
 

 

 

Kandidatuppsats 

Att nyttja eller icke nyttja? 

 

- En kvalitativ studie om vilka faktorer som 

påverkar nyttjandet av friskvårdsbidrag 

 

Författare:  

André Johannesson (aj223fi) 

Anton Johansson (aj223fa) 

Niklas Petersson (np222dp) 

Handledare: Hans Wessblad – 

Instutionen för organisation och 

entreprenörskap 

Examinator: Mikael Lundgren – 

Instutionen för organisation och 

entreprenörskap 

Termin: VT18 

Ämne: Företagsekonomi III – 

Kandidatsuppsats Organisation (15 hp) 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2FE78E 



  

 

i 
 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Den fysiska aktiviteten sjunker i vårt samhälle och det är därmed angeläget 

att förbättra möjligheterna till friskvård på arbetsplatser. Med hjälp av 

friskvårdsbidraget kan en medarbetare på ett ekonomiskt förmånligt sätt ta hand om sin 

hälsa. Problematiken vi identifierade innefattar nyttjandet av friskvårdsbidraget inom 

organisationer och vilka faktorer som påverkar nyttjandegraden. Tidigare forskning i 

ämnet ansåg vi vara begränsad och valde därför att försöka öka kunskapen.  

 

Syfte och uppsatsfråga: Syftet med studien var att identifiera orsakerna till den 

varierande nyttjandegraden av friskvårdsbidraget. Uppsatsfrågan som besvaras av 

studien lyder: Vilka faktorer påverkar nyttjandet av friskvårdsbidrag? 

 

Metod: Studien är genomförd med en induktiv ansats där data, insamlad genom 34 

stycken intervjuer, utgjorde grunden för analys och tolkning. Intervjuerna genomfördes 

med anställda inom sex olika organisationer där alla hade tillgång till friskvårdsbidrag. 

Kategorier framgick av det empiriska materialet genom analys. Kategorierna har sedan 

tolkats med hjälp av rådande teorier inom varje ämne. 

 

Slutsats: Studien resulterade i ett svar på uppsatsfrågan. Nio stycken faktorer som 

påverkar nyttjandet av friskvårdsbidrag identifierades. Faktorerna var: strategi för 

hälsofrämjande, metoder för hälsofrämjande, friskvårdsbidragets storlek, 

kommunikationen kring friskvårdsbidraget, social samhörighet och gemensamt 

nyttjande av friskvårdsbidraget, familjesituationen, uttagsprocessen, hälsopåverkan och 

fysiologiskt behov och bristande intresse. 

 

Nyckelord 

Friskvårdsbidrag, nyttjande, faktorer, påverkan, hälsa, personalförmån 
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Vi vill rikta ett stort tack till samtliga informanter som har ställt upp på intervju. Utan 

ert deltagande hade vi inte kunnat genomföra uppsatsen. Den breda variation av åsikter 

vi har fått har varit oerhört nyttig för vårt arbete. Vi vill även rikta ett tack till Hans 

Wessblad för tillgänglighet, god handledning och mycket god rådgivning och feedback. 
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1 Inledning 
 

Denna studie handlar om friskvårdsbidrag och varför människor väljer att använda eller inte 

använda det. Följande kapitel ger en bakgrund till vårt val av uppsatsfråga följt av en 

problemdiskussion som leder fram till syftet med studien.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Hälsa 

Sveriges och resten av världens befolkning blir mindre och mindre fysiskt aktiva. En studie 

gjord av Världshälsoorganisationen (WHO) visade att cirka en fjärdedel av världens 

befolkning över 18 år inte nådde den rekommenderade aktivitetsnivån (WHO 2010). Fysisk 

inaktivitet är den fjärde största orsaken till en för tidig död enligt WHO (2018). Sjukdomar i 

samband med fysisk inaktivitet resulterar årligen i sju miljarder kronor i kostnader för det 

svenska samhället. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) kostar den fysiska inaktiviteten 

samhället ytterligare 18 miljarder kronor årligen för sjukdomar relaterade till högt BMI. I ett 

samhälle där den fysiska inaktiviteten stiger är det angeläget att förbättra möjligheterna till 

friskvård på arbetsplatser. Arbetsgivare skulle genom en ökad förståelse för hur 

friskvårdsbidrag är uppbyggt, samt vilka faktorer som påverkar det, kunna få fler anställda att 

nyttja bidraget. På så vis kan arbetstagare dra nytta av de väldokumenterade positiva fördelar 

fysisk aktivitet innebär, fördelar som exempelvis ökad motståndskraft mot arbetsrelaterad 

stress (Gerber, Jonsdottir, Lindwall & Ahlborg 2014). Hälsa har att göra med fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande och inte endast frånvaron av sjukdom och handikapp enligt WHO 

(1948). God hälsa kan betraktas som en avgörande förutsättning för social, ekonomisk och 

personlig utveckling och därmed en avgörande faktor för livskvalité (WHO 1986). WHO:s 

syn på hälsa kan kompletteras med DeVries III (2010) beskrivning av vad friskvård är till för 

att uppnå. Friskvården för med sig ett helhetsperspektiv som påverkar hälsan och tar in 

personliga-, emotionella-, beteende- och arbetsmiljöfaktorer. 

 

Friskvård 

Rydqvist och Winroths (2004) skriver att begreppet friskvård dök på 60-talet upp för första 

gången. Det är viktigt att särskilja ordet friskvård från hälso- och sjukvård vilket inte är 

samma sak. För att uppnå ett positivt hälsomässigt resultat måste individen själv deltaga i det 
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aktiva arbetet vilket är signifikativt för friskvård. En definition av friskvård lyder: ”Den 

process som möjliggör för individer och grupper att öka kontrollen över de faktorer som 

påverkar hälsan och därmed kunna förbättra den” (Rydqvist & Winroth s.29 2004). Friskvård 

är idag, till skillnad från i början och mitten av 90-talet, mer förekommande på företags och 

organisationers agenda. Exempelvis kan friskvårdsfrågor idag vara mer belysta i policy- och 

styrdokument. Friskvårdens effekter och resultat åskådliggörs också under en längre tids 

arbete vilket nu har kommit till kännedom för företag och organisationer (Rydqvist & 

Winroth 2004). Andersson, Johrén och Malmgren (2004) exemplifierar företagens och 

organisationernas medvetenhet kring friskvårdens effekter genom att beskriva friskvården 

som ett förebyggande underhåll över tid för individen. 

  

I Sverige är friskvård en del av de personalvårdsförmåner arbetsgivaren har möjlighet att 

erbjuda sina medarbetare (Skatteverket (2) 2018). Friskvård har en ökad efterfrågan från 

medarbetarna (DeVries III 2010) och är tilltalande för många. En aktualisering skulle kunna 

vara hur entreprenörer framgångsrikt startar upp gym i svensk glesbygd (Andersson 2017) 

som friskvårdsbidraget kan finansiera ett medlemskap till. Condon och Edwards (2018) menar 

att de organisationer som anammar friskvårdstrenden tidigt i utvecklingen, kommer att kunna 

tillskaffa sig stora konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter genom en effektiv 

hantering av medarbetarnas produktivitet och hälsa. Även Adams (2018) skriver att 

hälsofrämjande åtgärder som träning och andra former av fysisk aktivitet påverkar ett positivt 

beteende som genererar mer produktivitet hos medarbetarna. 

 

Friskvårdsbidrag 

Ett friskvårdsbidrag är en förbestämd summa pengar på upp till 5.000 kronor som en 

arbetsgivare, skatte- och avgiftsfritt, kan erbjuda sina anställda för att främja deras hälsa. 

Pengarna kan enbart betalas ut för att ersätta kostnader för friskvårdsaktiviteter och 

mottagaren måste uppvisa kvitto för att få ta del av bidraget (Skatteverket (2) 2018). 

