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Syftet med denna studie är att undersöka vilka upplevda faktorer som påverkar nyttjandet av 
friskvårdsförmånerna ur ett medarbetarperspektiv. Studien genomfördes med hjälp av en 
kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med totalt åtta respondenter. De teoretiska 
utgångspunkter som använts är Self-Determination Theory (SDT) och två 
kommunikationsmodeller. Resultatet visar att upplevda inre motivationsfaktorer till att 
anställda nyttjar sina friskvårdsförmåner är gemenskap, goda relationer, hälsa och 
välbefinnande samt egen vilja. Yttre upplevda motivationsfaktorer är viktminskning, fysisk 
styrka samt personliga mål. Resultatet synliggör även upplevda faktorer som hindrar anställda 
att nyttja sina friskvårdsförmåner såsom avsaknad av tydlig och tillräcklig information, hög 
arbetsbelastning, vardagspusslet samt tid. Resultatet visar också upplevda faktorer som bidrar 
till ett stöd för anställda att nyttja sina friskvårdsförmåner. Dessa upplevda faktorer är stöd från 
närmaste chef, stöd från kollegor men främst det egna stödet som bidrar till att de anställda 
nyttjar sina friskvårdsförmåner. Resultatet visar även att om det finns spridning av information 
och möjlighet till feedback till närmste chef om friskvårdsförmåner, bidrar det till en högre 
nyttjandegrad.	
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The purpose of this study is to investigate what perceived factors that affects the use of health 
benefits from an employee perspective. The study was conducted by using a qualitative method 
with semistructured interviews with a total of eight respondents. The theories that were used 
are Self-Determination Theory (SDT) and two communication models. The result shows that 
internal motivation factors for employees utilizing their healthcare benefits are solidarity, good 
relationships, health and well-being as well as their own will. External motivation factors are 
weight loss, physical strength and personal goals. The result also reveals factors that prevent 
employees from utilizing their health benefits, such as lack of clear and adequate information, 
high workload, structure everyday life and time. The results also show factors that supports 
employees to utilizing their healthcare benefits. These factors are the support of the immediate 
supervisor, support from colleagues, but primarily it’s their own support that helps employees 
to utilizing their healthcare benefits. The result also shows that if there is a dissemination of 
information and the opportunity for feedback to the immediate supervisor about health benefits, 
it contributes to a higher degree of utilization.	
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1.Inledning  
Det första kapitlet inleds med en generell introduktion av friskvårdsförmåner där 
problemområdet behandlas, för att sedan mynna ut i ett övergripande syfte och mer specifika 
frågeställningar.	
	
1.1 Bakgrund     
Fysisk aktivitet har stora effekter på människors hälsa och har varit en grundförutsättning för 
individers välbefinnande sedan lång tid tillbaka i vår historia. I och med dagens digitaliserade 
samhälle har den dagliga energiförbrukningen genom fysisk aktivitet minskat och det har aldrig 
funnits så låga krav på fysisk aktivitet. Något som kännetecknar dagens samhälle är 
stillasittande arbeten och en fritid som bidrar till en fysiskt inaktiv livsstil. Dagens teknologier 
har medfört att vi rör oss mindre i vardagen, exempelvis genom hissar, tv etc. och det skapar 
en betydande effekt för individens hälsa och välbefinnande (Folkhälsomyndigheten 2006).  	
	
Även Arbetsmiljöverket (2015) beskriver att idag finns många arbeten som kännetecknas av 
mycket stillasittande under arbetstid, vilket inte är bra för hälsan eftersom individen mår bra av 
rörelse. Arbetsuppgifterna utförs ofta sittandes framför en dator vilket leder till att det blir långa 
perioder av stillasittande arbete. Påföljderna för ett stillasittande arbete kan leda till utvecklande 
av sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, fetma, cancer, höga blodfetter, benskörhet, 
rörelseorganen, psykisk ohälsa och högt blodtryck (Arbetsmiljöverket 2015). Rezende, 
Rodrigues Lopes, Rey-López, Matsudo & Luiz (2014) beskriver att andra påföljder för ett 
långvarigt stillasittande arbete kan exempelvis vara typ 2 diabetes.  	
    	
Fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt och skapar ökat välbefinnande då det visat sig att fysisk 
aktivitet minskar arbetsrelaterade stressupplevelser. När arbetstagare deltar i fysisk aktivitet 
kan det bidra till att de skapar en positiv effekt på sin hälsa. Fysisk aktivitet är en av de viktigaste 
faktorerna till att erhålla goda effekter för individens hälsa. Stroke och hjärtinfarkter är bland 
de vanligaste dödsorsakerna i världen och fysisk aktivitet är positiv för den psykiska hälsan 
men även för hjärtkonditionen och muskelstyrkan. Fysisk aktivitet kan också bidra till att ångest 
och depression minskar (Iwasaki, Zuzanek & Mannell 2001). 	
    	
Människan spenderar en stor del av sitt liv på sin arbetsplats och därav har arbetsgivaren en stor 
påverkan i det aktiva arbetet för att de anställda ska må bra (Hansson 2004). I 3 kap. 2 § av 
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) regleras det att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som 
behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. I och med att fysisk 
aktivitet bidrar till en bättre hälsa är friskvårdssatsningar en framgångsrik metod för att skapa 
friskare arbetsplatser. Därav inför de flesta arbetsplatser någon form av friskvårdsförmån för 
sina anställda (Angelöw 2013). Idag har sjukskrivningar ökat och därav har en satsning på 
friskvårdsförmåner blivit en konkret åtgärd för att minska detta under de senaste åren. Idag 
arbetar organisationer i större omfattning med friskvårdsförmåner långsiktigt, eftersom det 
finns en medvetenhet att friskvårdsförmåner bidrar med genomgripande effekter (Angelöw 
2002).	
	
Anställda som nyttjar sina friskvårdsförmåner kan leda till en positiv effekt på deras hälsa och 
det har en god inverkan på företagets sjukfrånvaro. Om det på arbetsplatsen finns en 
genomtänkt friskvårdsförmån implementerad, kan det bidra till att anställda i större omfattning 
nyttjar förmånen i högre grad och därav ökar anställdas hälsa. Ifall det däremot inte finns en 
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genomtänkt friskvårdsförmån implementerad, så blir risken större att individen inte hade nyttjat 
sin friskvårdsförmån (Mills, Kessler, Cooper & Sullivan 2007). 	
	
1.2 Problemområde     
I ett pressmeddelande från (Accor Services 2009) står det att 85 % av anställda känner till att 
det finns friskvårdsbidrag men att endast 54 % nyttjar bidraget. Detta pressmeddelandet visar 
att det finns en stor brist på anställdas nyttjande av friskvårdsförmåner vilket väcker en undran 
i och med att friskvårdsförmåner kan leda till en positiv effekt på hälsan och friskare 
arbetsplatser. Mot denna bakgrund kommer denna studie undersöka vilka upplevda faktorer 
som påverkar nyttjandet av friskvårdsförmånerna ur ett medarbetarperspektiv. Tidigare 
forskning har visat att det finns olika hinder/stöd och motivationsfaktorer kring varför individer 
inte nyttjar respektive nyttjar sina friskvårdsförmåner. Dessa studier är dock äldre och 
internationella och därför är det befogat att utföra en ny nationell studie.  
	
Persson et al. (2013) beskriver att anställda som inte valde att nyttja sina friskvårdsförmåner 
berodde på att de inte hade ett omfattande kommunikationsflöde av sina friskvårdsförmåner. 
Anledningen till att studien kommer att undersöka kommunikationsflödet var för att i tidigare 
forskning visade det sig att kommunikationsflödet var en viktig faktor vid nyttjandet av 
friskvårdsförmåner. Det har dock inte forskats lika mycket om anställdas upplevelser av 
kommunikation om friskvårdsförmåner. Därför kommer denna studie undersöka hur de 
anställda upplever att friskvårdsförmåner kommunicerats ut till dem och hur det påverkar 
nyttjandet. 
	
1.3 Syfte & frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka upplevda faktorer som påverkar nyttjandet av 
friskvårdsförmåner ur ett medarbetarperspektiv. Målet är att organisationer ska få en förståelse 
för hur anställda upplever motivation, hinder/stöd, kommunikation till att nyttja 
friskvårdsförmåner. Förhoppningen med denna studie är att bidra med underlag av faktorer som 
organisationer kan använda när de ska utforma friskvårdsförmåner.  
	

• Vilka inre och yttre motivationsfaktorer påverkar de anställda att nyttja sina 
friskvårdsförmåner? 

• Upplever de anställda några hinder eller stöd för att kunna nyttja sina 
friskvårdsförmåner, och i så fall vilka?  

• Hur upplever de anställda att friskvårdsförmåner kommunicerats ut till dem och hur 
påverkar det nyttjandet?  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området och avsnittet avslutas med en 
reflektion.     
 
Flera arbetsgivare erbjuder numera sina arbetstagare friskvårdsförmåner för att förbättra deras 
hälsa, men många anställda väljer inte att medverka eller nyttja sina friskvårdsförmåner. 	
Nöhammer, Stummer & Schusterschitz (2014) har utfört en studie på fyra olika företag i 
Österrike vars syfte var att identifiera hinder ur ett medarbetarperspektiv kring varför 
medarbetare inte nyttjar sina friskvårdsförmåner. Resultatet visar att ett hinder är integration i 
den dagliga rutinen, som handlar om att införandet av hälsoinsatser kan påverka det personliga 
livet negativt. Det kan bli påfrestande för de anställda att nyttja friskvårdsförmåner då det kan 
upplevas pressande och psykiskt utmanande. Det största hindret är att anställda inte har något 
personligt intresse eller engagemang av friskvårdsförmåner samt att det finns för lite 
friskvårdsförmåner som passar de anställda. Studien visar också att ett hinder är att anställda 
inte vill delta i friskvårdsaktiviteter efter arbetstid då de exempelvis inte vill umgås med sina 
kollegor på fritiden. Anställda anser att när friskvårdsförmåner inträffar efter arbetstid kan det 
utgöra ett hinder för dem, då det tar tid från deras privatliv. Hög arbetsbelastning är ett annat 
hinder som bidrar till att anställda inte hinner nyttja sina förmåner samt att de anställda upplever 
att det inte får tillräckligt med information om friskvårdsförmånen. I studien av Mazzola, Moore 
& Alexander (2017) beskriver även författarna att tidsbegränsningar och arbetsbelastning är 
allmänt rapporterade hinder för att nyttja sina friskvårdsförmåner.   
 	
I en studie gjord av Persson et al. (2013) visar resultatet att en större andel anställda inte vill 
medverka eller involvera sig i de friskvårdsförmåner som de blir erbjudna av företaget. 
Anledningen till ett bristande deltagande är faktorer såsom lathet, stora geografiska avstånd och 
brist på tid då det inte passar anställdas dagliga schema. Ett annat hinder är att 
friskvårdsförmånen uppfyller inte heller anställdas behov samt att anställda anser att de själva 
var bäst lämpade att hantera sin egen hälsa.  	
	
Persson et al. (2013) beskriver att anställda som väljer att nyttja sina friskvårdsförmåner beror 
på att de har en kunskap om sina förmåner, eftersom arbetsplatsen har ett omfattat 
informationsflöde kring friskvårdsförmåner. Initiativet för att öka motivationen till friskvård 
bör komma från arbetsplatsen genom att se över vilka resurser de anställda erhåller. En 
möjlighet att öka motivationen ytterligare är att skräddarsy friskvårdsförmåner för varje enskild 
anställd. 	
	
Rongen et al. (2014) har utfört en studie på anställda i två organisationer, där de anställda fick 
möjlighet att delta i en sexmånaders uppföljningsstudie. Syftet är att få insikt i anställdas 
deltagande på arbetsplatsens hälsoprogram och identifiera faktorer som innebär möjligheter och 
hinder för anställda att delta. Resultatet i denna studien visar att anställda som upplever en hög 
nivå av socialt stöd, en positiv inställning och kapacitet att utföra sina friskvårdsförmåner är 
motivationsfaktorer som bidrar till att anställda nyttjar sina friskvårdsförmåner. I studien av 
Mazzola, Moore & Alexander (2017) beskriver författarna att det finns tidigare forskning som 
beskriver att socialt stöd är avgörande för motivationen till friskvårdsförmåner. Rongen et al. 
(2014) beskriver att anställda som upplever friskvårdsförmåner som ett hinder, har en tendens 
att utveckla en negativ syn på friskvårdsförmåner. Tvärtom, när anställda upplever 
friskvårdsförmåner som en möjlighet kan en positiv syn på friskvårdsförmåner utvecklas och 
på så sätt kan det skapa en vilja att nyttja sin friskvårdsförmån. Om det finns en positiv syn 
behöver det dock inte nödvändigtvis leda till nyttjande av sin friskvårdsförmån (Rongen et al. 
2014). 	
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För att anställda ska uppleva motivation till att nyttja och delta i sina friskvårdsförmåner 
beskriver Rongen et al. (2014) ledningsstöd som en väsentlig faktor. När ledningen är positivt 
inställda och förväntar sig att anställda vill nyttja sina förmåner, skapas en motivation bland 
anställda. En form av stöd som tas upp i studien, är att anställda ges möjlighet till att nyttja sina 
friskvårdsförmåner under arbetstid. Att matcha de anställdas personliga behov av 
friskvårdsförmåner är också en bidragande faktor till att öka motivationen, exempelvis om det 
finns en god information angående förmånen (Rongen et al. 2014). I studien av Mazzola, Moore 
& Alexander (2017) beskriver författarna att det finns tidigare forskning som beskriver att 
ledningsstöd är avgörande för motivationen till friskvårdsförmåner. 	
 
