 göra	 det.	 Om	 detta	 är	 fallet	 blir	 det	
viktigt	 för	 arbetsgivaren	 att	 arbeta	 mot	 en	 förbättring	 av	 det	 organisatoriska	
klimatet,	 för	 att	 det	 i	 sin	 tur	 ska	 kunna	 möjliggöra	 för	 kvinnor	 att	 nyttja	
friskvården	om	de	önskar.	
 
Något	 som	 skiljde	 sig	 mellan	 könen	 var	 sambandet	 mellan	 nyttjandet	 av	
friskvårdstid	 i	minuter	och	självskattad	mental	hälsa,	där	sambandet	var	positivt	
för	 kvinnor	 och	 negativt	 för	 män.	 Detta	 kan	 tänkas	 grunda	 sig	 i	 en	 rad	 olika	
förklaringar.	Den	mentala	hälsan,	likt	diskussionen	i	ovan	stycke,	skulle	kunna	ses	
påverkas	av	det	organisatoriska	klimatet.	Om	detta	är	fallet	skulle	det	innebära	att	
desto	 bättre	 kvinnor	 trivs	 på	 arbetet,	 desto	 mer	 känner	 de	 för	 att	 nyttja	
friskvårdstiden.	 I	männens	 fall,	 där	 sambandet	 dock	 ej	 var	 statistiskt	 signifikant,	
borde	 detta	 innebära	 att	 friskvårdstiden	 nyttjas	 mer	 om	 det	 organisatoriska	
klimatet	 upplevs	 sämre.	 Det	 skulle	 således	 kunna	 vara	 så	 att	 männen	 nyttjar	
friskvård	på	arbetet	i	större	utsträckning	om	de	misstrivs	på	arbetet.			
	
För	 både	 män	 och	 kvinnor	 fanns	 det	 ett	 samband	 mellan	 psykosociala	 faktorer	
(krav,	kontroll,	 stöd	och	beslutsutrymme)	och	självskattad	mental	hälsa.	Karasek	
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och	Theorell	(1990)	menar	med	sin	teori	gällande	arbetsmiljö	att	höga	krav	och	låg	
kontroll	 är	 något	 som	 i	 sin	 tur	 kan	 skapa	 stress	 och	 att	 stöd	 är	 något	 som	 kan	
fungera	som	en	buffert	mot	stress.	I	denna	studie	rapporterar	de	individer	som	har	
högst	 upplevd	 stress	 också	 en	högre	 upplevd	 kontroll.	Detta	 skulle	 kunna	 tolkas	
som	att	kontroll	inte	behöver	vara	något	som	minskar	hur	mycket	stress	en	individ	
upplever.	 Kontroll	 skulle	 kunna	 vara	 en	 faktor	 som	 till	 en	 viss	 nivå	 fungerar	
positivt	 gällande	 stress,	 men	 också	 kunna	 verka	 negativt	 och	 leda	 till	 en	 högre	
upplevd	stress	om	strävan	efter	att	alltid	ha	kontroll	går	för	långt.	Om	till	exempel	
en	individ	upplever	höga	krav	och	trots	det	vill	ha	kontroll	över	sin	arbetssituation	
skulle	det	kunna	medföra	att	denne	arbetar	hårdare	eller	mer	tid	och	på	grund	av	
det	ökar	sin	stressnivå	för	att	nå	den	kontrollnivå	den	är	ute	efter.	
 
Att	endast	54	procent	av	deltagarna	i	studien	väljer	att	nyttja	friskvård	på	arbetstid	
borde	 vara	 av	 intresse	 för	 universitetet.	 Det	 har	 tidigare	 visats	 att	 friskvård	 på	
arbetstid	 kan	 öka	 produktionen	 hos	 de	 anställda	 (Schwarz	 och	 Hansson,	 2011)	
samt	att	den	fysiska	hälsan	blir	bättre	(Alkhati,	2015).	Således	kan	det	ses	viktigt	
att	 försöka	involvera	majoriteten	av	personalen	vid	universitetet	 i	 friskvården	på	
arbetet.	 Dock	 redovisar	 Arbetsmiljöverket	 (2013)	 att	 58	 procent	 av	 lärare	 vid	
universitet,	 gymnasie-	 och	 grundskola	 får	 jobba	 mer	 än	 schemalagd	 tid	 vilket	
innebär	att	de	måste	jobba	övertid,	hoppa	över	lunchrasten	eller	jobba	hemifrån.		
Detta	 skulle	 kunna	 innebära	 att	många	 av	deltagarna	 i	 den	 aktuella	 studien	 som	
inte	nyttjar	friskvårdstiden	helt	enkelt	inte	har	tid.	Just	tidsbrist	och	svårigheter	att	
kunna	anpassa	friskvården	till	schemaläggningen	är	någonting	som	tidigare	visats	
vara	 faktorer	 som	 gör	 det	 svårt	 att	 nyttja	 friskvård	 på	 arbetet	 (Persson	 et	 al.,	
2013).	Med	tanke	på	detta	kan	det	vara	värt	att	fundera	över	hur	fler	skulle	kunna	
ges	möjlighet	att	nyttja	friskvårdstiden.	Mainsbridge,	Cooley,	Fraser,	och	Pedersen	
(2014)	visade	att	korta	stunder	av	 fysisk	aktivitet,	på	arbetsplatsen,	 för	att	bryta	
stillasittande	kan	verka	positivt	på	hälsan.	Därmed	skulle	kortare	stunder	av	fysisk	
aktivitet	i	närhet	till	arbetsplatsen	kunna	introduceras.	Detta	skulle	kunna	leda	till	
att	 fler	kan	nyttja	 friskvårdstiden	eftersom	kortare	avbrott	bör	minska	påverkan	
av	schemaläggning	och	tidsdisponering.	Individer	skulle	således	kunna	nyttja	den	
typ	av	friskvård	som	passar	för	just	dom. 
	