Skatteverket presenterade den 15 januari 2018 nya regler gällande vilka personalförmåner 

som omfattas av friskvårdsbidraget. Friskvårdsbidraget omfattar nu ett ökat antal skattefria 

förmåner i form av motions- och friskvårdsaktiviteter. Golf och ridning är två av de nya 

aktiviteter som nu faller inom ramarna för bidraget och därmed för skatteavdrag (Skatteverket 

(1) 2018). Anledningen till lagändringen var ett domslut i Högsta domstolen där golf var den 

friskvårdsaktivitet som stod i centrum för rättsfallet (Högsta förvaltningsdomstolen 2018). 
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Condon och Edwards (2018) menar att ett adderande av nya, icke-traditionella 

friskvårdsaktiviteter kan förbättra arbetsgivares hälsostrategier. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Problematiken vi valt att undersöka handlar om nyttjandet av friskvårdsbidrag. Det är viktigt 

att skilja mellan uttag och nyttjande av friskvårdsbidrag. Att en medarbetare tar ut sitt 

friskvårdsbidrag innebär inte automatiskt att bidraget nyttjas. Ett exempel på ett uttaget men 

icke nyttjat bidrag skulle kunna vara ett gymkort som köpts med hjälp av bidraget men sedan 

sällan eller aldrig används. Enligt en undersökning utförd av Sifo på uppdrag av Viktväktarna 

har 48 % av svenskarna tillgång till ett friskvårdsbidrag. Av de svenskar som har tillgång till 

friskvårdsbidraget väljer 37 % att inte ta ut det. Det finns också en skillnad i uttaget mellan 

män och kvinnor. Hela 48 % av männen väljer att inte ta ut bidraget medan samma siffra hos 

kvinnorna endast är 28 % (Viktväktarna 2017). Ovanstående undersökning visar på hur stort 

uttaget av friskvårdsbidraget är men inte hur stort nyttjandet är. 

  

Det finns ett flertal studier som visar på positiva effekter av införandet av personalförmåner 

(Delive, Skagert & Wilhelmsson 2006; Mazumder & Mazumder 2013; Staff & Schulenberg 

2010; Yamamoto 2011). Ett friskvårdsbidrag är en typ av personalförmån men det är viktigt 

att särskilja begreppen eftersom en stor mängd forskning är gjord inom ämnet 

personalförmåner medan endast en liten mängd forskning är gjord gällande friskvårdsbidrag 

specifikt. För att problematisera fenomenet friskvårdsbidrag och nyttjandet av det har vi valt 

att referera till ett antal studier om personalförmåner som fenomen. Vi anser att studierna om 

personalförmåner är relevanta i vår problematisering eftersom friskvårdsbidrag är en typ av 

personalförmån. 

 

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen leder till ökad närvaro på arbetet (Delive, Skagert & 

Wilhelmsson 2006). Att många arbetstagare inte nyttjar sitt friskvårdsbidrag kan därför ses 

som problematiskt, eller åtminstone en förlorad möjlighet för arbetsgivare. Även 

bibehållandet av arbetstagare har ett positivt linjärt samband med personalförmåner 

(Yamamoto 2011) vilket bör innebära att organisationer kan antas vilja erbjuda sina anställda 

rikligt med förmåner samt se till att de anställda faktiskt nyttjar förmånerna. Mazumder och 

Mazumder (2013) menar att förmåner är viktiga för att motivera personalen till att prestera 
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bättre vilket också kan ses som en positiv effekt av personalförmåner ur ett 

arbetsgivarperspektiv. 

  

Även om flera studier visar på att personalförmåner ger positiva effekter för organisationen 

(Delive, Skagert & Wilhelmsson 2006; Mazumder & Mazumder 2013; Staff & Schulenberg 

2010; Yamamoto 2011) kan det på arbetsplatser finnas individer som påverkas negativt av 

vissa förmåner. Friskvårdsbidraget är ämnat att användas till just friskvård och friskvård tycks 

ofta associeras med fysisk träning. Enligt Cederström och Spicer (2015) har dagens frenetiska 

strävan mot hälsa börjat få negativa effekter för vissa människor. Att bli hälsosam har blivit 

ett allmängiltigt livsmål vilket har lett till att människor med god hälsa uppfattas som bra 

människor medan de med sämre hälsa uppfattas som sämre i jämförelse. Strävan mot hälsa 

kan därmed orsaka stress och ångest vilket i sig självt är ohälsosamt. I media associeras ofta 

hälsa med en viss typ av utseende (Ingemarson & Lundberg 2016) vilket kan få individer som 

inte känner att de passar in i medias bild av hälsosamma människor att känna sig utanför. 

 

Samtidigt som en hälsohets kan vara ohälsosam så är generellt sett hälsosamma medarbetare 

mer produktiva än ohälsosamma medarbetare (Ilmarinen & von Bonsdorff 2007). Att som 

arbetsgivare försöka påverka arbetstagarnas hälsa kan därför bli en balansgång mellan 

enskilda individers reaktioner. Ett friskvårdsbidrag är dock helt frivilligt att nyttja och 

medarbetare behöver inte ange för varandra om de nyttjat bidraget eller inte, vilket bör minska 

risken för en onyttig hälsohets. Ur ett arbetsgivarperspektiv bör så många medarbetare som 

möjligt nyttja friskvårdsbidraget för att uppnå de önskade effekter bidraget är ämnat att 

medföra. Att alla inte nyttjar bidraget kan därför ses som en förbisedd möjlighet.  

  

Enligt Pettersson och Törnebrink (2017) är det i större utsträckning fysiskt aktiva människor 

än fysiskt inaktiva människor som nyttjar friskvårdsbidraget. Om så är fallet kanske 

friskvårdsbidrag är fel metod att använda för att få fysiskt inaktiva medarbetare att bli aktiva. 

Samtidigt kanske valet att inte nyttja friskvårdsbidraget baseras på flera olika faktorer. I Kohn 

och Lundskogs (2013) undersökning om nyttjande av friskvårdsbidrag uppmärksammades att 

över 97 % av de tillfrågade anställda i de undersökta organisationerna var positivt inställda till 

friskvård och hälsa. Trots den höga positiva inställningen var det endast 45 % av alla 

tillfrågade som faktiskt nyttjade friskvårdsbidraget. Till skillnad från tidigare studier i ämnet 

friskvårdsbidrag (Kohn & Lundskog 2013; Pettersson och Törnebrink 2017), som till stor del 

bestått av mer övergripande studier kring inställningar och hälsoeffekter, ville vi undersöka 
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varför nyttjandegraden av friskvårdsbidraget ser ut som den gör. Vi valde därför att försöka 

besvara nedanstående fråga. 

 

1.3 Uppsatsfråga 

 

Vilka faktorer påverkar nyttjandet av friskvårdsbidrag? 

 

1.4 Syfte 

 

Att identifiera orsakerna till den varierande nyttjandegraden av friskvårdsbidraget. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie. Här 

behandlas problemets karaktär, hur processen har gått till, vilken strategi vi har använt, hur 

vi har kommit fram till vårt resultat och vilken kvalité vi anser att studien håller. 

 

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 

 

Tidigare studier om friskvårdsbidrag (Kohn & Lundskog 2013; Pettersson och Törnebrink 

2017) har skett inom hälsovetenskap och därför haft individen i fokus. Vi har istället valt att 

studera ämnet utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Det finns ett flertal studier gällande olika 

personalförmåner och vilka effekter de får för individen, organisationen och till och med 

samhället (Delive, Skagert & Wilhelmsson 2006; Mazumder & Mazumder 2013; Staff & 

Schulenberg 2010; Yamamoto 2011). Vi fick tillgång till statistik över hur uttaget av 

friskvårdsbidrag såg ut, både i ett antal enskilda organisationer som vi valt att studera och för 

Sverige i sin helhet (Viktväktarna 2017). Uttagsnivåerna var enligt oss förvånansvärt låga. Vi 

började med att särskilja uttag från nyttjande och valde sedan att fokusera på vilka faktorer 

som påverkar nyttjandet av friskvårdsbidrag. Bryman och Bell (2013) skriver att ett 

forskningsproblem kan analyseras på olika nivåer, till exempel individnivå, organisationsnivå 

och samhällsnivå. Vårt problem analyseras på individnivå för att således skapa förståelse för 

problemet vilket kan nyttjas av aktörer på samtliga nivåer.  

 

För att kunna ta reda på vilka faktorer som påverkar nyttjandet av friskvårdsbidrag bestämde 

vi oss för att undersöka individers uppfattningar om fenomenet. Vi övervägde att försöka oss 

på en enkätstudie för att på så vis få ett statistiskt underlag för att analysera problemet med. 

Vi insåg dock att vi inte skulle ha varken tid eller möjlighet till att få tag på ett tillräckligt stort 

antal individer som kunde ge oss svaren som krävs för att få det statistiska underlag vi ville 

ha. Istället bestämde vi oss för att genomföra en intervjustudie där vi använde oss av tematiskt 

ostrukturerade intervjuer för att samla in kvalitativ data. Även om vår studie inte kan ge en 

statiskt stark inventering av faktorer som påverkar nyttjandet av friskvårdsbidrag så menar vi 

att den kan ge en djupare insyn i och förståelse för ett antal påverkansfaktorer.      
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2.2 Forskningsprocess 

 

Tidigare studier gällande friskvårdsbidrag (Kohn & Lundskog 2013; Pettersson och 

Törnebrink 2017) har till stor del haft deduktiva ansatser och byggts på kvantitativ data. Vi 

har istället valt att ha en induktiv ansats eftersom vi ville ge ett annat perspektiv på frågan än 

vad som getts i tidigare studier. Vid valet av forskningsansats bör typen av relation mellan 

empiri och teori tydligt klargöras för att ta reda på om det är teorin som styr forskningen eller 

om teorin blir ett resultat av forskningen. En induktiv ansats aktualiserar istället teorin efter 

det att den empiriska granskningen och insamlandet av empirisk data genomförts. Teorin blir 

därmed resultatet av en forskningsinsats och de observationer insatsen leder till (Bryman & 

Bell 2013).       