2.1 Reflektion  
Tidigare forskning bidrar med kunskap om att det finns olika hinder, stöd och 
motivationsfaktorer kring varför individer inte nyttjar respektive nyttjar sina 
friskvårdsförmåner. Dessa studier är dock internationella och vissa studier är äldre. Därför är 
det befogat att utföra en ny nationell studie. Tidigare forskning har bidragit med kunskap om 
att kommunikation är viktigt för nyttjandet till friskvårdsförmåner. Det finns en medvetenhet 
att tidigare forskning har bidragit med att kommunikation är viktigt för nyttjandet av 
friskvårdsförmåner. Dock har det inte har forskats lika mycket om anställdas upplevelser av 
kommunikation om friskvårdsförmåner. Mot denna bakgrund vill denna studie undersöka hur 
de anställda upplever att friskvårdsförmåner kommunicerats ut till dem och hur det påverkar 
nyttjandet.  
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3. Teori  
I detta avsnitt beskrivs studiens nyckelbegrepp och begrepp samt en ingående förklaring av de 
teorier som använts. Detta kommer förhoppningsvis ge läsaren betydande hjälpmedel för att 
kunna angripa uppsatsens huvudsyfte och de kommande kapitlen.     
      	
3.1 Nyckelbegrepp  
Nedan beskrivs studiens begrepp som är friskvård, friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter och 
friskvårdstimme. Nedan beskrivs även studiens nyckelbegrepp som är friskvårdsförmån, 
motivation, hinder/stöd och kommunikation. 
 
Friskvård  
Vi har i vår studie preciserat begreppet friskvård med hjälp av en modell (Se figur 1 nedan). 
Friskvård är ett brett begrepp och därför har det i denna studie avgränsats till friskvårdsförmån, 
som avser friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter och friskvårdstimme. 
	
Winroth & Rydqvist (2008) beskriver att friskvård har genom åren varit ett livligt diskuterat 
begrepp och innefattat många olika definitioner. En definition är: “Den process som möjliggör 
för individer och grupper att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan och därmed 
kunna förbättra den.” (Winroth & Rydqvist 2008, s. 39) Angelöw (2002) definierar friskvård 
på följande vis: “Det förekommer många olika typer av definitioner av friskvård, alltifrån att 
enbart handla om fysisk aktivitet till att omfatta alla aktiviteter som syftar till att bibehålla eller 
utveckla hälsan.” (Angelöw 2002, s. 85). 	
 
Friskvårdsförmån  
Friskvårdsförmåner är ett samlingsnamn i denna studien som avser både friskvårdsaktiviteter, 
friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Därför har det definierats vad friskvårdsaktiviteter, 
friskvårdsbidrag och friskvårdstimme innebär för att tydliggöra vad studien menar med 
begreppet friskvårdsförmån. 	
	
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Egen modell   
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Friskvårdsbidrag 	
Skatteverket har beskrivit friskvårdsbidrag enligt följande: “En arbetsgivare kan ge personalen 
möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård genom att subventionera aktiviteten 
helt eller delvis mot uppvisande av kvitto, så kallat friskvårdsbidrag” (Skatteverket 2017, s.13). 
Arbetsgivaren kan erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag på ett sammanlagt belopp om 5 000 
kr per anställd och år (Skatteverkets 2017).   
 	
Friskvårdsaktiviteter  	
Skatteverket (2017) listar vilka friskvårdsaktiviteter som räknas som skattefri och ej skattefria 
aktiviteter. För att aktiviteten ska vara skattefri är förutsättningen att aktiviteten är av mindre 
värde. Exempel på friskvårdsaktiviteter som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt är yoga, gym, 
gympass, massage, stresshantering, dans, rökavvänjning etc. De friskvårdsaktiviteter som 
nyligen blivit godkända som skattefria är ridning och golf. 	
	
Friskvårdstimme	
Friskvårdstimme är en friskvårdsinsats som innebär att en arbetsgivare kan erbjuda sina 
anställda att under en timme utföra en friskvårdsaktivitet under betald arbetstid. Anställda kan 
då antingen välja själva vilken aktivitet de vill utföra eller om arbetsgivaren bestämmer vilken 
aktivitet de ska utföra, under förutsättning att den är skattefri och av mindre värde (Angelöw 
2002). 	
	
Motivation 	
Ryan & Deci (2000) beskriver att motivation är ett begrepp som studerats i stor utsträckning 
och kan beskrivas som: 	
      
  	

To be motivated means to be moved to do something. A person who feels no 
impetus or inspiration to act is thus characterized as unmotivated, whereas 
someone who is energized or activated toward an end is considered motivated. 
Most everyone who works or plays with others is, accordingly, concerned with 
motivation, facing the question of how much motivation those others, or oneself, 
has for a task, and practitioners of all types face the perennial task of fostering 
more versus less motivation in those around them. 	

	
(Ryan & Deci 2000, s 54).	

	
Detta citatet kan tolkas som att när individen blir motiverad så innebär det att individen flyttar 
sig från A till B. En person som inte känner sig fri eller inte upplever någon inspiration 
karaktäriseras som omotiverad, medan någon som känner sig fri och inspirerad upplever 
motivation. De flesta som agerar med andra individer, upplever någon typ av motivation. 
Frågan är hur mycket motivation andra individer har och hur mycket motivation individen själv 
har för en uppgift. Alla står inför den ständiga uppgiften att utveckla mer eller mindre 
motivation.	
	
I denna studien kommer både inre och yttre motivation behandlas. Önnevik (2010) redogör för 
att yttre motivation exempelvis kan var belöning såsom pengar och andra förmåner. Ryan & 
Deci (2000) beskriver att yttre motivation innebär att individen styrs av erkännande, belöning 
och påverkan från andra och det finns inget intresse i själva handlingen. Önnevik (2010) 
framställer att inre motivation kan vara om individen upplever att denne har 
utvecklingsmöjligheter, känner delaktighet och har känsla av ansvarstagande. 



	
	

7	

Ryan & Deci (2000) redogör för att inre motivation karakteriseras av den fria viljan och utför 
aktiviteten för det egna intresset för sakens skull eller tillfredsställelse.  
	
Hinder 
I denna studien definieras hinder som vilka faktorer anställda upplever försvårar eller 
omöjliggör att nyttja sina friskvårdsförmåner.  I studien är hinder det som respondenterna 
upplever just nu på deras organisation. 	
	
Stöd 	
I denna studie definieras stöd som det stödet de anställda får av ledning, chefer, kollegor och 
sitt eget stöd. Det kan exempelvis vara att ledning, chefer, kollegor och individen själv har en 
positiv inställning till att nyttja friskvårdsförmåner och pushar varandra. 	
	
Kommunikation	
Strid (1997) beskriver kommunikation som “[…] flödet av information mellan två eller flera 
personer.” (Strid 1997, s.11). Heide, Johansson & Simonsson (2005) redogör för att 
kommunikation är en integrerad dubbelriktad process medan information är mer än enkelriktad 
process från det ena hållet till ett annat. 	
	
I denna studie avses hur anställda upplever kommunikationen på deras organisation, i form av 
spridning av information från organisationen och återkoppling från närmaste chef.  	
	
3.2 Teoretiska utgångspunkter 
 
3.2.1 Self-Determination theory  
Denna studien belyser upplevda inre och yttre motivationsfaktorer som påverkar anställda att 
nyttja sina friskvårdsförmåner. För att skapa en bredare förståelse och insikt för inre och yttre 
motivation har det därför valts en teori som behandlar detta. Self-determination Theory (SDT) 
är teori som utvecklats av Richard M. Ryan och Edward L. Deci som behandlar motivation. 
Ryan & Deci (2000) beskriver i sin teori att det inte räcker med att mäta mängden motivation 
utan man också bör förstå vilka bakomliggande faktorer som skapar motivation. Teorin belyser 
också att det finns olika typer av motivation som baseras på olika mål eller orsaker som 
genererar till en handling. Teorin delar in motivation i två oliker typer av motivation, inre och 
yttre motivation, eftersom det anses viktigt att förstå innebörden av de olika begreppen och hur 
de skiljer sig åt (Ryan & Deci 2000).  	
	
Inre motivation (intrinsic) 
Ryan & Deci (2000, s. 60) har definierat inre motivation som “[…] intrinsic motivation, which 
refers to doing an activity simply for the enjoyment of the activity itself, rather than its 
instrumental value.”  
     	
Inre motivation karakteriseras av den fria viljan samt det egna intresset för sakens skull och inte 
av någon annan anledning. Kognitiv utvärderingsteori (CET) presenterades av Ryan & Deci 
(2000) som innebär att det finns tre grundläggande medfödda psykologiska behov för att skapa 
inre motivation. Dessa behov är autonomi, kompetens och samhörighet. Autonomi innebär att 
individen känner en upplevd känsla av fri vilja och självständighet som skapar inre motivation. 
Det andra grundläggande behovet är kompetens som innebär att individen besitter en kunskap 
för att utföra något, i detta fall nyttja friskvårdsförmåner. För att skapa en hög grad av inre 
motivation så är det nödvändigt att individen upplever sitt beteende som självständigt 
(autonomi) och att individen upplever att denne har tillräckligt med kompetens. För att uppfylla 
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kompetens måste dock den första grundläggande faktorn autonomi vara uppfylld. Den sista 
grundläggande faktorn är samhörighet, som innebär att individen har en upplevd känsla av 
samhörighet och gemenskap med andra människor. Individer har ett mänskligt behov av att 
känna sig älskad och att älska, men även att bry sig och att någon bryr sig om en själv (Ryan & 
Deci 2000). 	
      	
Yttre motivation (extrinsic) 
Ryan & Deci (2000, s. 60) har definierat yttre drivkrafter på följande vis:” Extrinsic motivation 
is a construct that pertains whenever an activity is done in order to attain some separable 
outcome.”	
	
Yttre motivation hävdar Ryan & Deci (2000) uppstår efter barndomen då sociala krav och 
ansvar blir ett faktum. Den yttre motivationen karakteriseras av att individens motivation styrs 
av belöning, erkännande och påverkan från andra och har inget intresse i själva handlingen. Det 
är syftet som avgör om det är inre eller yttre motivation. Exempelvis om individen tränar för 
att må bra och få ett ökat välbefinnande så har individen ett genuint intresse, med andra ord inre 
motivation. Hade däremot individen tränat för att gå ner i vikt så har individen inget intresse i 
själva handlingen, utan styrs av andra motiv som exempelvis belöning. Alltså, beroende på 
syftet med handlingen kan man se om individen styrs av yttre eller av inre motivation (Ryan & 
Deci 2000). (Se figur 2 nedan). 	
 
SDT - motivationsmodell     	
	
	

	
    	
Figur 2: A taxonomy of human motivation (Ryan & Deci 2000, s.61)	
    	
SDT - modellen är uppdelad i tre stycken huvudkategorier; amotivation, extrinsic motivation 
och intrinsic motivation. Modellen återspeglar en skala av olika grader av motivation, där den 
lägsta graden är amotivation som kännetecknas av låg kontroll av situationen och den högsta är 
inre motivation som kännetecknas av hög kontroll av situationen, självbestämmande och fri 
vilja. Desto mer åt höger individen befinner sig på skalan desto mer motivation uppnås samt att 
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mer kontroll av situationen uppnås. För att uppnå ett bättre resultat och kvalité borde individer 
verka utifrån den inre motivationen (Ryan & Deci 2000).   
   	
Amotivation är när en individ befinner sig i ett tillstånd där man saknar avsikt att delta i en 
aktivitet, värderar inte aktiviteten, känner sig inte behörig till att delta eller tror att det kommer 
ge ett oönskat resultat. Extrinsic motivation belyser fyra underkategorier av yttre motivation. 
External regulation är den lägsta av de yttre motivationsfaktorerna som kännetecknas av lågt 
självbestämmande och innebär att individen utför aktiviteter för att tillgodose yttre krav eller 
för att förse sig med yttre belöningar eller för att kringgå bestraffningar. Här upplever individer 
en låg kontroll och/eller alienation (Ryan & Deci 2000).  	
	