Kvinnor	som	inte	nyttjar	friskvårdstiden	rapporterar	högre	på	både	upplevda	krav	
och	upplevd	kontroll	 jämfört	med	de	kvinnor	som	nyttjar	 friskvårdstiden.	Vidare	
upplever	 dessa	 individer	 även	 sämre	 stöd	 jämfört	 med	 de	 som	 nyttjar	
friskvårdstiden	och	även	en	högre	grad	av	stress.	Detta	skulle	kunna	innebära	att	
universitetets	 arbetsmiljö	 spelar	 en	 stor	 roll	 för	 universitetsanställdas	möjlighet	
att	 nyttja	 friskvård	 på	 arbetet.	 Universitetet	 är	 en	 hierarkisk	 organisation	 (Ehn,	
2001)	och	det	kan	tänkas	att	detta	har	betydelse	för	hur	arbetssituationen	ser	ut	
för	personalen.	Nyttjandet	av	friskvård	på	arbetstid	skulle	således	kunna	bero	på	
hur	 stor	 frihet	 individen	 har	 i	 sitt	 arbete	 samt	 hur	 stor	 del	 av	 arbetet	 som	
kontrolleras	och	styrs	av	individer	högre	upp	i	hierarkin.	
	
Metoddiskussion	
Enkäten	som	användes	i	den	aktuella	studien	utgjordes	till	stor	del	av	beprövade	
instrument	vilket	kan	 ses	 som	en	 styrka	med	undersökningen.	Dessa	 instrument	
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baseras	 visserligen	 på	 självskattningar	 vilket	 har	 sina	 nackdelar.	 Individer	 kan	
exempelvis	skatta	sin	hälsa	efter	hur	de	önskar	att	den	skulle	vara	eller	hur	de	vill	
att	andra	ska	uppfatta	den.	 
 
Då	detta	är	en	tvärsnittsstudie	går	det	inte	att	dra	några	kausala	samband.	För	att	
möjliggöra	 för	 detta	 skulle	 det	 krävas	 andra	 typer	 av	 studier.	 Med	 hjälp	 av	
interventionsstudier	 eller	 longitudinella	 studier	 skulle	 sambandsanalyser	mellan	
friskvård	på	arbetstid	och	 självskattad	hälsa	kunna	användas	 för	 att	 ge	en	 tydlig	
bild	av	 friskvårdens	betydelse	 för	 individers	hälsa.	Vidare	kan	bortfallet	 (66	%)	 i	
denna	 studie	 ses	 vara	 relativt	 högt	 vilket	 i	 sin	 tur	 skulle	 kunna	 innebära	 att	
resultatet	från	denna	undersökning	inte	till	fullo	representerar	hela	populationen	
på	universitetet.	Samtidigt	har	över	300	personer	fullbordat	enkäten	samt	att	alla	
åtta	medverkande	 institutioner	 är	 representerade.	 Bortfallet	 kan	 tänkas	 bero	 på	
att	det	råder	en	viss	motvilja	att	svara	på	enkäter	då	personalen	erhåller	flertalet	
enkäter	rörande	olika	typer	av	undersökningar.	Vidare	kan	även	detta	bortfall	ha	
påverkats	 av	 att	 universitetets	 personalkatalog	 i	 somliga	 fall	 inte	 är	 uppdaterad	
och	att	personal	har	gått	i	pension	eller	avslutat	sin	tjänst	vid	institutionen.	Detta	
uppdagades	 då	 många	 tillfrågade	 påpekade	 detta	 med	 vändande	 e-post.	 En	
grundligare	 bortfallsanalys	 ansågs	 ej	 möjlig	 i	 och	 med	 att	 personalkatalogerna	
endast	innehöll	information	om	namn,	telefonnummer,	institutionstillhörighet	och	
e-post	adress.	
	
Vidare	forskning	
Denna	 studie	 har	 undersökt	 huruvida	 det	 finns	 ett	 samband	 mellan	
universitetspersonals	nyttjande	av	 friskvård	på	arbetstid	och	deras	 självskattade	
mentala	och	fysiska	hälsa.	Faktorer	gällande	varför	vissa	inte	nyttjar	friskvård	på	
arbetstid	 har	 däremot	 inte	 undersökts.	 Vidare	 studier	 skulle	 därmed	 kunna	
undersöka	mer	 djupgående	 vilka	 arbetsrelaterade	 faktorer	 som	kan	 tänkas	 ligga	
till	 grund	 för	 att	 friskvårdstiden	 inte	 nyttjas.	 Det	 skulle	 även	 vara	 intressant	 att	
undersöka	organisationer	som	har	en	väl	fungerande	friskvård	och	vad	som	gör	att	
just	den	 typen	av	 friskvård	 fungerar	bra.	Det	 vill	 säga	hur	 friskvården	utformats	
och	varför	individer	väljer	att	delta.	
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