 

2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

 

Tidigare studier av friskvårdsbidrag (Kohn & Lundskog 2013; Pettersson och Törnebrink 

2017) har till stor del byggts på kvantitativ data insamlat genom enkätundersökningar. Vi ville 

istället bygga vår studie på kvalitativ data insamlad genom intervjuer. I vår uppsats är våra 

informanters perspektiv vitala för att vi ska kunna identifiera de orsaker som gör att en 

medarbetare nyttjar friskvårdsbidrag eller ej. Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver att en 

tydlig distinktion som särskiljer den kvalitativa forskningsstrategin från den kvantitativa 

motsvarigheten är att den kvalitativa strategin utgår ifrån studiesubjektens perspektiv. Vår 

metod faller också väl ut med Denzin och Lincolns (2005) beskrivningar av den kvalitativa 

forskningsstrategin: en studie av saker lokaliserade i deras naturliga omgivning. Forskarna 

försöker i den kvalitativa forskningsstrategin tolka, förstå eller utröna fenomen från det 

budskap individerna ger dem. Föregående mening passar väl in på det vi ville undersöka i vår 

frågeställning vilket gör att vi valde den kvalitativa forskningsstrategin framför den 

kvantitativa. Undersökningsprocessen och möjligheten att kunna se eventuella samband 

mellan budskapen ansåg vi också vara ett fördelaktigt tillvägagångssätt. Vidare ansåg vi att 

den kvalitativa forskningsstrategin skulle gynna oss då informanterna sätts i fokus.   

 

 

 

 



  

 

8 

2.4 Intervju som metod 

 

Intervju som metod kom vi gemensamt fram till att använda efter att ha övervägt andra 

metoder. Metoder för att samla in kvantitativ data avfärdade vi omgående då vi kände att 

exempelvis en enkätstudie skulle presentera faktorerna för informanterna istället för att 

informanterna skulle formulera faktorerna själva. Det innebär att vi genom en enkätstudie 

själva hade konstruerat svarsalternativen i förväg. En metod vi tidigt övervägde var 

fokusgrupper. Vi ansåg att nackdelarna med fokusgrupper var att informationen insamlas via 

grupper och inte individer. Vi hade genom att använda fokusgrupper riskerat att individerna 

påverkat varandra för mycket. Fördelaktligen valde vi därför intervju som metod. Vi 

bestämde oss också för att utföra intervjuerna med endast en intervjuare närvarande. Genom 

att inte vara fler än en intervjuare ville vi undvika en situation där informanten kände sig 

uttittad eller pressad. 

 

Då vi ville identifiera faktorer som påverkar nyttjandet av friskvårdsbidrag behövde vi 

komma i kontakt med individer med möjlighet att ta ut ett sådant. För att få individernas 

åsikter behövde vi sätta dem i centrum som informanter i ett intervjusammanhang. Genom att 

undvika ledande frågor och istället ge informanterna möjlighet att själva tänka igenom sina 

svar ville vi att informanterna skulle tala fritt och därmed ge en mer ingående bild av 

situationen. Intervjuer som arbetsmetod är vanligt förekommande i kvalitativ forskning där 

syftet är att förstå mer subjektiva fenomen, till exempel upplevelser av eller känslor inför 

något (Dalen 2015) samt där målet är att ta reda på vilka åsikter, tyckanden, uppgifter och 

kunskaper en viss grupp har (Ejvegård 2009). 

 

Intervju som metod kan också vara problematiskt av flera olika skäl. I begränsade miljöer 

finns det en risk att enskilda personer eller grupper kan identifieras trots anonymitet vilket 

beroende på den delgivna informationens känslighet kan skapa stigmatisering. Forskarens 

solidaritet gentemot intervjupersonen kan också utgöra ett metodproblem. Om forskaren 

undersöker ett ämne som för henne själv är känsligt så finns det en risk att känslorna påverkar 

tolkningen av materialet (Dalen 2015). Vi övervägde ovanstående problem inför valet av 

insamlingsmetod och uppskattade att fördelarna övervann nackdelarna.  
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Datainsamling 

Vår insamling av empiriskt material har skett genom 34 stycken tematiska ostrukturerade 

intervjuer av medarbetare på ett antal organisationer vi samarbetat med i studien. Till skillnad 

från delvis strukturerade eller semistrukturerade intervjuer där insamlingen av information 

sker genom att respondenter svarar på ett antal förberedda frågor så är ostrukturerade 

intervjuer mer av ett öppet samtal (Dalen 2015). Med tematiska ostrukturerade intervjuer 

menar vi att vi hade en presentation av studiens syfte följt av ett öppet samtal med 

informanten. Anledningen till att vi valde tematiska ostrukturerade intervjuer istället för 

semistrukturerade intervjuer var för att lämna utrymme för informanterna att utveckla sina 

resonemang och således ge oss ett rikare empiriskt material.  

 

Urval 

Vi hade inför urvalet av våra informanter läst in oss på temat och problematiserat fenomenet 

för att på så vis kunna identifiera olika perspektiv på det valda uppsatsämnet. I urvalet av 

intervjupersoner kan forskare försöka återspegla en maximal variation hos det fenomen som 

ska studeras. Ett sådant urval kräver dock god insikt i och kunskap om det aktuella temat så 

att flera dimensioner av fenomenet kan representeras i urvalet. Med ett sådant urval läggs en 

speciellt god grund för utveckling av kategorier och underkategorier (Dalen 2015). För att få 

tillgång till informanter behövde vi ta kontakt med organisationer med friskvårdsbidrag som 

personalförmån. Vi använde personliga kontakter för att få till samarbeten med sex 

organisationer av varierande storlek. Ett intervjuunderlag (Bilaga A) distribuerades till 

kontaktpersonerna i organisationerna. På organisationerna vi samarbetade med fanns det olika 

yrkeskategorier vilket skulle kunna vara en faktor som påverkar nyttjandet och vi valde därför 

att ha med representanter från flera olika yrkeskategorier. Nästa fördelning vi valde att ha med 

är kön. Vi efterfrågade en jämn fördelning av kvinnliga och manliga informanter men i och 

med den höga representationen av kvinnor i våra samarbetsorganisationer blev fördelningen 

22 kvinnor och 12 män. Vi har även inkluderat ålder i vår fördelning eftersom åldersskillnad 

skulle kunna vara en faktor till varför olika individer nyttjar friskvårdbidraget. Åldersurvalet 

begränsas dock även det av våra samarbetsorganisationers åldersfördelning och snittåldern för 

våra informanter blev 47 år. Slutligen efterfrågade vi också en jämn fördelning av 

informanterna utifrån om de nyttjade friskvårdsbidraget eller inte för att belysa båda 

perspektiven. Vi kunde dock inte veta inför intervjuerna om informanterna nyttjade sitt bidrag 

eller ej, så en sådan fördelning var omöjlig att planera i förväg. Fördelningen bland 

informanterna blev 9 stycken icke-nyttjare och 25 stycken nyttjare (Bilaga B). 
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2.5 Analys och tolkning 

 

Enligt Alvesson (2011) bör forskare vara uppmärksamma på vilket syftet är med svaren deras 

informanter ger under intervjuer. Vi var under våra intervjuer noga med att spela in allt som 

sades för att i efterhand kunna analysera svarens tillförlitlighet. Eftersom ämnet vi studerat 

inte är av någon känslig karaktär för informanterna utgår vi ifrån att svaren vi erhållit har varit 

genomgående uppriktiga. Efter 34 genomförda och transkriberade intervjuer hade vi en stor 

mängd data att analysera och tolka. Vi började med att gå igenom hela det empiriska 

materialet var för sig för att se om vi kunde hitta mönster i informanternas svar. Enligt Holme 

och Solvang (1997) måste information som samlats in i kvalitativa undersökningar 

struktureras och organiseras. Vi valde att göra det genom att identifiera nyckelord i våra 

informanters svar. Efter att nyckelord identifierats kunde vi hitta vissa samband i de olika 

informanternas svar. 