Introjection är den andra underkategorin som fortfarande är kontrollerande eftersom individer 
utför aktiviteter med en känsla av press för att undvika skuld eller skam samt för att uppnå 
egoförbättringar eller stolthet. En individ utför en handling för att förbättra eller behålla sin 
självkänsla och känsla av värdighet. Identification karakteriseras av en relativt hög grad av 
självbestämmande eftersom individen själv värderar aktiviteten och avgör om den är relevant. 
I denna underkategori så utför individen en aktivitet för att uppnå ett mål i livet (Ryan & Deci 
2000).  	
	
Integration innebär att utförande av en aktivitet präglas av en hög grad av självbestämmande 
där individen utför aktiviteten för sin egna skull. Ryan & Deci (2000) beskriver likheten mellan 
inre motivation och integration “Integrated forms of motivation share many qualities with 
intrinsic motivation, being both autonomous and unconflicted.” (Ryan & Deci 2000, s. 62). 
Integration får ej blandas ihop med inre motivation, utan aktiviteten utförs av ett instrumentellt 
värde och inte för det genuina intresset. Den sista huvudkategorier intrinsic motivation har 
behandlats tidigare i studien (Ryan & Deci 2000). 	
	
I denna studie har denna modell tolkats så att den passar in till motivation till att nyttja 
friskvårdsförmåner. Amotivation tolkas som att individen inte nyttjar friskvårdsförmåner alls, 
det finns ingen motivation överhuvudtaget. External Regulation som är den lägsta nivån av yttre 
motivationsfaktorer och tolkas som “jag tränar för att gå ner i vikt”. Introjection är den nästa 
lägsta nivån av yttre motivationsfaktorer som har tolkats som “Jag tränar för att bli stark” och 
“Jag tränar för att jag känner mig pressad”. Identification är nästa nivå av yttre 
motivationsfaktorer har tolkats som “Jag tränar för att jag själv vill uppnå ett mål”. Integration 
är den sista nivån av yttre motivationsfaktorer och har tolkats som “Jag tränar av egen vilja”. 
Intrinsic motivation som är en inre motivationsfaktor och har tolkats som “Jag tränar för att få 
ett ökat välbefinnande och hälsa”	
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3.2.2 Kommunikationsmodell   
     	

	
Figur 3. (Shannon & Weaver 1949, Fiske 1997 refererad i Falkheimer 2001, s.43).	
	
Den mest kända modellen inom informationsteori presenterade Shannon & Weaver i slutet av 
1940-talet. Modellen illustrerar en enkel och linjär process från sändare till mottagare där målet 
är att den förmedlade signalen når sin destination. Genom en given kanal av överföring av 
information som denna modell visar, gjorde denna modell det möjligt att identifiera problem 
vid överföringen (Falkheimer 2001; Fiske 1997). 
  	
Kommunikationsmodellen består av fem olika delar. Längst till vänster är den första delen 
informationskälla som innebär att en person konstruerar ett meddelande som ska sändas iväg 
till mottagaren. Sändare är den andra delen som handlar om att skapa och skicka meddelandet 
på det sätt som mottagaren ska ta emot det. Meddelandet skickas genom en kanal som sändare 
har omvandlat till en signal. Kanalen består till exempel av en elektrisk ström som går i 
ledningar eller mänsklig kommunikation av ljudvågor mellan sändarens mun och mottagarens 
öra. Mottagaren tar emot och avkodar signalen som vidarebefordras till det sista steget, 
destination. Det finns även en del som inte befinner sig på den linjära processen, brus. Denna 
del innebär allt som hindrar signalen mellan sändaren och mottagaren och som inte planlagts 
av informationskällan som gör det svårare att avkoda signalen på ett rätt sätt (Fiske 1997). 
      	
Shannon & Weaver (1949) har identifierat att det finns tre olika problemnivåer i modellen. Den 
första nivån handlar om vilken kanal som är mest lämpad och ifall den är användbar vid 
sändningen av kommunikationen. Den andra kännetecknas av problemet med tolkningen av en 
text som kan vara att mottagaren tolkar kommunikationen på annat vis än det grundläggande 
syftet som sändaren hade. Det sista problemet handlar om hur effektivt budskapet mottagits 
med rätt ändamål. Noggrannheten i den linjära processen är därför av betydande för att undvika 
dessa ovanstående problem. Dessa tre nivåer är inte självständiga, utan de är ömsesidigt 
beroende av varandra (Fiske 1997). Sändare och mottagare kan besitta olika typer av 
kommunikationskanaler och därför kan budskapet tolkas olika och genom denna vetskap är det 
viktigt att sändare och mottagare kan använda sig av den kanalen som anses passa bäst för den 
givna situationen (Larsson 2001).  
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3.2.3 Robbins & Judge kommunikationsprocess-modell  

	
Figur 4. The communication process (Berlo 1960 refererad i Robbins & Judge 2013, s.338)	
	
En senare utveckling av Shannon och Weavers (1949) modell har konstruerats av Berlo (1960). 
Denna modell beskrivs i Robbins & Judge (2013) (Se figur 4 ovan) och i modellen har en sista 
länk lagts till i kommunikationsprocessen, vilket är feedback. Brus kom då också att påverka 
även feedback. Feedback är kontrollen av hur framgångsrik sändaren har varit för att överföra 
det ursprungliga meddelandet som meddelandet var avsett för. Denna process är avgörande för 
att få en förståelse för om sändaren lyckats med sin information. 	
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4. Metod   
I detta kapitel redovisas studiens tillvägagångssätt för att besvara de valda frågeställningarna. 
Syftet med kapitlet är att ge läsaren en inblick i hur studien utförts. Kapitlet redogör för val av 
metod och respondenter. Därefter redogörs hur data samlats in samt en analys hur det 
empiriska materialet analyserats. Avslutningsvis beskrivs vilka etiska övervägande som gjorts 
samt finns en metoddiskussion.  
 
4.1 Avgränsning  
I denna studie har det valts att göra en avgränsning till ett medarbetarperspektiv angående 
upplevda faktorer som påverkar nyttjandet av friskvårdsförmåner. Valet av denna avgränsning 
gjordes då det fanns en tidsbegränsning. En annan avgränsning var att studien endast skulle 
bestå av tjänstemän vilket kunde beskrivas som ett strategiskt val, eftersom tjänstemän idag är 
mer stillasittande jämfört med industriarbetare (Dommelen et al. 2016). För att besvara studiens 
syfte och frågeställningar valdes det att undersöka två olika organisationer som var belägna i 
Hallands län. Studien syftade inte till att studera en specifik bransch utan begreppet 
friskvårdsförmåner berör till en stor del alla typer av organisationer. Därför har en avgränsning 
av specifik bransch inte konstruerats.  
	
Kvalitativ metod är lämpligt att använda när ett fenomen ska återges i dess kontext för att 
framställa en tolkning som skapar en ökad förståelse för fenomenet (Justensen & Mik-Meyer 
2011). Kvalitativa studier lägger vikt på informantens tankar, känslor och vill fånga individers 
“insida” av upplevelser samt erfarenheter. Kvalitativa studier strävar efter en förståelse av den 
sociala verkligheten som den verkligen är (Ahrne & Svensson 2015; Bryman 2008). 
Frågeställningarna som skulle besvaras i denna studien var: Vilka inre och yttre 
motivationsfaktorer påverkar de anställda att nyttja sina friskvårdsförmåner? Upplever de 
anställda några hinder eller stöd för att kunna nyttja sina friskvårdsförmåner, och i så fall vilka? 
Hur upplever de anställda att friskvårdsförmåner kommunicerats ut till dem och hur påverkar 
det nyttjandet? För att kunna besvara dessa frågeställningar valdes en kvalitativ 
forskningsmetod då studien syftade till att skapa en förståelse av fenomenet, respondenternas 
verklighet och deras upplevelser och erfarenheter om friskvårdsförmåner. 	
	
4.2 Urval  
Val av respondenter är en väsentlig fråga inom kvalitativ metod och för metoden intervju. Vilka 
personer som ska intervjuas, antal och vilka kriterier som ska finnas är viktiga frågor att tänka 
på innan genomförandet av intervjun (Dalen 2015). För att finna intervjupersoner till studien 
valdes ett målinriktat urval i kombination med bekvämlighetsurval som tillvägagångssätt. 
Bryman (2008) beskriver att ett målinriktat urval kännetecknas av att forskaren lägger fram en 
önskan om respondenter som är relevanta för studiens forskningsfrågor på ett strategiskt sätt. 
Bekvämlighetsurval beskrivs som en metod som bygger på forskarens bekvämlighet, där 
forskaren väljer sina respondenter utifrån tillgänglighet. Från organisationer kan det 
förekomma restriktioner när valet av intervjupersoner väljs ut, där organisationer kan kräva att 
själva få välja ut respondenter (Bryman 2008). I studien förekom inga restriktioner från 
organisationerna, utan respondenterna som valdes ut av organisationerna var de personer som 
fanns tillgängliga för att ställa upp i en intervju. Organisationerna valde även respondenter  
utifrån forskarnas önskningar och kriterier. När organisationerna kontaktades var ett kriterium 
att de skulle erhålla friskvårdsförmåner för att kunna utföra studien, då syftet med studien 
behandlar friskvårdsförmåner. Ett annat kriterium var att respondenterna hade rätt till de 
friskvårdsförmåner som organisationen erhöll.  
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På de två organisationerna som undersöktes valdes det att inte göra en utförligare beskrivning 
på grund av önskemål från dem själva. På respektive organisation intervjuades fyra personer, 
vilket blev totalt åtta respondenter. Becker (2008) redogör för att få en bredare variationsvidd 
av upplevelsen gällande ämnet ska respondenter besitta olika yrkesbefattningar. Detta 
beaktades genom att respondenter som intervjuades hade olika yrkesbefattningar. 
Respondenterna valdes ut av organisationernas HR-chefer, under förutsättning att de uppfyllde 
studiens kriterier. Yrkesbefattningarna bestod av försäkringsförmedlare, marknadskoordinator, 
receptionist, koordinator, säljkoordinator, administratör, HR-ansvarig och innesäljare. 
Respondenterna utlovades konfidentialitet och därför gjordes ingen vidare beskrivning av 
respondenterna i studien för att tillgodose den etiska aspekten. Däremot användes fiktiva namn 
såsom: Helena, Pernilla, Markus, Anton, Magnus, Agda, Hilda och Sandra. Respondenterna 
hade ett åldersspann mellan 29–55 år och bestod av fem kvinnor och tre män. Studien hade som 
önskemål att ha lika många män som kvinnor, men på grund av tillgänglighet så blev det fler 
kvinnor än män. Studien hade även en stor spridning gällande ålder och erfarenhet av yrket. 
Ingen av de tillfrågade medarbetarna avböjde från att delta i studien.  
  	
4.3 Tillvägagångssätt  
I en kvalitativ forskningsansats är intervju den mest sannolika och viktigaste metoden att 
använda för insamling av data. I kvalitativa intervjuer är intresset respondenternas ståndpunkter 
som ska bidra med detaljerade djupa svar. Syftet med kvalitativa intervjuer är att snabbt få svar 
som sedan kan bearbetas (Watt Boolsen 2007; Bryman 2008). Mot denna bakgrund valdes 
intervju som metod då studien syftade till att skapa en förståelse av respondenternas 
upplevelser, uppfattningar, agerande och erfarenheter. Det genomfördes åtta semistrukturerade 
intervjuer och de pågick i 25–35 minuter. 	
	
Innan intervjuerna genomfördes skickades en informationsblankett ut till respondenterna (se 
bilaga 2) som innehöll information kring studiens syfte, längd på intervjun, frivilligheten att 
delta, avbryta om så önskas och att informationen som sägs kommer behandlas konfidentiellt.  	
   	
För att samla in empiri genomfördes semistrukturerade intervjuer. Detta innebär enligt 
Denscombe (2009) att forskaren utgår från en färdig intervjuguide med frågor som ska 
besvaras. I semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide som består av 
specifika teman och intervjupersonen tillåts friheten att utforma svaren på eget sätt. Frågorna 
behöver inte ställas i ordning, utan kan under intervjuns gång ändras (Bryman 2008). Valet av 
denna intervjuform gjordes då den tillåter respondenterna att utveckla sina idéer och tankar om 
ämnet (Denscombe 2009). Eftersom det är respondenternas svar och upplevelser studien ville 
få kunskap om, passade denna form av intervjuer. 	
	