 

Enligt Boyatzis (1998) bör en bra tematisk kodning fånga hela det kvalitativa omfånget i ett 

fenomen. Processen att koda tematiskt börjar med att etikettera temat. Sedan bör forskaren 

definiera vad temat handlar om. Tredje steget handlar om att skapa en beskrivning av hur 

forskaren ska veta när temat förekommer. Slutligen bör forskaren skapa exempel på vad som 

kvalificerar och vad som diskvalificerar material från att ingå i temat. Det Boyatzis skriver 

kan liknas med det Maxwell (2013) beskriver som substantiell kategorisering. Substantiell 

kategorisering fokuserar på det innehåll individen förmedlat och skildringarna som sker under 

bearbetningen av materialet. Deltagarens mer diffusa övertygelser står också nära den 

kategoriserade datan och behöver nödvändigtvis inte medföra en mer abstrakt teori. 

 

Efter att nyckelord identifierats och vi hittat ett antal olika samband i vårt material började vi 

namnge de olika sambanden och definiera vad de handlade om. Dessa samband kom att bli 

våra teman. Vi kom gemensamt fram till vilka nyckelord som skulle gå under vilket tema och 

tog fram exempel för varje tema så att vi lättare kunde dela in materialet i våra olika teman. 

Enligt Boyatzis (1998) är det svårare att utveckla teman ur insamlat material i en induktiv 

studie än i en teoribaserad studie eftersom forskaren i en induktiv studie inte vet vad den letar 

efter. Syftet med vår studie var att identifiera vilka faktorer som påverkar nyttjandet av 

friskvårdsbidrag och vår uppdelning av empiriskt material var därför baserad just på 

påverkansfaktorer. Utifrån våra teman kunde vi skapa sex stycken kategorier som speglar 

vilka faktorer som påverkar nyttjandet av friskvårdsbidrag. 
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2.6 Forskningskvalitét 

 

Reliabilitet och validitet är två vanliga mått för att bedöma forskningskvalitét i kvantitativa 

studier. När det kommer till kvalitativa studier är dessa mått inte lika passande eftersom 

kvalitativ data inte är mätbara på samma sätt som kvantitativ data (Alvehus 2013). En studies 

validitet visar enligt Bryman och Bell (2013) hur pass väl en studie har mätt det den faktiskt 

var ämnad att mäta. Vi anser att vår studie till stor del följer det syfte vi hade. I ett fåtal 

resonemang i kapitlet om personalförmånens utformning frångick vi uppsatsfrågan vilket 

skulle kunna sänka validiteten. Vi har dock valt att lägga större fokus på hög kvalité utifrån 

andra mått. Trovärdighet är ett begrepp som innefattar måtten transparens, återkoppling och 

triangulering (Svensson & Ahrne 2011). Bryman och Bell (2013) beskriver triangulering som 

att inte begränsa forskningen genom att bara använda en metod och analysera genom ett 

perspektiv. Vi har endast använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod men ingen 

intervju var identisk med en annan. Resultatet av den tematiska analysen har sedan tolkats 

utifrån flera teoretiska perspektiv för att kunna ge en så bred tolkning som möjligt. 

 

Nästa mått vi bedömer är vår kvalité med hjälp av är återkoppling. Både i det intervjuunderlag 

informanterna fick inför samtalen och under själva samtalen meddelade vi informanterna att 

de skulle få tillgång till den färdiga uppsatsen. Om informanterna hade synpunkter på hur de 

representeras i resultatet så fick de möjlighet att återkoppla till oss för eventuell revidering. 

Bryman och Bell (2013) beskriver återkoppling till fältet som just att redovisa 

forskningsresultatet inför sina informanter samt ge informanterna chansen att kommentera sin 

egen representation i studien. Våra informanter är dock anonyma i resultatet men om någon 

informant känner igen sitt eget citat så ges de möjlighet att rätta eventuella 

felrepresentationer. 

 

Det sista måttet vi har använt oss av är transparens. Vi har under hela skrivprocessen försökt 

vara så tydliga som möjligt med hur vi har gått tillväga och vilka överväganden vi har gjort. 

Bryman och Bell (2013) sammanfattar begreppet transparens som tydlighet i 

metodbeskrivningar och väl argumenterade metodval. Ahrne och Svensson (2015) menar 

också att transparens handlar om att ge en så stor inblick som möjligt i forskningsprocessen. 

Vi har också varit transparenta gentemot våra informanter genom att delge dem vårt 

intervjuunderlag med information om vad vi planerat att undersöka. 
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Alvehus (2013) skriver att kvalitétsmåttet reliabilitet handlar om hur upprepningsbart ett 

forskningsresultat är. Om en mätning är reliabel så kan den genomföras på samma sätt av 

någon helt annan och ändå få samma resultat. Reliabilitet är dock ett ganska trubbigt 

mätinstrument för kvalitativ forskning i allmänhet och intervjuer som metod i synnerhet. En 

forskare är alltid delaktig i intervjuer och kommer på olika sätt påverka vilka svar 

respondenten ger. Det är därför minst sagt svårt, om inte omöjligt för två helt oberoende 

forskare att få fram samma resultat genom kvalitativ forskning. I och med att vår studie 

bygger på kvalitativ data insamlat genom intervjuer tror vi att det kan vara svårt för andra att 

få exakt samma resultat som oss men i och med det begränsade fenomen vi har studerat tror vi 

att reliabiliteten är relativt hög i förhållande till andra kvalitativa studier.  

 

Ett alternativt kvalitétsmått som vi anser vara passande att nämna i vårt sammanhang är 

poängfullhet. En kortfattad sammanfattning av Alvehus (2013) beskrivning är att poängfull 

forskning ska vara intressant och relevant. Det handlar om hur nytänkande forskningen är och 

om forskningen ger nya insikter i ett problem. Vi anser att vår studie kan klassas som 

tämligen poängfull eftersom vi inte lyckats hitta någon studie om samma ämne genomförd 

med en liknande metod. Vi menar också att vårt resultat ger nya insikter i ett problem som 

tidigare enbart har studerats genom enkätundersökningar. 

 

2.7 Forskningsetik 

 

Det finns en rad etiska problem som potentiellt kan uppstå vid en kvalitativ forskningsstudie. 

Problemen bygger vanligtvis på frivillighet, konfidentialitet, anonymitet och integritet 

gällande de informanter undersökningen innefattar. Ett antal etiska principiella krav används 

ofta för att forskare ska kunna hantera och ta hänsyn till de etiska problem som ofta uppstår. 

Informationskravet bygger på att forskaren ska informera de människor studien berör om den 

aktuella forskningsstudiens syfte samt informera om de moment studien innefattar (Bryman & 

Bell 2013). För att uppfylla kravet gällande information skickade vi ett intervjuunderlag till 

samtliga informanter inför intervjuerna där vi bland annat specificerade syftet med vår 

forskningsstudie samt uppskattad tidslängd på intervjuerna. Vi valde att författa 

intervjuunderlaget enligt Ejvegårds (2009) beskrivning av konfidentiell behandling av 

material. Ejvegård menar att konfidentiell behandling innebär att ålder, bostadsort, yrke och 

organisationstillhörighet inte kan leda till en informant identifieras. Vi började varje intervju 

med att informera om att ålder, kön och befattning kommer vara intressant för uppsatsen och 
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således inte vara anonymt. Informantens valmöjlighet att avbryta intervjun kvarstod. I 

efterhand förstod vi att informationen om att ålder, kön och befattning skulle tas med i 

uppsatsen borde ha meddelats redan i intervjuunderlaget. Informanterna kan ha upplevt en 

känsla av tvång att låta intervjuerna fortgå eftersom de redan hade tackat ja till att ställa upp.   

Samtyckeskravet handlar om att informanterna ska veta om att deras deltagande i 

forskningsstudien är frivilligt och att de när som helst under intervjun kan välja att avbryta 

(Bryman & Bell 2013). Kravet gällande samtycke tog vi hänsyn till genom att i det utskickade 

intervjuunderlaget tydligt informera om att de som deltar i intervjun när som helst kan välja 

att avbryta intervjun. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att de uppgifter om de 

personer som deltar i studien ska behandlas och hanteras med största möjliga konfidentialitet 

av forskarna (Bryman & Bell 2013). Vi ansåg att informantens ålder och kön var faktorer av 

potentiell relevans för vår uppsatsfråga och valde att inkludera dem i transkriberingen samt 

vår tolkning. Vid starten av varje intervju frågade vi informanten om lov att ljudinspela 

intervjun med våra medtagna mobiltelefoner. Vi som författare av uppsatsen var de enda som 

tog del av ljudfilerna från intervjuerna. Efter att ha transkriberat intervjuerna övervägde vi 

beslutet att radera ljudfilerna för att på så sätt skydda den konfidentiella information som 

ljudfilerna innehöll. Vi bestämde oss dock för att vänta med förstörandet av ljudfilerna tills 

uppsatsen färdigställts för att på så sätt kunna komplettera transkriberingen ifall den skulle 

visa sig innehålla eventuella misstag. Nyttjandekravet bygger på att forskaren endast använder 

de personuppgifter som samlas in till forskningsändamålet och inget annat (Bryman & Bell 

2013). De insamlade personuppgifterna från intervjuer har enbart använts till denna uppsats 

och kommer inte delas till någon utanför författargruppen. 

 

2.8 Metodkritik 

 

Efter att studien var genomförd började vi reflektera över hur arbetet har gått och vad som 

kunde ha gjorts bättre. Den första förbättringspotentialen vi identifierade var urvalet av 

informanter. Antalet informanter som nyttjade friskvårdsbidraget översteg antalet informanter 

som inte gjorde det vilket kan ha påverkat resultatet. Vår önskan inför studien var att ha en 

jämn fördelning av nyttjare och icke-nyttjare som informanter vilket vi inte lyckades 

åstadkomma. Även spridningen av yrkeskategorier bland informanterna kunde ha varit större 

för att ge en bredare bild av uppfattningar. Informanterna hade till stor del olika typer av 

jobbtitlar men en majoritet av informanterna var tjänstemän och arbetade framför en dator. Vi 
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tror att fler informanter med andra typer av jobb skulle kunna ha gett ett bredare spektrum av 

åsikter.  

 

I intervjuunderlaget informerade vi informanterna om att de skulle förbli anonyma i resultatet. 

I början av intervjuerna förklarade vi dock att vi skulle behöva specificera informantens ålder, 

kön och befattning i resultatet. I efterhand har vi förstått problematiken med att vi 

felinformerade informanterna i intervjuunderlaget gällande anonymiteten och att vi istället 

skulle lyft önskemålet att ha med ålder, kön och befattning redan i detta skede. Vi antog också 

att intervjuerna skulle ta cirka 30 till 40 minuter. Det visade sig sedan att intervjuerna istället 

varade i cirka 15 till 25 minuter.   
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3 Personalförmånens utformning 
 

Vi valde att behandla kategorin personalförmånens utformning först då detta kapitel utgör tre 

ganska varierande subkategorier som vi inte ansåg passa in under de följande 

huvudkategorierna. Det gemensamma för de här subkategorierna är att de handlar om 

friskvårdsbidragets utformning och användning. 

 

 

3.1 Frivilligt eller obligatoriskt 

 

I samtalen med våra informanter har frågan om organisatoriskt krav på friskvårdsaktiviteter 

ofta kommit upp. Det rådde bland informanterna delade meningar om huruvida en 

organisation bör ställa krav på sina anställda att kontinuerligt ägna sig åt friskvårdsaktiviteter 

för att på så vis öka nyttjandet av friskvårdsbidraget. Uppskattningsvis hälften av 

informanterna hade en positiv inställning till krav medan den andra hälften hade en negativ 

inställning. Mullins och Christy (2013) skriver att anställdas uppgift är att prestera bra inom 

rätt område. Vad som i sin tur är rätt område blir upp till ledarna att avgöra och sedan styra in 

den anställde på. Förutom att styra in den anställde på rätt område behöver ledaren också 

motivera den anställde. Vi tolkar det våra informanter sa som att de efterfrågar kontinuerlig 

vägledning och motivation från ledarskapet. Enligt Hansson (1997) är det vanligt att 

organisationer saknar en uttalad personalstrategi med syfte att utveckla personalen. Vi menar 

att friskvårdsbidraget bland annat är ett verktyg för organisationer att förändra sin personals 

livsstil till det bättre, med andra ord utveckla personalen. 

 

Hansson (1997) skriver också att förutom en utvecklingsstrategi behöver organisationer också 

personalmål vid sidan av de finansiella målen. Framför allt inom organisationer där 

personalen är avgörande för verksamheten är personalmål viktiga eftersom personalen i 

sådana branscher är det främsta konkurrensmedlet. I den största organisationen vi studerade 

fanns det vissa avdelningar som hade nyttjande av friskvårdsbidrag med i sin målstyrning. 

Personalen såg inte målstyrningen som ett krav från ledningen utan snarare en 

motivationsfaktor till att faktiskt nyttja bidraget. Detta går väl i linje med vad Hansson (1997) 

skriver om personalmål och vi tror att även andra organisationer skulle kunna öka sin 

nyttjandegrad av friskvårdsbidraget om personalen målstyrdes efter nyttjande. Utifrån vårt 

resultat vill också en majoritet av alla informanter att organisationerna aktivt bör försöka 
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påverka sina anställda genom kampanjer, påminnelser och information. En informant sa: 

“[…] men jag tror att man kan jobba mer med friskvårdsbidraget och lyfta och pusha på för 

att fler ska använda det.” (Kvinna, 40 år, samordnare av ledningssystem). Föregående citat 

återspeglar det majoriteten av informanterna verkade tycka i frågan. 

 

3.2 Friskvård på arbetstid 

 

Nästa subkategori behandlar friskvård på arbetstid i olika former. Vi är medvetna om 

resonemangen som förs i denna subkategori i någon mån kan tyckas frångå vår uppsatsfråga. 

Vi anser dock att det är relevant att behandla detta ämne eftersom det enligt våra informanter 

var ett intressant alternativ till friskvårdsbidraget. En majoritet av informanterna berättade att 

de tidigare i sina arbetsliv haft tillgång till olika varianter av friskvårdsaktiviteter, betalda eller 

obetalda, under arbetstid. Det vanligast förekommande fenomenet bland våra informanter var 

en så kallad friskvårdstimme. Den sammanvägda beskrivningen av friskvårdstimmen var en 

betald timme i veckan, på arbetstid, där individen kan ägna sig åt någon av organisationen 

godkänd friskvårdsaktivitet. Den gängse bilden av friskvårdstimmen som målades upp var 

positiv och informanterna tycktes enhälligt uppskatta den typen av personalförmån. Hanson 

(2004) skriver att hälsofrämjande åtgärder måste förankras hos medarbetarna för att få fäste i 

en organisation. Om inte medarbetarna anser att en åtgärd är önskad så kommer den heller 

inte mottas väl. Utifrån vårt resultat är en friskvårdstimme definitivt önskad av informanterna 

men frågan är hur den står sig i relation till inställningen gentemot friskvårdsbidraget. 

 

Under intervjuerna med informanterna ställdes friskvårdstimmen i relation till 

friskvårdsbidraget och det rådde delade meningar om vilken förmån som var bäst. Bland vissa 

informanter fanns ett tvivel om lämpligheten av en friskvårdstimme istället för ett 

friskvårdsbidrag. Tvivlet handlade om möjligheten att träna under arbetstid på vissa 

arbetsplatser där verksamheten är beroende av strikt styrda arbetstider, till exempel inom 

vården. Båda alternativen hade ett likvärdigt antal informanter argumenterandes för sig. Vi 

kan utifrån vårt resultat inte säga vilket av ovanstående två alternativ som skulle generera 

störst nyttjande men kanske går det att erbjuda anställda båda möjligheterna?  

 

Det rådde en samstämmighet angående önskan att ha möjligheten att välja mellan 

friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Samtliga informanter som tog upp ämnet var eniga om 

att en valmöjlighet mellan friskvårdsbidrag och friskvårdstimme skulle öka det totala 
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nyttjandet av friskvårdsförmåner. Enligt Hanson (2004) bör den valda 

hälsofrämjandestrategin vara baserad på hur arbetsplatsen är utformad och vilka möjligheter 

där finns. Våra informanter som såg svårigheter med att införa en friskvårdstimme syftade 

framför allt på orättvisan i att vissa enheter inte skulle kunna få ta del av en sådan. Vi har 

därför i våra resonemang kring ett eventuellt införande av friskvårdstimme utgått ifrån att det 

endast är möjligt om införandet är rättvist enligt samtliga anställda. Om alla inte anser att 

möjligheterna är rättvisa så finns det en risk att införandet inte får önskad effekt.  

 

Två av organisationerna vi har studerat skulle möjligtvis kunna ge samtliga anställda samma 

möjlighet till att förutom friskvårdsbidraget också kunna ha en friskvårdstimme eftersom 

arbetsförhållandena var liknande för alla anställda. Övriga organisationer skulle få problem att 

införa en friskvårdstimme eftersom vissa enheter inom organisationerna inte har 

förutsättningar att kunna gå ifrån jobbet i en timme under arbetsdagen. Vår slutsats i frågan är 

att en av förutsättningarna som måste finnas för att införa en friskvårdstimme är att idén är 

förankrad hos de anställda. Den bästa lösningen enligt våra informanter var att erbjuda 

förmånerna som valmöjligheter, antingen friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Om alla 

anställda har möjlighet att ta del av någon av personalförmånerna så tror vi att organisationer 

kan komma runt orättvisan i att alla anställda inte kan nyttja just friskvårdstimmen. 