Denscombe (2016) redogör för att en intervju bör inledas med lättare bakgrundsfrågor för att 
respondenten ska slappna av och prata om ett välbekant område. Med bakgrund mot detta 
inleddes intervjuguiden med bakgrundsfrågor om kön, yrkesbefattning, ålder, tid inom yrket, 
nyttjande av friskvårdsförmåner etc. Bryman (2008) beskriver att vid utformningen av en 
intervjuguide är det betydelsefullt att skapa en viss ordning. Det mest ultimata sättet att göra 
detta på är att utforma olika teman och frågor utefter dessa teman. En intervjuguide ska även 
bestå av öppna frågor för att ett mer omfattande svar, där respondenterna själva får svara och 
forskaren ska också undvika ledande frågor (Bryman 2008). Dalen (2007) beskriver även att 
öppna frågor är väsentligt för att få svar på respondenternas upplevelser och uppfattningar 
genom att respondenterna ges möjlighet till att fritt prata öppet och utveckla sina egna 
synpunkter. Intervjuguiden bestod därför av tre huvudteman som utarbetades i förväg och var 
konstruerade för att täcka studiens tre frågeställningar som behandlade motivation, hinder/stöd 
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samt kommunikation. Under respektive tema ställdes öppna frågor som tillät respondenterna 
att tala fritt och öppet om sina egna upplevelser och uppfattningar (se bilaga 1). 	
När en intervju utförs ansikte mot ansikte är val av placering en väsentlig del då forskaren bör 
finna en plats som tillåter en god akustik, där intervjun tillåts vara ostörd och som erbjuder 
avskildhet (Denscombe 2016). Intervjuerna i denna studie utfördes på respektive arbetsplats i 
ett mötesrum som tillät avskildhet och tystnad för att uppnå en bekväm interaktion sinsemellan.	
  	
Vid intervjuer genomför de flesta forskare ljudupptagningar eftersom ljudupptagningar skapar 
en närmast fullständig dokumentation samt möjlighet till närkontakt med data och för att kunna 
analysera ljudupptagningen efteråt (Denscombe 2009; Denscombe 2016). Även Kvale & 
Brinkmann (2009) förespråkar att det är gynnsamt att spela in intervjuer då intervjupersoner 
kan fokusera på intervjun och dess ämne. Samtliga åtta intervjuer valdes därför att spelas in i 
denna studie. Efter att alla inspelade intervjuer var genomförda valdes det sedan att transkribera 
materialet. Kvale & Brinkmann (2009) redogör för att transkribering handlar om att göra om 
det muntliga materialet till skriftlig form. Det mänskliga minnet är ganska opålitligt och för att 
viktiga uttalanden inte ska glömmas bort samt för att underlätta analysen bör forskare 
transkribera materialet (Kvale & Brinkmann 2009; Denscombe 2009). Intervjuerna valdes 
därför att transkriberas i denna studie för att undvika förvrängning av respondenternas 
uttalanden och för att viktiga uttalanden inte skulle glömmas bort. 	
	
Denscombe (2016) beskriver att innan en intervju påbörjas är det väsentligt att presentera sig 
och beskriva studiens syfte. Det är även angeläget att få samtycke att spela in intervjun och 
säkerhetsställa att all information som sägs under intervjun kommer behandlas konfidentiellt 
(Denscombe 2016). Innan intervjun påbörjades i denna studie presenterade intervjupersonerna, 
sig själva, studiens syfte, etiska principer samt att intervjun kommer att spelas in. Detta gavs 
samtycke från respondenterna genom att de skrev under en samtyckesblankett (Se bilaga 3). 	
	
4.4 Forskningsansats  
Watt Boolsen (2007) beskriver att målet med ett kvalitativt angreppssätt är att finna orsaker och 
samband. Det finns olika sätt och metoder för att uppnå slutsatser inom forskning, såsom 
induktiv, deduktiv och abduktiv metod. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) beskriver att när 
en studie utgår ifrån både befintliga begrepp och teorier innebär det en deduktiv ansats men 
finns också empiri som utgångspunkt, som är en induktiv ansats, så skapas ett abduktivt 
förhållningssätt. Watt Boolsen (2007) beskriver att när en forskning utgår från valda teorier, 
tidigare forskning och litteratursökning skapas en deduktiv ansats. Denna studien genomfördes 
med utgångspunkt ifrån en deduktiv ansats då frågeställningarna bygger på tidigare forskning, 
litteratursökning och teori. 
  
4.5 Kvalitetskriterier  
Två viktiga kriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar är validitet och 
reliabilitet. Validitet definieras enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 62) som: “Vi 
definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska 
mäta.” För att mäta validitet i en intervjuundersökning handlar det om att undersöka det som 
avses att den ska undersöka. Det handlar om forskarens hantverkarskicklighet och att granska 
källorna för att uppnå validitet (Kvale & Brinkmann 2009). Reliabilitet definieras utav Eriksson 
& Wiedersheim-Paul (2014, s. 62) som: “[…] ett mätinstrument (t.ex ett enkätformulär) ska ge 
tillförlitliga och stabila utslag.” Om studien skulle genomföras igen, skulle då det få samma 
resultat om de använt samma angreppssätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). 	
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Forskare som använder sig utav kvalitativa metoder och ska bedöma validiteten och reliabilitet 
i sin forskning anser att de borde bedömas på andra grundval och kriterier än de som används 
inom kvantitativ forskning. Reliabilitet och validitet brukar därav förklaras med andra ord 
såsom trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, konfirmering i en kvalitativ forskning (Bryman 
2008). 	
	
Trovärdighet enligt Bryman (2008) behandlar hur troliga och sannolika resultaten är. 
Trovärdigheten i denna studie ökade då den utgick från syfte och frågeställningar under hela 
processens gång, allt från utformningen av intervjuguiden till analysarbetet vilket styrkte 
validiteten. Genom att studien följde dess syfte och frågeställningar under hela processens gång 
bidrar också till att studien undersöker det som den avses att göra. Enligt Kvale & Brinkmann 
(2009) är validiteten en fortlöpande process där forskaren konstant kontrollerar studiens 
trovärdighet. 	
	
Artikeln om Self- Determination Theory har citerats 11 759 gånger vilket ökade den teoretiska 
trovärdigheten. I studien har det vid litteratursökning av artiklar funnits en kritisk granskning. 
Artiklarna skulle vara publicerade i tidskrifter eller journaler och vara peer-reviewed. De 
kritiska val av artiklar som gjordes kan ha bidragit till en större trovärdighet i studien.	
	
Pålitlighet handlar om att det insamlade materialet ska få likartade resultat om studien 
genomförts vid en annan tidpunkt och att det inte ska finnas några ledande frågor som på något 
sätt ska kunna styra respondenternas svar (Bryman 2008; Kvale & Brinkmann 2009).  
Pålitligheten i denna studie ökade i och med att intervjufrågorna var ställda på ett sådant sätt att 
respondenterna skulle uppfatta frågorna på samma sätt, situationen skulle vara likadan för alla 
och det inte uppstod några ledande frågor i intervjuerna. Kvale & Brinkmann (2009) 
argumenterar för att det är gynnsamt att spela in intervjuerna för att inte viktiga uttalande ska 
glömmas bort. När forskaren sedan transkriberar materialet bidrar det till att lättare kunna 
analysera materialet (Kvale & Brinkmann 2009). När intervjuerna i denna studie var 
genomförda transkriberades materialet, vilket tillförsäkrar att respondenternas svar inte 
förvrängdes och därför styrktes pålitligheten i studien. 	
	
Konfirmering karakteriseras av objektivitet där forskarens värderingar inte ska påverka 
resultatet (Bryman 2008). I denna studie beaktades konfirmering genom att försöka eftersträva 
objektivitet. Det kan dock vara svårt att uppnå objektivitet, eftersom det är svårt att bortse från 
egna tolkningar och värderingar.     
   	
Kvalitativ forskning tenderar att utgå ifrån en förhållandevis liten population av individer som 
har vissa ömsesidiga egenskaper och det är djupet som eftersträvas och inte bredden som det 
görs i kvantitativ forskning (Bryman 2008; Denscombe 2009). Överförbarheten kännetecknas 
som att resultaten kan tillämpas i andra kontexter eller i samma kontext vid en senare tidpunkt 
(Bryman 2008). I kvantitativ forskning handlar generalisering om statistiska sannolikheten, att 
resultat som görs i en forskning kan återfinnas i andra forskningar. I kvalitativ forskning anses 
fortfarande begreppet generalisering som relevant, men kvalitativa forskare anser att man måste 
angripa begreppet på andra sätt. Generaliseringen i kvalitativ forskning handlar om i vilken 
omfattning forskningen skulle kunna överföras till annan forskning. Forskningen är värdefull i 
sig genom att forskaren skildrar särskilda och unika situationer (Denscombe 2009). Den här 
studien behandlade en relativt liten population, där syftet inte var att nå en bredd. Meningen var 
att fånga de anställdas egna upplevelser och erfarenheter av friskvårdsförmåner och därför blev 
inte meningen att generalisera.  	
	



	
	

16	

4.6 Litteratursökning  
Studien inleddes med en litteratursökning. Syftet med denna studie är att undersöka vilka 
upplevda faktorer som påverkar nyttjandet av friskvårdsförmånerna ur ett 
medarbetarperspektiv. Därför söktes information angående studier som behandlade motivation, 
hinder och stöd till nyttjande av friskvårdsförmåner. I sökningen upptäcktes en kunskapslucka 
som behandlade kommunikation kring friskvårdsförmåner. Litteratursökningen skedde 
kontinuerligt under processens gång av studien. De vetenskapliga artiklarna inhämtades från 
Högskolan i Halmstads bibliotek. Bibliotekets databaser som användes var Google scholar, 
OneSearch samt ABI Inform. De sökorden som användes i databaserna var till exempel “health 
promotion”, “benefits”, “motivation”, “workplace” “barriers”och “communication”. I studien 
användes även kurslitteratur och elektroniska källor som ansågs relevant för studien.  
 
4.7 Analysmetod 
I genomgången av det insamlade materialet användes tematisk analysmetod. Tematisk analys 
är ett av de mest förekommande angreppssätten vid kvalitativ analys och kännetecknas av att 
genom kodning skapa subteman och teman (Bryman 2018). Ett tema är enligt Bryman 
(2018, s.702) “Det bygger på koder som identifierats i utskrifter och/eller fältanteckningar”. 
Bryman (2018) beskriver framework som en strategi för en tematisk analys, som innebär en 
matrisbaserad metod för att sammanställa och strukturera data genom att skapa centrala teman 
och subteman. I denna studien utformades en matris för att skapa struktur och tydlighet (se figur 
5). I en tematisk analys enligt Bryman (2018) lägger forskaren fokus på vad respondenterna 
säger och uttrycker. Eftersom syftet med denna studien var att fånga arbetstagarnas upplevelser 
och berättelser kring ämnet friskvårdsförmåner, lämpade sig valet av tematisk analys som 
metod. Genom att utforma teman, subteman och en matris skapades en tydlig struktur, vilket 
bidrog till att lättare kunna analysera materialet.     	
   	
För att finna teman rekommenderar Bryman (2018) olika faktorer som forskaren ska tänka på. 
Författaren beskriver att forskaren ska ha ögonen öppna för följande: repetitioner, metaforer 
och analogier, övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknade data och 
teorirelaterat material. I denna studie beaktades dessa faktorer under sökningen av teman. 
Bryman (2018) beskriver vidare att bara för att ett mönster upprepas behöver inte det betraktas 
som ett tema, repetitionerna ska vara relevanta för studien för att det ska anses vara relevant för 
studien. I denna studie valdes teman ut som var relevanta för studiens syfte och därav beaktades 
inte alla upprepningar som teman. 	
	
Enligt Bryman (2018) finns det en uppsättning av sex olika principer i en tematisk analys när 
ett material ska analyseras. De första stegen är att läsa igenom hela materialet och transkribera 
det (Bryman 2018). Efter transkriberingen av materialet i studien lästes materialet igenom 
noggrant för att bli nära bekant med det. I steg tre till fyra ska forskaren enligt Bryman (2018) 
inleda kodning av materialet, utveckla många av koderna till teman och subteman och teman 
som ska grunda sig i forskningens syfte, teori och tidigare forskning. De teman som framkom 
var, motivation, hinder/stöd och kommunikation. De subteman som framkom var inre 
motivationsfaktorer, yttre motivationsfaktorer, hinder, stöd från närmaste chef, stöd från 
kollegor, eget stöd, möjlighet till återkoppling och spridning av information. Studien fann olika 
teman i analysen av materialet som kunde kopplas med studiens tidigare forskning och teori. I 
de sista stegen ska teman visas vara intressanta och viktiga för forskningen samt hur forskaren 
kommit fram till aktuella teman (Bryman 2018). För att visa att studiens teman var viktiga och 
betydelsefulla och för att visa hur teman identifierades i relation till kodning av data har en 
matris utformats. 	
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Koder Subteman Tema 

Viktminskning  
Uppnå mål  
Fysisk styrka  
Hälsa och välbefinnande 

Inre motivationsfaktorer 
Yttre motivationsfaktorer  

Motivation 

Det finns/finns inte ett stöd från min chef 
Det finns/finns inte stöd från kollegor  
Egen vilja och intresse 

Stöd från närmaste chef 
Stöd från kollegor 
Eget stöd 

Stöd 

      	
Figur. 5 Exemplifiering av hur kodningen av materialet har gått till. 
   	