  

På en av organisationerna vi besökte fanns det utöver friskvårdsbidraget möjlighet att delta i 

aktiviteter som gemensamma lunchpromenader eller fri tillgång till gym under arbetstid. För 

att få ta del av dessa aktiviteter var medarbetarna dock tvungna att stämpla ut under tiden. 

Dessa friskvårdsmöjligheter var sparsamt använda och majoriteten av informanterna trodde 

att det framför allt berodde på att man inte fick betalt under tiden aktiviteten utfördes. 

Samtliga informanter som tog upp ämnet trodde att betalda friskvårdsaktiviteter på arbetstid 

skulle bli nyttjade och därigenom också ge effekt på personalhälsan. Ett sätt att tolka 

ovanstående resultat skulle kunna vara att våra informanter helt enkelt inte var intresserade av 

att träna och därför valde att inte stämpla ut och delta i friskvårdsaktiviteterna. Vi tror dock att 

det låga deltagandet beror på andra faktorer. Enligt White (2016) är det viktigt för anställda 

att känna sig uppskattade för sina arbetsprestationer. I en experimentstudie kommer White 

fram till att anställda vars ledare visat uppskattning för de anställdas arbete känner sig mer 

motiverade att jobba än anställda som inte fått uppskattning. Vi tror att en nyckel till att få de 

anställda att börja nyttja friskvårdsmöjligheterna som finns under arbetstid är att visa 

uppskattning för deltagandet. Organisationerna vill att de anställda ska ägna sig åt dessa 
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aktiviteter för att bli mer hälsosamma och således mer produktiva i arbetet. Genom att låta de 

anställda få betalt under tiden de genomför aktiviteterna visar organisationen att de uppskattar 

deltagandet.   

 

3.3 Alternativa användningsområden 

 

Över hälften av informanterna hade synpunkter på vad friskvårdsbidraget kunde användas till. 

Både informanter som nyttjade och inte nyttjade bidraget kom med förslag på vad de skulle 

vilja ha tillagt i den redan existerande poolen av aktiviteter. Huruvida förslagen informanterna 

kom med faktiskt är genomförbara ekonomiskt eller juridiskt ser vi inte som vår uppgift att 

besvara. Vi har istället valt att tolka själva fenomenet. Hade denna uppsats skrivits av 

nationalekonomer hade författarna troligtvis tolkat fenomenet genom principen att efterfrågan 

styr utbudet. Den principen må förvisso gälla på en marknad med perfekt konkurrens men när 

fenomenet finns inom en organisation bör tolkningen göras utifrån andra teorier. Ahl, 

Bergmo-Prvulović och Kilhammar (2017) diskuterar begreppet följarskap i förhållande till 

ledarskap. I organisationer där delaktighet i utveckling och självständighet önskas av följarna 

måste ledarna också ge följarna utrymme att vara med och påverka utformningen av 

verksamhetens metoder. Även Jackson och Parry (2011) menar att möjligheten till delaktighet 

är viktigt för att skapa en bra relation mellan ledarskap och följarskap. Vi menar att 

fenomenet vårt resultat visar är en efterfrågan från informanterna som inte helt går i linje med 

det utbud Skatteverket erbjuder arbetsgivare. Vi tror att motivationen till att nyttja 

friskvårdsbidraget skulle öka om medarbetarna fick vara delaktiga i att besluta om vilka 

aktiviteter som ska finnas tillgängliga. De tre mest frekvent förekommande 

användningsområden våra informanter efterfrågade var träningsutrustning, 

anmälningsavgifter till tävlingar eller lopp och friskvårdsaktiviteter som främjar psykisk 

hälsa.  

 

Utrustning 

Ungefär en fjärdedel av informanterna tog självmant upp träningsutrustning som ett önskat 

ändamål för friskvårdsbidraget. Det huvudsakliga argumentet för möjligheten att köpa 

utrustning för sitt friskvårdsbidrag var att utrustning skapar möjligheten att utöva en 

friskvårdsaktivitet. Samtliga informanter som ansåg att köp av utrustning var ett önskat 

ändamål för friskvårdsbidraget trodde att nyttjandet av bidraget skulle öka om den 

möjligheten fanns. Med utrustning menade informanterna allt ifrån träningsskor till cyklar. Ett 
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representabelt citat för ovanstående förslag lyder: “Hade man fått köpa in material hade man 

kanske kunnat köpa in någon […] Ja, finansiera en del i någon cykel eller någon form av 

träningskläder, joggingskor eller vad som helst.” (Man, 32 år, ekonom). Ett litet fåtal 

informanter trodde inte att finansiering av utrustning var ett bra ändamål för 

friskvårdsbidraget. Anledningen var att informanterna trodde att bidraget då skulle nyttjas i 

syfte att köpa utrustning och sedan sälja vidare till andra för att på så sätt tjäna pengar på 

bidraget.  

 

Anmälningsavgifter 

Ett annat önskemål om ändamål för friskvårdsbidraget som en minoritet av informanter trodde 

skulle öka nyttjandet av friskvårdsbidraget var finansiering av anmälningsavgifter till 

tävlingar eller lopp. Till skillnad för föregående förslag var det ingen informant som hade 

negativt att säga om detta förslag. Det huvudsakliga argumentet för finansiering av 

anmälningsavgifter var att en anmälning till en tävling eller ett lopp skapar motivation för 

individen att träna inför tävlingen och det skapar således en garanti för arbetsgivaren att 

individen ägnar sig åt friskvårdsaktiviteter. Ett annat argument som kom från informanter som 

inte nyttjade friskvårdsbidraget, eftersom deras huvudsakliga träningsform var löpning, var att 

även de kunde nyttja friskvårdsbidraget till deras önskade träningsform. 

 

Psykisk friskvård 

Det tredje ändamålsförslaget för friskvårdsbidraget som några enstaka informanter tog upp 

handlade om ett utökat användningsområde kopplat till psykiskt välmående. Förslagen som 

informanterna kom med varierade kraftigt. Det handlade om allt ifrån livscoaching till 

psykologsamtal. Den gemensamma nämnaren för alla förslag var att främja den psykiska 

hälsan och inte bara den fysiska vilket majoriteten av informanterna kopplade 

friskvårdsbidraget till. Ingen informant hade några negativa invändningar mot införandet av 

ändamål kopplade till främjandet av psykisk hälsa. Samtliga informanter som pratade om 

psykisk friskvård trodde också att införandet av flera psykiskt hälsofrämjande ändamål skulle 

öka nyttjandet av friskvårdsbidraget. 
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3.4 Delslutsats 

 

Något som både vårt resultat och rådande teori var överens om är behovet av strategi och mål 

kopplade till personalens hälsa. En uttalad tydlig strategi och uppsatta mål som kontinuerligt 

informeras om tror vi skulle kunna öka nyttjandet av friskvårdsbidraget. 

Enligt de teorier vi studerat behöver en strategi för hälsofrämjande vara förankrad hos de 

anställda för att få önskad effekt. Att de anställda följer strategin bör också uppskattas av 

ledarskapet på sådant sätt att de anställda känner av det. Efter att ha tolkat vårt resultat drar vi 

slutsatsen att en valmöjlighet mellan friskvårdsbidrag och betald friskvårdstimme skulle 

generera den högsta nyttjandegraden av friskvårdsförmåner bland våra informanter. Att 

informanterna saknade vissa användningsområden för friskvårdsbidraget är enligt resultatet en 

faktor som påverkar nyttjandet av friskvårdsbidraget. Teorierna vi studerat säger att det är 

viktigt att låta de anställda delta i planering och utformning av strategier och metoder för att 

skapa förtroende för strategierna och metoderna samt skapa en god relation mellan ledare och 

följare. Vi tror att organisationer bör innefatta sina anställda i utformandet av 

personalförmåner för att på så sätt förankra förmånerna hos de anställda. Vi tror att en sådan 

strategi skulle leda till ökat nyttjande av friskvårdsbidraget. 
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4 Kommunikation 
 

Det här kapitlet innehåller de olika sätt kommunikationen kring friskvårdsbidraget förmedlas 

inom de organisationer studien innefattat. Muntlig kommunikation gällande 

friskvårdsbidraget i samband med exempelvis anställning samt intranätets positiva och 

negativa aspekter som kommunikationsmedel behandlas. 

 

 

4.1 Introduktion vid anställning 

 

Informanterna har i stor utsträckning fått ta del av någon typ av information kring 

friskvårdsbidraget i samband med anställning och introduktion på arbetsplatsen. Även om 

flertalet informanter hade svårigheter med att minnas vad informationen innehöll förklarade 

några att informationen byggde på ett introduktionsblad gällande friskvårdsbidraget. 