4.8 Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det väsentligt att förhålla sig till etiska riktlinjer. Gustafsson, 
Hermerén & Petterson (2005) beskriver att det finns fyra grundläggande individskyddskrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som kan ses 
som fyra generella huvudkrav. 	
	
Informationskravet innebär att forskaren ska delge information kring forskningens syfte och 
anledningen till genomförandet av forskningen. Det ska även framgå att det är frivilligt att delta 
i forskningen och att det insamlade materialet inte kommer att användas i något annat syfte än 
till forskningen (Vetenskapsrådet 2002). I denna studie utformades en informationsblankett (Se 
bilaga 2) där denna information framgick, vilket uppfyllde informationskravet. 
Samtyckeskravet innebär enligt Gustafsson et al (2005) att respondenterna själva avgör om de 
vill medverka i forskningen. För att bemöta detta gavs en samtyckesblankett ut till 
respondenterna som skulle skrivas under. Den innehöll information kring studiens syfte, fritt 
att delta och avbryta om så önskas samt att de kommer ske en inspelning av intervjun (Se bilaga 
3). Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna ges största möjliga konfidentialitet och 
att deras personuppgifter inte kommer avslöjas eller spridas vidare så att obehöriga inte kan ta 
del av dem (Vetenskapsrådet 2002; Gustafsson et al 2005). Detta togs till hänsyn genom att 
både muntligt och skriftligt informera respondenterna om detta. I studien användes fingerade 
namn för att ta hänsyn till konfidentialitetskravet ytterligare. Nyttjandekravet är enligt 
Gustafsson et al (2005) att uppgifterna som samlas in endast kommer att nyttjas för 
forskningsändamålet, med andra ord inte kommer nyttjas för kommersiellt bruk eller andra 
icke-vetenskapliga syften. För att bemöta detta gavs det information i både 
samtyckesblanketten och muntligt innan intervjun påbörjades.  
	
4.9 Metoddiskussion  
I studien valdes en kvalitativ forskningsansats då Ahrne & Svensson (2015) beskriver att i 
kvalitativa metoder ligger intresset i att se vad respondenterna har för upplevelser, tankar och 
intentioner. Syftet med denna studie är att undersöka vilka upplevda faktorer som påverkar 
nyttjandet av friskvårdsförmånerna ur ett medarbetarperspektiv. För att kunna besvara ett 
sådant syfte krävdes en förståelse och kunskap kring anställdas egna upplevelser och tankar och 
därför valdes en kvalitativ metod. I en kvantitativ metod beaktas inte sociala interaktioner, då 
forskaren inte tar hänsyn till att det är människor som tolkar den värld vi lever i. Med andra 
ord, forskaren skiljer inte på den naturvetenskapliga eller den sociala verkligheten utan all 
forskning utgår ifrån naturvetenskapliga principer (Bryman 2018). Därför var inte valet av 
kvantitativ metod motiverat då studien studerade den sociala verkligheten. 	



	
	

18	

	
Det fanns en medvetenhet om att kvalitativ forskning besitter brister. Kvalitativ forskning 
kritiseras av Bryman (2018) genom att beskriva att kvalitativ forskning kan vara alldeles för 
subjektiv då forskaren eventuellt lägger vikt vid personliga förhållanden vad dem anser som 
betydelsefullt. I vissa förekommande fall kan forskaren själv välja att inrikta sig på det han eller 
hon är intresserad av och resultatet kan därför styras dit de vill. På grund av detta kan det vara 
svårt att replikera och generalisera en undersökning (Bryman 2018). Den här studien 
behandlade en relativt liten population och syftet var inte att nå en bredd. Utan syftet var att 
fånga de anställdas egna upplevelser och erfarenheter av friskvårdsförmåner och därför blev 
inte meningen att generalisera. Det fanns en medvetenhet i denna studie att kvalitativa metoder 
innehåller kritik. För att inte försöka lägga vikt vid personliga förhållanden och egna 
värderingar utfördes en noggrann och välarbetad tematisk analysmetod, för att försöka 
eftersträva objektivitet. 	
	
HR-cheferna var de som valde ut vilka respondenter som skulle intervjuas. Detta kan ses som 
en nackdel då det finns en risk att urvalet blivit manipulerat eftersom HR-cheferna då kan ha 
valt de respondenter som de trott ska ge en positiv bild av företaget (Ahrne & Svensson 2015). 
Då studien hade ett antal kriterier om önskemål av respondenter, som HR-cheferna tog hänsyn 
till, så skapades förhoppningsvis en minskad risk av manipulation. Urvalet begränsades till åtta 
anställda då det fanns en tidsbegränsning med tanke på studiens omfång, vilket kan minska 
trovärdigheten och överförbarheten och skapa en brist i studien. Hade studien haft fler 
respondenter hade studien eventuellt fått ett annat resultat och kunnat bidra till en högre grad 
av trovärdighet och överförbarhet. Det hade även varit värdefullt att ha lika många kvinnor som 
män i intervjuerna då utfallet hade kunnat bli annorlunda. Trots dessa brister anser vi studien 
vara givande och betydelsefull då empirin som framställdes belyste studiens frågeställningar. 	
	
För att samla in empiri till studien konstruerades semistrukturerade intervjuer. Vid val av en 
annan intervjumetod som exempelvis strukturerad intervju, fanns en risk att svaren inte hade 
varit lika berättande som i en semistrukturerad intervjuform. En semistrukturerad intervju 
tillåter respondenterna att utveckla sina idéer och tankar om ämnet (Denscombe 2009). Därför 
lämpade sig denna intervjuform eftersom studiens syfte var att erhålla de anställdas upplevelser 
av friskvårdsförmåner. De teman och frågor som valdes ut i intervjuguiden var formulerade 
utefter studiens syfte, tidigare forskning och teori vilket ökade validiteten då det 
säkerhetsställde att intervjuerna undersökte det som var tänkt att undersöka från början. 	
	
Intervjuguiden inleddes med lättare bakgrundsfrågor för att “mjuka” upp respondenterna och 
tanken var att införskaffa bakgrundsfakta om respondenterna för att få en djupare presentation 
av dem i urvalet. Senare i studien upptäcktes det att konfidentialitetskravet blev alldeles för 
svagt, då det tydligt gick och koppla vem som sa vad. Därför valdes presentationen bort för att 
de blivit utlovade konfidentialitet. I studien framställdes endast respondenterna med fiktiva 
namn utan vidare beskrivning. 	
	
Studien använde sig av intervjuer där det fanns en medvetenhet om dess nackdelar. Denscombe 
(2009) beskriver att intervjuer kan vara tidskrävande eftersom det krävs en noga analys och 
kodning av den insamlade data. I intervjuer kan det även vara svårt för forskaren att vara 
objektiv vilket är ogynnsamt för tillförlitligheten. Vidare beskriver Denscombe (2009) att en 
nackdel kan vara intervjueffekten, då forskaren utgår från vad respondenterna säger, vilket inte 
alltid återspeglar sanningen. En nackdel vid inspelning av intervjuer kan vara att respondenten 
kan uppleva bandspelaren som skrämmande, vilket kan påverka deras svar. Trots dessa 
nackdelar sågs intervju som den mest lämpade metoden för denna studie för att samla in empiri 
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och det finns även många fördelar med intervjuer. Denscombe (2009) redogör för att intervjuer 
bidrar till mer djupgående och detaljerad data, vilket kan ge forskaren värdefulla insikter. 
Intervjuer framställer respondenternas åsikter och idéer, vilket gör att forskaren kan identifiera 
vad respondenterna upplever vara centrala faktorer. I intervjuer är det enkelt för forskaren att 
vara flexibel då det går att justera intervjuguiden under processens gång. Intervjuer 
kännetecknas av hög svarsfrekvens eftersom forskaren och respondenterna kommit överens om 
en lämplig tidpunkt och plats. Validiteten i intervju är relativ hög, då forskaren kontrollerar och 
bekräftar riktighet och relevans under intervjuns gång (Denscombe 2009). 	
     	
Studien utgick från en tematisk analys som analysmetod där det fanns en medvetenhet om att 
det fanns både för- och nackdelar. Braun & Clarke (2006) beskriver att en nackdel med tematisk 
analys är att den kan bli mer av beskrivande karaktär och mindre av analys. Ytterligare en 
nackdel kan vara att vid analyserandet av den insamlande empirin inte överensstämmer mellan 
de teman som utformats med tidigare forskning och teori (Braun & Clarke 2006). Vid kodning 
av empirin kan det uppstå problem när forskaren väljer ut citat och intervjuttalanden då annan 
viktig empiri kan gå förlorad (Bryman 2018). Studien tog hänsyn till dessa nackdelar genom 
att en noggrann undersökning gjordes av respektive tema så att det överensstämde med tidigare 
forskning och teori. Därav fanns en flexibilitet och öppenhet så att respektive tema stämdes 
överens med tidigare forskning och teori i analysmetoden. Analysarbetet gjordes tillsammans 
för att minska att viktig empiri skulle gå förlorad. Braun & Clarke (2006) beskriver att tematisk 
analys är fördelaktigt då det är en relativt enkel metod eftersom den inte kräver så pass ingående 
kunskap som andra metoder kräver, exempelvis kritisk analys. Braun & Clarke (2006) 
diskuterar vidare att tematisk analys är flexibel då den bidrar med olika analytiska aspekter vid 
kodning och skapande av teman. På grund av dess enkelhet och flexibilitet motiverades valet 
av denna analysmetod. Genom att med hjälp av kodning utforma en matris som bestod av olika 
teman och därav skapades en tydlig struktur för att analysera materialet och en utgångspunkt 
för resultatdelen.  	
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras empirin i denna studie. Resultatet är baserat på studiens åtta 
intervjuer. Resultatet är uppbyggt utifrån tre teman, motivation, hinder/stöd och 
kommunikation och utifrån dessa teman framställs subteman. Intervjupersonerna kommer att 
benämnas med fiktiva namn.     
   	
5.1 Motivation      
    	
Inre motivationsfaktorer 	
Samtliga respondenter hade en inre motivation till att nyttja friskvårdsförmåner. Två av 
respondenterna beskrev gemenskap som en viktig inre motivationsfaktor till att de skulle nyttja 
sina friskvårdsförmåner. När de tränade ihop, kunde de prata om andra saker som inte var 
arbetsrelaterade samt kämpade ihop, bidrog det till att de kom varandra närmre och då skapades 
en gemenskap mellan dem. En av respondenterna beskrev det som att:  
 
“Eftersom vi tränar på arbetstid har vi kommit varandra mycket närmre tack vare träning, vi 
har hittat gemenskap i just det här och det är jättepositivt och jätteroligt.” (Helena) 	
	
Resultatet visade att merparten av respondenterna uppgav att hälsa och välbefinnande var det 
som framförallt motiverade dem att nyttja sina friskvårdsförmåner. Respondenterna beskrev att 
den egna viljan var en motivationsfaktor. En av respondenterna beskrev det som: “Vi pushar 
varandra, men det är jag själv som motiverar mig, för jag vet ju tränar man inte eller rör på sig 
mår man inte väl”. De uppgav att för att vara en fungerande människa är hälsa en avgörande 
faktor. Motivationen till att nyttja sina friskvårdsförmåner var för att de fick mycket energi och 
för att kunna må väl i framtiden. En av respondenterna beskrev det som att: 	
	
“Hälsa och goda relationer, då tror jag man kan göra vad som helst och bli så mycket mer 
framgångsrik. Fallerar dom faktorerna så tror jag att du får tomgångskörning direkt.” (Pernilla)	
	
Två respondenter framställde att de hade ett stillasittande yrke där de upplevde att de lätt fick 
ont i axlar, rygg och nacke och därför behövde de röra på sig för att må bra och hålla sig friska. 
En respondent framställde det som: 	
 
“Det är ju för att jag suttit vid en dator så många år, så det är ju att jag känner att jag får ont i 
axlar och nacke, att jag behöver röra på sig för att jag ska må bra.” (Hilda) 	
	
Två av respondenterna uppgav att de fick en ökad arbetsprestation, koncentrationsförmåga och 
ork om de nyttjade sina friskvårdsförmåner, vilket motiverade dem till att nyttja sina 
friskvårdsförmåner. De kände att de blev mer pigga och alerta istället för trötta och dåsiga. En 
av respondenterna beskrev att det gjorde en stor skillnad för arbetsprestationen. 	
	
Yttre motivationsfaktorer  
Resultatet visade att fem av respondenterna hade en yttre motivation till att nyttja 
friskvårdsförmåner. Endast tre av respondenterna beskrev att de inte hade någon yttre 
motivationsfaktor alls, utan endast inre motivationsfaktorer. De yttre motivationsfaktorerna 
som framkom i resultatet var att respondenterna tränade för att gå ner i vikt, för att bli starka 
samt för att uppnå ett mål. En av respondenterna beskrev att hen hade kollat på sin muskelmassa 
i förhållande till allt annat man har i kroppen och om sex månader hoppas hen att ligga inom 
de normala värdena. Andra mål som respondenterna hade var både vikt, kondition, styrka och  
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tävling. En av respondenterna berättade: “Jag har ju alltid tävlat, jag är en tävlingsmänniska 
och all träning jag gör har ju alltid grundat sig för motocrossens skull, för att öka uthålligheten”. 	
	