Informanternas uppfattning om bidraget i samband med introduktion kan sammanfattas 

genom följande citat: “[…] man fick ju ett sånt här introduktionsprogram och då skriver de ju 

vilka förmåner och så man har där.” (Kvinna, 45 år, pensions- och försäkringshandläggare). 

 

4.2 Intranät 

 

Intranät kan definieras som ett privat internetbaserat nätverk som används av organisationer 

för att dela och sprida information (Stoddart 2001). Det är viktigt att poängtera att en 

majoritet av informanterna som intervjuades hade att yrke som krävde användning av dator 

till stor del av arbetsdagen. En majoritet av informanterna vet om att information kring 

friskvårdsbidraget går att uppsöka via varje organisations specifika intranät. Ungefär en 

fjärdedel visar emellertid tecken på att hysa en sorts skepsis för intranätet som 

kommunikationsmedel av just friskvårdsbidraget. En anledning till skepsisen har i många fall 

baserats på medvetenheten om att inte alla medarbetare inom respektive organisation har 

likvärdig tillgång till datorer. Följande citat exemplifierar den ej likvärdiga tillgången till 

datorer och därmed intranätet för medarbetare: “Vi sitter ju vid datorn hela dagarna så det är 

klart att ALLA kanske inte får infon […]” (Kvinna, 58 år, ledningssystemsmedarbetare). 

 

Detta fenomen bekräftas av Löfström (2014) som i sin studie kring ledares strategiska 

användning av intranät lyfter fram intranätets positiva och mer problematiska aspekter.  
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Intranätets fördelar är att det kan vara ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att göra 

information tillgänglig för medarbetare. Intranät kan å andra sidan vara ett problematiskt 

verktyg när medarbetarnas arbetsmiljöer skiljer sig åt menar Löfström (2014). Det framgick i 

en majoritet av intervjuerna att många medarbetare inom organisationer har arbetsuppgifter 

som gör det svårt att kunna övervaka intranätet på en regelbunden basis. Efter att ha intervjuat 

de här informanterna kan vi urskilja ett mönster gällande medarbetares ojämlika tillgång av 

datorer och intranät. Vi tycker därför att det kan vara rimligt att reflektera och ifrågasätta 

intranätets faktiska tillgänglighet inom organisationer.  

 

Lehmuskallio (2006) menar att för att intranätet ska fungera effektivt som 

kommunikationsmedel spelar faktorer som exempelvis vilka resurser organisationens olika 

delar har och sammanhang mer roll än de tekniska fördelarna intranätet har som 

kommunikationskanal. Detta resonemang är intressant då en stor del av informanternas 

organisationer bestått av många olika delar med till synes väldigt annorlunda arbetsmiljöer. 

Inom organisationer med i lägre grad varierande arbetsmiljöer skulle intranät som 

kommunikationsmedel möjligen kunna fungera bättre än inom mer komplexa organisationer 

med en större variation av arbetsmiljöer. Majoriteten av informanterna såg på intranätet som 

ett sätt att få tillgång till relevant information gällande organisationen och friskvårdsbidraget. 

Eftersom samma informanter uttryckte en skepsis för om informationen som förmedlas via 

intranätet verkligen når alla inom organisationen tycker vi som författare att detta kan 

diskuteras djupare.  

 

I Löfströms (2014) studie kring hur intranätet fungerade i Stockholms kommun fann hon att 

det fanns motsättningar mellan den implicita och den explicita kommunikationen med hänsyn 

till tekniken. Stockholms kommun använde intranätet strategiskt och visade därmed att de 

värderade intranätet som kommunikationsverktyg, samtidigt som den tekniska utrustningen på 

många av de olika lokala arbetsplatserna var bristfällig. Detta resulterade enligt Löfström i 

kulturella diskrepanser mellan de olika arbetsplatserna och en risk för att medarbetares tillit 

och trovärdighet på organisationen minskar. Det går här att dra en parallell till informanternas 

organisationer där den tekniska utrustningen tycks vara undermålig på det sätt att den ej 

verkar användas på många håll inom organisationer. 

 

Det är viktigt att poängtera att informanternas skepsis tycks vara riktad mot hur deras 

organisations intranät för tillfället är uppbyggt och inte hur ett intranät potentiellt skulle kunna 
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fungera ifall det skulle omstruktureras. Intranät tycks vara ett välfungerande 

kommunikationsverktyg när tillgång till det existerar för samtliga medarbetare inom 

organisationen. Enligt Whalen (2003) är intranätet ett bra och möjligtvis ett av de bästa sätten 

att skapa engagemang genom kommunikation kring hälsa och välmående. Intranät kan vara 

ett utmärkt verktyg och en plattform där organisationer kan använda statistiska tekniker för att 

samla in och hantera kvalitativ och kvantitativ data som medarbetare själva rapporterar in i 

systemet menar Eysenbach et al. (2011). 

 

4.3 Muntlig kommunikation 

 

Informanternas uppfattning om hur väl den muntliga kommunikationen på arbetsplatsen 

fungerar gällande friskvårdsbidraget skiljde sig åt. Ungefär hälften av informanterna tycks 

dock ta del av en pågående kommunikation kring träning och hälsa främst via kollegor vilket 

följande citat exemplifierar: “Det är inget specifikt att man promotar det utan det är sånt man 

får leta sig till om man hör kollegor som pratar om det.” (Man, 49 år, global produktchef i IT-

världen). 

  

Det ska tilläggas att några av de organisationer där de intervjuade informanterna arbetar vid 

har andra hälsofrämjande insatser utöver friskvårdsbidraget. Informanterna vid de 

organisationerna upplever en ökad muntlig kommunikation men då genom ett bredare samtal 

om hälsa och inte specifikt friskvårdsbidraget. Det framgick att majoriteten av de informanter 

vid ovanstående organisationer visade sig vara positivt inställda till den muntliga 

kommunikation om hälsa som förmedlas i samband med hälsofrämjande aktiviteter på 

arbetsplatsen. Följande två citat exemplifierar den positiva inställningen: “Vi har ju 

hälsoinspiratörer som har lite aktiviteter och så och de uppmuntrar ju till hälsa.” (Kvinna, 62 

år, sekreterare). 

 

“[…] prova-på-aktiviteter och nu anordnar de lunchpromenader, nu hade de anordnat något 

pass, dels var det Friskis-pass men jag vet att de haft något skivstångspass borta på något 

annat gym och lite sådana saker. Så på det sättet tycker jag ändå att det är bra att man ger folk 

möjlighet att prova på någonting som man kanske inte gjort innan...”  

 

(Kvinna, 38 år, jurist) 
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När företag påbörjar ett hälsopromotionsarbete genom exempelvis en prova-på-dag styrs detta 

ofta av en eller några ledare. Hälsopromotionsarbete kan definieras som hälsofrämjande 

aktiviteter som är satta i ett sammanhang med vissa givna villkor (Hanson 2004).  Det ledaren 

kan hjälpa medarbetaren med är problemlösning, målformulering och en uppmuntran till 

reflektion kring hälsa. På det här sättet kan verklig kunskap, även kallad aktiv kunskap, 

tillföras till medarbetaren. Aktiv kunskap till skillnad från passiv kunskap främjar nya 

tankestrukturer, handlingsberedskap och problemlösningsförmåga (Maltén 1981). 

Förändringsledaren kan med hjälp av relevant teori och möjligtvis egna erfarenheter gällande 

vilka processer som leder till god hälsa bidra till ett sorts metalärande inom organisation 

(Thelander 2003).  

 

Det framgår av informanternas intervjusvar att majoriteten ser positivt på en potentiell ökning 

i kommunikation gällande friskvårdsbidraget. Företagen påminner främst om att ta ut bidraget 

innan året är slut menar majoriteten av informanterna. Det framgår av intervjuerna ett mönster 

av en vilja att de vid högre positioner inom företagen skulle kommunicera mer kring friskvård 

och de potentiella positiva fördelar god hälsa innebär. Följande citat belyser mönstret: 

 

“Det finns ett friskvårdsbidrag men det finns liksom ingen röd tråd någonstans. Och mer än 

att arbetsgivaren går ut och säger att det är bra om personalen tar ut det. Men det är liksom 

inget som pushas på och pratas om […] Om chefen någon gång säger det; Ni vet om att det 

finns friskvårdsbidrag, det är bra om ni tar ut det. Men det är liksom inget […] Lite gömt så 

va.”  