5.2 Hinder och stöd  
	
Hinder 	
Tre av respondenterna uppgav att främsta hindret till att nytta friskvårdsförmåner var att tiden 
inte räckte till, då vardagen behövde pusslas ihop. En av respondenterna förklarade tidsbristen 
som att “Det är väl mest tid och ork. Man jobbar mycket och kanske inte har energin när man 
kommer hem. Man måste laga mat, man måste fixa” och fortsatte beskriva att 
arbetsbelastningen också kunde ses som ett hinder. 	
	
Resultatet visade också att en av respondenterna som var den enda som hade yngre 
hemmavarande barn beskrev att tidsbristen var ett faktum när barnen behövde hämtas och 
lämnas från träningar, kompisar eller andra aktiviteter. Två av respondenterna hade haft 
hemmavarande barn, men inte i dagsläget. Båda beskrev att det inte fanns några hinder just nu 
eftersom de inte hade några hemmavarande barn men det hade varit ett hinder då barnen tog  
mycket tid. Tre respondenter upplevde dock att det inte fanns några hinder alls. Ena 
respondenter beskrev följande:	
	

Jag tycker inte det finns några hinder. All typ av träning och massage som vi 
inkluderar med friskvård finns här. Tid är något man prioriterar, det finns lika 
många timmar för alla varje dygn, det är bara vad man gör med dem. Här får vi 
även gå ifrån jobbet för att träna, så jag kan inte se några hinder där heller. Är det 
ett hinder så är det en själv, att man inte bryr sig tillräckligt mycket. (Pernilla)	

	
Stöd från närmaste chef 	
Resultatet visade att endast en respondent inte upplevde stöd från sin närmaste chef. 
Respondenten uttryckte det som att “Nej dom gör ingenting! Jag personligen behöver inget 
stöd, men jag kan tänka mig att de personer som behöver det och inte får det stödet skippar att 
nyttja friskvårdsförmåner.” 	
	
Resterande respondenter upplevde ett positivt stöd av närmaste chefen då hen hade en positiv 
inställning kring att nyttja sina friskvårdsförmåner. De upplevde att sättet man pratade på 
angående friskvårdsförmåner var positiv och det fanns ingenting som motarbetades. Deras 
närmste chefer tränade själva och var mycket positiva och motiverade anställda till att nyttja 
friskvård eller träning. 	
	

Chefen har belyst hälsa väldigt mycket, att vi ska satsa på hälsa och välmående. 
Så vi pratar mycket om det och pushar varandra på ett helt annat vis. Nu är det 
mer öppet än vad det var tidigare, men jag upplever att det ligger i luften hela 
tiden. (Helena) 	

	
Fyra av respondenterna hade möjlighet att nyttja friskvårdsförmåner på arbetstid, där närmaste 
chefen pushade dem till att nyttja den förmånen. Ena respondenten beskrev följande “Min 
närmaste chef är bra på att stötta mig genom att påminna mig att nyttja hela friskvårdspengen 
och nyttja friskvårdstimmen, peppar mig, men samtidigt ser till att jag mår väl. Men inte 
pressande utan med stöttande”. 
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Stöd från arbetskollegor  
Sex av respondenterna upplevde att det fanns ett stöd från sina arbetskollegor att nyttja sina 
friskvårdsförmåner. Resultatet visade att motivationen och stödet ökade när arbetskollegorna 
pratade om träning, exempelvis när de bjöd in på träning, diskuterade mat och sömn. De tyckte 
att det fanns en bekräftelse och stöttning hela tiden och alla ville pusha varandra framåt. De 
tränade många träningspass tillsammans, vilket gjorde att de stöttade varandra till att gå och 
träna. Även att snacket sinsemellan gjorde att det skapades en motivation till att nyttja  
friskvårdsförmåner. En av respondenterna uttryckte det som:  

 
Det känns som om vi peppar varandra på alla nivåer lite hela tiden. Jag skulle 
säga att motivationen ligger här för att det bubblar av allas intresse och mår väl 
och presterar bra. (Pernilla)	

 
Egen vilja 	
Alla respondenter beskrev att den egna viljan och personliga intresset var det främsta stödet till 
att nyttja friskvårdsförmåner. När frågan ställdes kring vad som stödjer respondenterna till att 
nyttja deras friskvårdsförmåner beskrev de att det var dem själva som valde att nyttja 
friskvårdsförmåner för att dem mådde bra av det, fick energi, mer ork, tyckte det var roligt, 
större fokus, fysisk styrka samt för att de hade stillasittande yrken. En av respondenterna  
beskrev att: 

 
Nej men det ligger ju hos mig, jag är så medveten om vad vi har för förmåner. 
Så det är ingen som behöver tala om det för mig, för jag har full koll på vilka 
förmåner som finns. Vill jag nyttja det så gör jag det. (Markus)	

	
5.3 Kommunikation 
	
Spridning av information 	
Två av respondenterna som var från samma företag upplevde att det fanns brister i 
informationen kring friskvårdsförmåner. De beskrev att informationen är dålig då ledningen 
hade en brist i att motivera, pusha och påminna anställda att nyttja friskvårdsförmåner. En av 
respondenterna framställde bristen på information som “...det är ingen som pratar om det eller 
nämner någonting om det”. Respondenten fortsatte och beskrev att hen inte visste vart man 
kunde hitta informationen kring friskvårdsförmåner och att hen inte visste om vissa 
friskvårdsförmåner som erbjöds och det fanns en osäkerhet på summan av friskvårdsbidraget. 
Detta bidrog till att respondenten inte nyttjade ena friskvårdsförmånen. Respondenten 
förklarade det som att “Dåligt, jag vet ingenting alls egentligen, på ett år har ingenting 
kommunicerats”. Den andra respondenten visste om att det fanns information på företagets 
intranät, men ansåg att den informationskällan var bristande då hen ansåg att närmaste chefen 
istället borde påminna anställda att nyttja friskvårdsförmåner.  	
 
Sex respondenter upplevde att spridningen av informationen var bra och lättillgänglig. Många 
upplevde att den viktigaste källan till information kring friskvårdsförmåner var att anställda 
pratade med varandra och det fanns tillgängligt skriftligt. En av respondenterna uttryckte att 
“Nu är det så lättillgängligt så de har verkligen fått till det, minst det senaste året, absolut”. En 
annan respondent beskrev att “Eftersom vi har möte varannan vecka och chefen då informerar 
om de olika friskvårdsförmåner vi har och det är väldigt tydligt så tycker jag att det fungerar 
bra och är inga problem.”  
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Möjlighet till återkoppling 	
Efter att ha ställt frågor om feedback uppgav sex av åtta respondenter att de hade en möjlighet 
till att påverka och återkoppla sina åsikter kring friskvårdsförmåner till sin närmaste chef. De 
andra två respondenterna upplevde att de inte hade möjlighet till återkoppling. De sex 
respondenterna uppgav att deras närmaste chef var väldigt positivt inställd till att nyttja 
friskvårdsförmåner och kände att det fanns en positiv inställning från chefen då hen själv tyckte 
hälsa var viktigt. En av arbetstagarna nämnde att “Hen är inte så svår på den biten, utan hen 
älskar att prata om det, det är ju hans liv själv. Så nej han är väldigt lätt att prata om just den 
biten”. En annan arbetstagare nämnde också att “Hen uppmanar och är positiv om man har 
någon idé eller något vi ska göra här”. En av respondenterna beskrev att på sitt företag fanns 
det ingen hög hierarki, närmaste chefen var lättillgänglig och fanns nära till hands. Uppgav 
respondenten idéer eller förslag så beaktades dem. Respondenten beskriver det såhär: “Vi har 
ingen hög hierarki lång uppe, utan ledaren sitter så nära, så vill man göra en förändring så är 
det nog inte så svårt här, det är min syn på det.”  
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6. Analys 
I detta kapitel redogörs resultatet utefter våra frågeställningar. Kapitlet presenterar en 
tolkning och reflektion av resultatet som redovisats i tidigare avsnitt i kombination med tidigare 
forskning och teori. Avslutningsvis framställs en slutsats för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar.	
	
6.1 Motivation  
	
Inre motivation 	
Samtliga respondenter upplevde att de hade en inre motivation till att nyttja sina 
friskvårdsförmåner. Vilket Ryan & Deci (2000) beskriver som den högsta nivån av motivation 
för att uppnå bättre resultat och kvalité. Gemenskap är enligt Ryan & Deci (2000) en form av 
inre motivation. I studien framkom det att respondenterna upplevde en inre motivation eftersom 
de hade en gemenskap och goda relationer mellan anställda då de tränade ihop på arbetstid. 
Genom detta kom de anställda varandra närmare när det kunde prata om saker som inte var 
arbetsrelaterade. I likhet med Ryan & Deci (2000) som beskriver samhörighet som ett av de 
grundläggande psykologiska behoven för att uppnå en inre motivation. Detta går även i linje 
med Rongen et al. (2014) som menar att om förmånen finns på arbetstid är det en bidragande 
motivationsfaktor till att nyttja friskvårdsförmånen. 	
	
Vidare beskrev respondenterna att de hade ett stillasittande yrke och upplevde därför att de lätt 
kunde få ont i nacke, axlar och rygg och därav ville de genom att nyttja friskvårdsförmåner till 
fysisk aktivitet för att uppnå hälsa och välbefinnande. På så sätt kan det tolkas som att det fanns 
en inre motivation till att nyttja sina friskvårdsförmåner eftersom att det i denna studie har 
tolkats att hälsa och välbefinnande är intrinsic motivation som innebär inre motivation. Andra 
respondenter beskrev att koncentrationsförmåga, arbetsprestation och ork var inre 
motivationsfaktorer till att nyttja friskvårdsförmåner. Dessa inre motivationsfaktorerna var av 
egen vilja, som respondenterna också beskrev var en inre motivationsfaktor att nyttja sina 
friskvårdsförmåner. Ryan & Deci (2000) menar även att den fria viljan (autonomi) ger en hög 
grad av inre motivation då anställda upplever en känsla av självständighet.  
   	
Yttre motivation	
Merparten av respondenterna uttryckte att de hade någon form av yttre motivation till att nyttja 
friskvårdsförmåner. De yttre motivationsfaktorerna som framkom i empirin var att 
respondenterna tränade för att gå ner i vikt, vilket i denna studien har tolkats som, external 
regulation som är den lägsta nivån av yttre motivationsfaktorer i Ryan & Deci (2000) 
motivationsmodell. Ryan & Deci (2000) beskriver att individen utför aktiviteter för att 
tillgodose yttre krav eller för att förse sig med yttre belöningar. En annan yttre 
motivationsfaktor som respondenterna beskrev var att de ville bli starka vilket i denna studie 
har tolkats som introjection, som är den näst lägsta nivån av yttre motivationsfaktorer i Ryan & 
Deci (2000) motivationsmodell. Introjection handlar om att individen utför aktiviteter för att 
uppnå egoförbättringar eller stolthet. En individ som utför en handling är för att förbättra eller 
behålla sin självkänsla och känsla av värdighet. Några av respondenterna redogjorde att en yttre 
motivationsfaktor var att de ville uppnå ett personligt mål exempelvis nämnde respondenterna 
att tävla och för att få en bättre kondition. Vilket i denna studien har tolkats som att detta 
tillhörde en högre yttre motivationsfaktorer, identification och integration. Ryan & Deci (2000) 
beskriver identification och integration som att individen utför en aktivitet för att uppnå ett mål 
i livet och av ett instrumentellt värde och inte för det genuina intresset. 	
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6.2 Hinder och stöd	 
 
Hinder	
En av respondenterna beskrev att hög arbetsbelastning var ett hinder till att nyttja sina 
friskvårdsförmåner. Nöhammer et al. (2014) och Mazzola et al. (2017) redogör också att 
arbetsbelastning är ett hinder till att anställda inte hinner nyttja sina friskvårdsförmåner. 
Respondenten beskrev vidare att vardagen också var ett hinder till nyttjandet av 
friskvårdsförmåner då hen förklarade att man ska hinna laga mat och fixa för att få ihop 
vardagspusslet. Detta går i linje med Nöhammer et al. (2014) som beskriver att integrationen i 
den dagliga rutinen är ett hinder för att nyttja friskvårdsförmåner. 	
	
Det hindret som nämndes mest i resultatet var tidsbristen. Respondenterna beskrev att tiden inte 
räcktes till då vardagen behövde pusslas ihop. Resultatet visade att en respondent som hade 
yngre hemmavarande barn upplevde att tidsbristen var ett faktum när barnen skulle hämtas och 
lämnas från träningar, kompisar eller andra aktiviteter. Persson et al. (2013) och Nöhammer et 
al. (2014) beskriver att anställda inte vill medverka eller involvera sig i de friskvårdsförmåner 
som finns på företaget, när det finns tidsbrist. Resultatet går även i linje med Mazzola et al. 
(2017) som redogör för att tidsbegränsningar är ett allmänt rapporterat hinder för att nyttja 
friskvårdsförmåner. 	
 
Stöd	
Resultatet från empirin visade att en respondent upplevde att det fanns något stöd från närmaste 
chefen. Respondenten ansåg att får inte anställda stöd, så kommer inte friskvårdsförmåner 
nyttjas. Detta resultatet går i linje med Rongen et al. (2014) som beskriver att ledningsstöd är 
en väsentlig faktor för att anställda ska uppleva motivation till att nyttja och delta i sina 
friskvårdsförmåner. 	
	
Sju respondenter uppgav att det fanns ett positivt stöd från deras närmste chefer. Detta 
upplevdes genom en positiv inställning, aktiv chef som själv tränade och pushade, stöttade samt 
påminde sina anställda till att nyttja sina friskvårdsförmåner. Även genom att det pratades 
mycket om det sinsemellan chefer och anställda och att det fanns en öppen atmosfär där 
friskvårdsförmåner inte motarbetades. Bland annat uppgav en av respondenterna att närmaste 
chefen belyste nyttjandet av friskvårdsförmåner väldigt mycket och på företaget belyste man 
hälsa och välmående i stor utsträckning. Några av respondenterna var tydliga med att beskriva 
att deras närmaste chef är mer stöttande och inte pressande till att nyttja friskvårdsförmåner. I 
tidigare forskning beskriver Mazzola et al. (2017) att ledningsstöd är en avgörande faktor för 
att nyttja friskvårdsförmåner. Rongen et al. (2014) beskriver också för att anställda ska nyttja 
sina friskvårdsförmåner är ledningsstöd en väsentlig faktor men även att när ledningen har en 
positiv inställning skapas en högre grad av nyttjande till friskvårdsförmåner.  
	
Merparten av respondenterna upplevde att det fanns ett stöd från sina arbetskollegor till att 
nyttja sina friskvårdsförmåner. De upplevde stöd från varandra när de pratade om träning och 
bjöd in varandra till träning eller när de allmänt pratade om hälsa med varandra. De uppgav att 
det fanns en bekräftelse och stöttning och ville pusha varandra framåt till att nyttja 
friskvårdsförmåner. Vissa respondenter utövade träning tillsammans på arbetstid, vilket också 
resulterade till att man stöttar varandra till att nyttja friskvårdsförmåner. Rongen et al. (2014) 
visar också att socialt stöd och positiv inställning är en bidragande faktor till att nyttja sina 
friskvårdsförmåner. Ett exempel på stöd är att anställda ges möjlighet till att nyttja sina 
friskvårdsförmåner på arbetstid. Även Mazzola et al. beskriver att socialt stöd är en avgörande 
faktor för motivationen till friskvårdsförmåner. 	
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Alla respondenter beskrev att det främsta stödet till att nyttja friskvårdsförmåner var deras egna 
stöd då det var deras egna personliga intresse och vilja som bidrog till att de nyttjade 
friskvårdsförmåner. Egen vilja beskriver också Ryan & Deci (2000) är en viktig 
motivationsfaktor. En reflektion är att anställdas egna vilja och personliga intresse fungerade 
som ett eget stöd, som blev en motivationsfaktor till att de nyttjade sina friskvårdsförmåner. 	
	
6.3 Kommunikation 
	
Spridning av information 
Sex respondenter upplevde att när chefen valde att konstruera information och 
informationskälla om friskvårdsförmåner och sedan skickade iväg detta till de anställda, hade 
det varit tydligt vilka friskvårdsförmåner som fanns. Respondenterna fortsatte beskriva att den 
informationen som fanns var tillräcklig och tydlig då cheferna och intranätet gav tydliga 
beskrivningar. Även att det pratades om ämnet på företaget mellan de anställda, vid möten samt 
att det fanns skriftlig information. Därmed har det inte framkommit någon otydlighet för 
respondenterna att avläsa informationen som chefen gav. Detta kan kopplas till vad Fiske 
(1997) beskriver i sin kommunikationsmodell, som handlar om att en mottagare avkodar 
signaler på ett korrekt sätt som sändaren har skickat ut. Med andra ord beskriver Fiske (1997) 
vidare att om det grundläggande syftet tolkas på ett sätt som var tänkt från början så uppstår 
inte brus, som innebär att det finns ett hinder mellan sändaren och mottagaren.  
 
Två av respondenterna som var från samma företag upplevde att det fanns brister i 
informationen kring friskvårdsförmåner. De beskrev att informationen är dålig då närmaste 
chefen hade en brist i att motivera, pusha och påminna anställda att nyttja friskvårdsförmåner. 
Vilket resulterade till att ena respondenten inte nyttjade en av friskvårdsförmånerna som 
erbjöds. Detta tolkas som det Fiske (1997) beskriver som brus då informationen inte kommit 
fram från sändare till mottagare. Persson et al. (2013) beskriver även att när anställda inte 
besitter information om friskvårdsförmåner så nyttjas inte friskvårdsförmåner. Båda 
respondenterna beskrev att det var ingen som pratade eller nämnde någonting om 
friskvårdsförmåner samt att de inte fick någon påminnelse om det, vilket gjorde att de själva 
fick gå och fråga vilka friskvårdsförmåner som fanns. Dessa faktorer gjorde att de upplevde 
hinder med att nyttja sina friskvårdsförmåner. Nöhammer et al. (2014) beskriver också brist på 
otillräcklig information som ett hinder till att anställda inte nyttjar sina friskvårdsförmåner.  
 
Möjlighet till återkoppling 
Sju av åtta respondenter uppgav att när deras närmaste chef var väldigt positivt inställd till att 
nyttja friskvårdsförmåner och att chefen tyckte att hälsa var viktigt, var det lättare att återkoppla 
och lämna feedback. Respondenterna upplevde att det inte fanns någon hög hierarki, utan att 
det fanns möjligheter att påverka och lämna feedback till sina chefer. Detta går i linje med 
Robbins & Judge (2013) kommunikationsprocessmodell där feedback är avgörande för att få 
en förståelse om sändaren lyckats med sin information. Sex respondenter kände att det inte 
fanns något hinder att ge feedback till sin närmaste chef och därav fanns inget brus. En 
reflektion är att feedbacken anses vara positiv eftersom det inte fanns brus från mottagare till 
sändare i kommunikationen och närmaste chefen hade lyckats med informationen. Två av 
respondenterna ansåg att de inte upplevde att det fanns möjligheter till feedback, därav ansågs 
inte kommunikationen från mottagare och sändare vara helt utan brus i feedbacksprocessen.  
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6.4 Slutsats  
Genom studiens resultat kan det dras olika slutsatser som ger svar på studiens syfte. Den första 
frågeställningar var: Vilka inre och yttre motivationsfaktorer påverkar de anställda att nyttja 
sina friskvårdsförmåner? Utifrån studiens resultat framkommer yttre och inre 
motivationsfaktorer som påverkar de anställda att nyttja sina friskvårdsförmåner. De inre 
motivationsfaktorerna var gemenskap, goda relationer, hälsa och välbefinnande samt egen vilja. 
De yttre upplevda motivationsfaktorerna var viktminskning, fysisk styrka samt personliga mål. 
De inre upplevda motivationsfaktorerna visade sig vara mer betydelsefulla än de yttre 
motivationsfaktorerna. 	
	
Den andra frågeställningen var: Upplever de anställda några hinder eller stöd för att kunna 
nyttja sina friskvårdsförmåner, och i så fall vilka? Resultatet synliggör hinder för anställda att 
kunna nyttja sina friskvårdsförmåner. Vilket leder till slutsatsen, att de upplevda faktorer som 
hindrar anställda att nyttja sina friskvårdsförmåner är hög arbetsbelastning, vardagspusslet samt 
tid. Utifrån studiens resultat framkommer det olika upplevda faktorer som bidrar till ett stöd för 
att nyttja sina friskvårdsförmåner. Det var stöd från närmaste chef och stöd från kollegor men 
främst det egna stödet som bidrog till att de anställda nyttjade sina friskvårdsförmåner.  
	
Den sista frågeställningen var: Hur upplever de anställda att friskvårdsförmåner kommunicerats 
ut till dem och hur påverkar det nyttjandet? Resultatet visar att om det fanns spridning av 
information och möjlighet till feedback till närmste chef om friskvårdsförmåner, bidrar det till 
en högre nyttjandegrad. Fanns inte tillräcklig och tydlig information samt feedback nyttjades 
inte friskvårdsförmåner i lika stor utsträckning. 	
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7. Diskussion 
I detta kapitel presenteras en resultatdiskussion, kritik av teorier, validitet och reliabilitet. 
Kapitlet redogör även för ett arbetsvetenskapligt bidrag och egna reflektioner. Avslutningsvis 
beskrivs förslag på fortsatt forskning. 	
	
7.1 Resultatdiskussion  
Studien baseras på resultat från endast två organisationer inom tjänstemannayrken. Resultatet 
hade kunnat bli annorlunda om fler eller olika organisationer hade använts i studien. Troligtvis 
är det skillnader i olika organisationer på hur friskvårdsförmåner nyttjas. Även om studien hade 
undersökt arbetare istället för tjänstemän hade resultatet kunnat bli annorlunda eftersom en 
arbetare möjligtvis inte har samma syn på friskvårdsförmåner som en tjänsteman har. När HR-
cheferna valde ut respondenter kan detta ha påverkat resultatet då respondenterna kan ha valts 
ut på grund av deras intresse för friskvård. I och med respondenternas intresse för friskvård kan 
det ha bidragit till att största delen av respondenterna var nöjda med den information som fanns 
på organisationen och många nyttjade även friskvårdsförmånerna. Hade det intervjuats 
personer som inte var lika intresserade av friskvård och inte nyttjade friskvårdsförmåner hade 
möjligtvis resultatet sett annorlunda ut. En annan reflektion är att vid urval av respondenter var 
målet att tillhandahålla lika många kvinnor som män, men urvalet blev fler kvinnor än män, 
vilket kan ha påverkat resultatet. Män och kvinnors syn på friskvårdsförmåner kan eventuellt 
skilja sig åt, även om det i denna studien inte fanns någon märkbar skillnad. 
	
Vid kodning av empirin kan det uppstå problem när forskaren väljer ut citat och 
intervjuuttalanden då annan viktig empiri kan gå förlorad (Bryman 2018). Hade en annan 
analysmetod valts, hade eventuellt resultat kunnat sett annorlunda ut eftersom i andra metoder 
ser utformningen av analysen olika ut. Därav kan analysmetoden ha påverkat resultatet i denna 
studie. 	
	
Studien har utgått från två olika teoretiska utgångspunkter, SDT och kommunikationsmodellen. 
Därmed utformades intervjuguiden i relation till dessa två teoretiska utgångspunkter. Hade 
studien utgått från andra teoretiska utgångspunkter hade eventuellt empirin blivit annorlunda. 
Analysen hade eventuellt kunnat bli annorlunda om andra teorier hade använts eftersom 
analysen utgår från studiens teori och empiri. 
	
I studien utformades en intervjuguide som visade sig vara bristfällig efter första intervjuerna. 
Därför utformades en ny intervjuguide för att täcka dessa brister. Detta kan ha påverkat 
resultaten eftersom alla intervjufrågorna inte var utformade på samma sätt. Däremot anses det 
finnas tillräckligt med empiri för att besvara syftet. 	
	
Studien påbörjades med att läsa tidigare forskning inom ämnet, vilket skapade en förförståelse 
av ämnet. Gilje & Grimen (2007) beskriver att förförståelse är ett väsentligt för att 
överhuvudtaget kunna genomföra en studie, då forskaren behöver ha en förståelse om ämnet. 
Hade det inte funnits en förståelse inom ämnet hade det inte funnits någon riktning att fokusera 
på. Genom att det fanns en förförståelse av egna erfarenheter och tidigare forskning kan det 
funnits en risk att förförståelsen omedvetet påverkat studiens resultat. Det kan eventuellt 
bidragit till att vissa antaganden gjorts när det gäller till exempel utformning av intervju, 
intervjuguiden och analysen.  
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7.2 Kritik av teori 
 
Self- Determination Theory 	
En reflektion var att gemenskap brukar anses vara en yttre motivationsfaktor. I denna studie 
behandlades gemenskap som en inre motivationsfaktor eftersom Ryan & Deci (2000) beskriver 
gemenskap som en inre motivationsfaktor. 	
 
Denna teori grundar sig i tre psykologiska behov som är grundläggande psykologiska behov 
för individen ska bli motiverad i sitt arbete (Ryan & Deci 2000). Denna studie undersökte 
motivation till friskvårdsförmåner, vilket har bidragit till att en tolkning av modellen har gjorts 
för att den skulle lämpa sig till studien. Detta kan ha påverkat resultatet då det är egna tolkningar 
av modellens motivationsfaktorer.  
 
Locke & Latham (1990) är båda kritiker till Self- Determination Theory. De beskriver att om 
individen gör någonting för sin egna skull och personliga värderingar så menar de att individen 
endast gör det för att bevisa något för andra och för att få en högre status, vilket leder till att 
individen inte mår bra och hälsan blir lidande. Författarna menar att i och med att individen 
hela tiden vill bevisa någonting för andra och för att undvika bestraffningar vilket individen 
inte mår bra av. (Pyszczynski, Greenberg & Solomon 2000; Andersen, Chen & Carter 2000) är 
andra kritiker till SDT. De kritiserar de tre psykologiska grundläggande behoven autonomi, 
kompetens och samhörighet eftersom de anser att behoven är för generella då de utelämnar 
andra viktiga behov såsom självkänsla, säkerhet och meningsfullhet.	
	
Trots denna kritik användes SDT som teori i studien. Teorin är uppdelad i olika beståndsdelar 
för motivation hos individen, vilket är fördelaktigt då studien vill undersöka inre, yttre och 
amotivation till att anställda nyttjar eller inte nyttjar friskvårdsförmåner. Teorin är även 
lättförståelig då den är generell och konkret. 	
	
Shannon & Weavers kommunikationsmodell	
Shannon & Weavers kommunikationsmodell har kritiserats för att vara för lätt, ensidig och 
teknisk för att redogöra för komplexiteten i individers kommunikationsprocess. Det uttrycks att 
det finns ett behov av en mer användbar och passande modell (Bowman & Targowski 1987). 
Det finns många utvecklade modeller av grundmodellen, en av dessa modeller har utarbetats 
av Berlo (1960) och beskrivs av Robbins och Judge (2013). 	
	
Trots denna kritik användes Shannon och Weaver kommunikationsmodell och Berlos modell. 
Båda modellerna är enkla och förstå och passar frågeställningen om kommunikation. I denna 
studie avses hur anställda upplever kommunikationen på deras organisation, i form av spridning 
av information från organisationen och återkoppling från närmaste chef. Den behandlar alltså 
kommunikationen mellan chef och anställd. Hur mottagaren(anställd) uppfattar 
sändarens(chefen) kommunikation av friskvårdsförmåner. 	
	
7.3 Validitet och reliabilitet   
Studien grundade sig på den kvalitativa forskningsmetoden eftersom studien syftade till att 
skapa en förståelse av fenomenet och respondenternas verklighet. Därför var en kvalitativ 
metod lämpligt för denna studien. I studien har endast en metod använts och därav har studien 
inte haft någon metodkombination. Det hade varit fördelaktigt att använda sig av triangulering 
som innebär att forskaren använder sig av olika metoder eller tillvägagångssätt (Denscombe 
2016). Författaren beskriver att triangulering ökar träffsäkerheten och ger en fullständigare bild. 
När forskaren ser saker ur olika perspektiv kan det öka validiteten i en forskning. Om denna 
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studien hade använt triangulering hade möjligtvis resultatet kunnat bli annorlunda. Anledning 
till att triangulering i denna studie inte valdes var för att det fanns en tidsbegränsning.  
 
Den här studien hade ett urval på endast åtta intervjupersoner. Om det hade varit fler 
intervjupersoner hade resultatet möjligtvis blivit annorlunda samt att studien hade uppnått en 
högre trovärdighet. Hade studien använt sig av en kvantitativ metod, hade resultatet eventuellt 
blivit annorlunda och eventuellt kunnat generaliserats i högre grad. 	
	
Inför intervjuerna så skickades inte intervjuguiden ut till respondenterna, för att undvika 
inövade svar och få mer ärliga svar. Ett antagande är att det hade kunnat påverka resultatet om 
respondenterna hade tänkt ut svar i förväg. Det är de ärliga och spontana svaren som är 
trovärdiga och intressanta. Vid intervjuerna användes bandspelare som kan ses som en nackdel 
enligt Denscombe (2009) eftersom respondenterna kan uppleva bandspelaren som 
skrämmande, vilket kan påverka deras svar och därav pålitligheten i studien och resultatet. Det 
upplevdes det inte att respondenterna berördes av bandspelaren, men det är ingenting som går 
att säkerställa. 	
	
7.4 Arbetsvetenskapligt bidrag  
I studiens resultat framkom upplevda yttre och inre motivationsfaktorer som påverkade de 
anställda att nyttja sina friskvårdsförmåner. Resultatet synliggjorde även hinder för anställda 
att kunna nyttja sina friskvårdsförmåner. Studien kunde också identifiera olika upplevda 
faktorer som bidrog till ett stöd för att nyttja sina friskvårdsförmåner. En organisations 
personalavdelning skulle kunna använda sig av denna studie när de ska utforma 
friskvårdsförmåner för exempelvis se hur anställda motiveras, hindras samt stöds till att nyttja 
friskvårdsförmånerna. En annan aspekt som avdelningen kan ta del är hur en kommunikation 
kan påverka anställdas nyttjandegrad av friskvårdsförmåner. Detta för att personalavdelningen 
ska få en förståelse för upplevda faktorer som påverkar anställda till att nyttja sina 
friskvårdsförmåner.  	
	
7.5 Reflektioner 
Några reflektioner som uppstod var att vid samma företag hade respondenterna så olika syn och 
upplevelser av stöttandet av närmaste chefen samt informationen. Några respondenter upplevde 
att information var dålig och otillräcklig medan andra upplevde den som bra och tillräcklig. En 
annan reflektion var att det ena företaget som erbjöds fler friskvårdsförmåner hade en mycket 
hög nyttjandegrad samt en mycket positiv inställning. På det andra företaget som erbjöds färre 
friskvårdsförmåner var nyttjandet relativt lågt och inställningen var inte lika positiv. En annan 
reflektion var att de respondenter som hade hemmavarande barn hade svårare för att nyttja 
friskvårdsförmåner då tidsbristen var ett faktum. De som hade haft hemmavarande barn tidigare 
hade nu lättare att hinna med att nyttja friskvårdsförmånerna.  
	
7.6 Förslag på fortsatt forskning 
Utifrån denna studie ser vi att det vore intressant att utföra en kvantitativ studie då det hade 
varit intressant med en större population för att kunna komma fram till vilka friskvårdsförmåner 
som ger högst nyttjandegrad. Det hade även varit intressant att undersöka genusperspektivet för 
att se om det finns några skillnader eller likheter mellan män och kvinnors faktorer som 
påverkar nyttjandet till friskvårdsförmåner. Ett annat förslag på vidare forskning kan vara att 
undersöka arbetarnas perspektiv, om det skiljer sig mellan tjänstemän och arbetare kring 
faktorer som påverkar nyttjandet till friskvårdsförmåner. 	
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide	
	
Bakgrund 
	
1. Kön:	

2. Ålder: 

3. Yrkesbefattning:	

4. Tid inom yrket:	

5. Hemmavarande barn? Hur många?	

6. Vilka friskvårdsförmåner känner du till att företaget erbjuder?	

7. Vilka av de friskvårdsförmåner som finns på företaget nyttjar du? 	

8. Ungefär hur många gånger i veckan tränar du? Eller om du inte tränar alls?	

 
Kommunikation av friskvårdsförmåner  
	
9. Hur har du fått information om friskvårdsförmåner?	

10. Upplever du att du är nöjd angående informationen av friskvårdsförmåner eller tycker du 

att någonting brister i informationen? 	

11. Anser du att den informationen som finns angående friskvårdsförmåner är tydlig och 

tillräcklig? Utveckla. 	

12. Anser du att informationen skulle kunna förbättras? Och i så fall hur?  

13. Har du möjlighet att påverka vilka friskvårdsförmåner som ska finnas? I så fall hur?	

14. Upplever du att de friskvårdsförmåner som finns på företaget är tillräckliga eller finns det 

några förbättringsmöjligheter?  

15. Upplever du att du kan återkoppla med dina åsikter kring friskvårdsförmåner till din 

närmaste chef? 	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

35	

Motivation	
	
16. Vad motiverar dig till att nyttja friskvårdsförmåner?	
 
17. Hur väl passar följande motivationsfaktorer in på dig när det gäller träning?  

A) passar inte alls in B) passar delvis in C) passar helt in 

“jag tränar för att gå ner i vikt”	

“Jag tränar för att bli stark”	

“Jag tränar för att jag känner mig pressad”	

“Jag tränar för att jag själv vill uppnå ett mål” 

“Jag tränar av egen vilja” 	

“Jag tränar för att få ett ökat välbefinnande och hälsa” 
 
18. Hur upplever du att dina arbetskollegor motiverar dig till att nyttja dina 
friskvårdsförmåner? 	
	
19. Hur upplever du att din närmaste chef motiverar dig till att nyttja dina 
friskvårdsförmåner?	
	
Hinder och stöd 
	
20. Finns det något som hindrar dig till att nyttja friskvårdsförmåner i större utsträckning? 
 
- Tidsbrist	

-	Brist på personligt intresse	

-	Befinner sig på eller efter arbetstid	

-	Hög arbetsbelastning	

- Otillräckligt med information	

-	Brist på stöd från chefer	

- Passar ej individen	

- Stora geografiska avstånd  
	
21. Vad stödjer dig till att nyttja friskvårdsförmåner? (Cheferna, kollegor, egen vilja)	
	
Om ej:	
22. Vad hindrar dig till att nyttja friskvårdsförmåner? 	
	
23. Vad skulle motivera dig till att börja nyttja friskvårdsförmåner?	
        	
Övriga frågor 
	
24. Något att tillägga?	
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Bilaga 2  
	
Informationsblankett	
	
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie angående friskvårdsförmåner 
 
Idag finns det många arbeten som kännetecknas av mycket stillasittande under arbetstid, vilket 
inte är bra för hälsan. Därför har många arbetsgivare infört friskvårdsförmåner för att öka 
anställdas hälsa och välbefinnande. Det finns dock stora skillnader mellan anställdas 
nyttjandegrad av de friskvårdsförmåner som arbetsplatserna inför. 
  
Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda 
till ökad förståelse kring nyttjande av friskvårdsförmåner. Syftet med denna studie är att 
undersöka vilka upplevda faktorer som påverkar nyttjandet av friskvårdsförmånerna ur ett 
medarbetarperspektiv. 
  
Vi vill mot denna bakgrund intervjua dig som har kunskap och erfarenheter som kan ha stort 
värde för vårt arbete. Intervjun kommer att genomföras på din arbetsplats eller annan plats som 
du själv bestämmer. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in med hjälp 
av en röstinspelare, förutsatt att du godkänner det. 
    
Det är helt frivilligt att delta i vår studie och du kan när som helst välja att avbryta din intervju 
och därmed ditt deltagande i studien utan närmare motivering. Intervjun och ditt deltagande 
kommer behandlas konfidentiellt och du kommer vara anonym. Dina svar och resultat kommer 
att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem eller identifiera dig i kandidatuppsatsen.  
 
När studien är slutförd kommer den eventuellt finnas offentligt tillgänglig på Diva portalen som 
är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser. Vi kan, ifall du så 
önskar, skicka dig uppsatsen via mail. Vi heter Josefine och Louise och studerar på Halmstad 
högskola, utbildningsprogrammet Organisering och ledning av arbete och välfärd med 
inriktning arbetsvetenskap. Anledningen till att denna studie kommer att genomföras är för att 
det i utbildningen ingår att göra en kandidatuppsats. 
       
Har du några funderingar eller frågor kring studien är du välkommen att höra av dig till oss på 
telefon eller via mail – se nedan.  
 
Halmstad 2018-04-02 
  
Studenter    Handledare 
Louise Nyström   Universitetslektor  
lounys15@student.hh.s   Per Sederblad  
070–2752524  per.sederblad@mau.se  
 
Josefine Orrgard     
josorr15@student.hh.se  
 
Med vänliga hälsningar, 
  
Louise Nyström & Josefine Orrgard      
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Bilaga 3  
	
Samtyckesblankett	
Jag samtycker härmed till att delta i studien kring nyttjandegrad av friskvårdsförmåner, utförd 
av två studenter vid Högskolan i Halmstad. Jag är medveten om studiens syfte är att undersöka 
vilka upplevda faktorer som påverkar nyttjandet av friskvårdsförmåner ur ett 
medarbetarperspektiv. Jag har blivit informerad om att intervjun och deltagandet i studien är 
frivilligt och jag kan när som helst avbryta mitt deltagande om så önskas utan närmare 
motivering. Mina personuppgifter kommer inte att spridas vidare och min identitet kommer inte 
att avslöjas. Uppgifterna kommer även att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 
del av dem. Jag är medveten om att den information som jag lämnar kan komma att publiceras 
offentligt.	
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