 

(Man, 54 år, jurist) 

 

En minoritet av informanterna menade att kommunikation gällande friskvårdsbidraget endast 

handlar om påminnelser om uttag. De menade att det beror på att de ansvariga för friskvård 

och hälsa inte vågar riskera att överösa medarbetare med information kring det, vilket skulle 

kunna skapa en negativ inställning till hälsa hos medarbetarna. Informanterna delade också 

med sig av kommentarer kring denna potentiella negativa inställning som för mycket 

kommunikation skulle kunna leda till. Ett utvalt citat exemplifierar risken med för mycket 

kommunikation gällande friskvårdsbidraget: 
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“[…] hålla det på en väldigt informativ nivå, enkel nivå, inte liksom hetsa på egentligen att 

[…] att du ni måste […] sådär liksom […] det kan lätt bli då att man liksom tvärvänder […] 

det finns en risk för det.”  

 

(Man, 56 år, HR-systemadministratör) 

 

En minoritet av våra informanter talar om en risk att medarbetare kan reagera negativt 

gentemot kommunikation kring friskvård och hälsa om den blir för intensiv och för frekvent. 

För att kunna analysera denna risk samt potentiella alternativ för kommunikation kring hälsa 

kan det vara av intresse att tala om pedagogik i ett hälsopromotionsarbete inom 

organisationer.  

 

För att en inlärningsstrategi, i detta fall inlärandet av värdet av hälsa och andra positiva 

faktorer gällande hälsa, ska kunna vara framgångsrik gentemot medarbetare måste 

pedagogiken som används få medarbetarna att ifrågasätta deras invanda mönster. 

Pedagogiken som används i kommunikationen måste då grunda sig med utgångspunkt i 

medarbetaren själv och hennes tankar. Detta till skillnad från den traditionella 

förmedlingspedagogiken som fortfarande ofta förekommer i arbetslivet där utgångspunkten är 

de tankar som rör sig i konsultens eller ledarens huvud. Det finns inte någon färdig 

pedagogisk mall för hur den kommunikativa processen kring friskvårdsbidrag borde gå till. 

Varje organisation är annorlunda jämfört med andra, med varierande förutsättningar, det 

kräver att en strategi för kommunikation formas specifikt för varje enskild organisation 

(Hanson 2004).    

 

En välfungerande kommunikation kring hälsa och friskvård är något som kan tänkas vara av 

stort värde och en bidragande faktor till medarbetares vilja att nyttja friskvårdsbidraget. 

Hanson (2004) menar att för att hälsopromotion ska kunna fungera på arbetsplatsen så måste 

själva viljan att ta del finnas hos medarbetare på individnivå. Delaktighet är möjligen det mest 

centrala när det kommer till förändringsarbete och strategiskt hälsopromotionsarbete. Det går 

inte endast att beordra att medarbetare ska vara mer delaktiga, utan delaktigheten är något 

som uppstår när det har skapats lämpliga förutsättningar för att den ska kunna verka. 

 

 

 



  

 

26 

Införandet av arbetsgrupper medförde större frihet och delaktighet för medarbetare. Det ledde 

dock inte till mer kontroll på individnivå. Den ökade friheten och delaktigheten gjorde från 

den tidpunkten det möjligt att inte enbart arbeta så mycket man vill, utan även så mycket att 

det kan bli skadligt för hälsan (Sennett, 1998). Det kan vara bra att reflektera över delaktighet 

och hur det kan fungera som ett medel för att skapa andra värden för individen och 

organisationen i sin helhet. 

 

4.4 Delslutsats 

 

Utifrån den empiri som presenterats och tolkats gällande kommunikation kan vi urskilja vissa 

slutsatser. Det finns en risk att medarbetares tillit och trovärdighet på organisationen minskar 

när medarbetare inte har en likvärdig tillgång till intranätet. En majoritet av informanterna 

verkar vilja ha mer kommunikation gällande friskvårdsbidraget, en minoritet av informanterna 

uttryckte dock en förståelse för varför inte kommunikationen är större kring friskvård och 

framför allt hälsa. En minoritet av informanterna talade om en risk att medarbetare som 

överöses med för mycket information kring hälsa och friskvård riskerar att reagera negativt. 

Här ser vi att pedagogiken kring friskvårdsbidraget blir viktigt då det kan innebära att man 

med utgångspunkt i medarbetaren och hennes tankar får medarbetare att ifrågasätta sina 

invanda mönster. Kommunikationen i en organisation kring friskvårdsbidraget är i ett bredare 

perspektiv också en del av organisationskulturen. Det är också en del av det sociala samspelet 

mellan chef och medarbetare samt medarbetare sinsemellan. 
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5 Socialt sammanhang 
 

Här behandlas den sociala aspekten av nyttjandet av friskvårdsbidraget samt vilka positiva 

och negativa följder ett gemensamt uttag kollegor emellan kan få. Informanternas belysning 

av social samhörighet med tillhörande relevant teori samt en tolkning av familjesituationens 

påverkan på friskvårdsbidraget gällande ett fåtal informanter behandlas även i detta kapitel. 

 

 

5.1 Delaktighet och gemenskap 

 

En minoritet av informanterna nyttjar friskvårdsbidraget tillsammans med kollegor, 

exempelvis genom att träna på gym. Både de här informanterna och ett fåtal andra uttryckte 

en positiv inställning till gemensamt nyttjande av hälsofrämjande aktiviteter vilket 

exemplifieras i följande citat.  

 

“Allt blir mer och mer individuellt med iron man och minitriathlon eller så. Framför allt 

konditionsinriktat. Jag tror mer på laganda och gemenskap vilket kan skapa motivation för 

träning och så.” 

 

 (Man, 45 år, ekonom) 

 

Även om det var en minoritet av informanterna som uttryckte sig gällande den sociala 

aspekten av hälsa och träning så tycker vi det är av intresse att tolka denna aspekt. Hanson 

(2004) menar att det finns både positiva och negativa aspekter med ett mer kollektivt 

nyttjande av friskvårdsbidraget. Det skulle kunna vara så att medarbetare, likt citatet ovan, 

blir motiverade till att träna av laganda och gemenskap. Hanson (2004) illustrerar dock en typ 

av problematik med att medarbetare skulle lägga mer tid och vara mer delaktiga med 

varandra. När delaktighet mellan medarbetare ökar så ökar även intensiteten och kontinuiteten 

i relationerna vilket i sin tur leder till fler konflikter och spänningar mellan medarbetarna. Vi 

tror att en positiv aspekt med ett mer gemensamt nyttjande av bidraget skulle kunna vara att 

medarbetare kan fungera som stöttepelare för varandra.       
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5.2 Social påverkan 

 

Det framgick att en majoritet av informanterna på olika sätt belyser aspekten av 

friskvårdsbidragets sociala påverkan. Citatet som följer exemplifierar informanternas vetskap 

om en social aspekt när det gäller hälsa och friskvårdsbidraget.  

 

“Nej, men det är ju en bra grej tänker jag för folk som behöver komma igång och sådär att 

man får lite hjälp ifrån företaget och aktiverar sig. Det kan ju vara både att man ska bli 

starkare, men det kan ju vara liksom socialt också […]” 

 

 (Man, 52 år, konsult i förändringsledning) 

 

En ökad positiv social samhörighet skulle kunna användas som ett kompletterande argument 

för ett mer omfattande hälsofrämjande arbete inom organisationer. Att delta i de aktiviteter 

som friskvårdsbidraget omfattar skulle möjligen kunna främjas av en potentiell social 

samhörighet. I en studie om arbetssyfte var två viktiga motivationsfaktorer som får 

medarbetare att känna arbetstillfredsställelse, när medarbetare kan försörja sin familj samt 

vara till tjänst för andra (Beard 2017). Genom en ökad social samhörighet, när exempelvis 

kollegor nyttjar friskvårdsbidraget tillsammans och också hjälper till att stötta varandra, skulle 

en potentiell högre arbetstillfredsställelse kunna nås. 

 

Organisationer skulle med fördel kunna vidta åtgärder för att främja ett socialt sammanhang 

som bidrar till att friskvårdsbidraget nyttjas i högre grad. Hanson (2004) menar att 

hälsopromotion utöver människors livsstil och hälsofostran också i ett bredare perspektiv 

innefattar människors liv ur ett kulturellt, socialt, politiskt och ekonomiskt sammanhang. Det 

sociala sammanhanget kan vara av stort värde i det hälsofrämjande arbetet.  

En majoritet av informanterna delar uppfattningen att det på arbetsplatsen ofta talas mellan 

kollegor om hälsa och träning. Nästan alla informanter som själva upplevde sig vara 

hälsosamma och som under intervjuerna visade ett tydligt personligt intresse för träning och 

hälsa menade att beteendet att prata om träning och hälsa mellan kollegor var något positivt. 

De informanter som inte tydligt visade ett personligt intresse för träning, men också några av 

de fysiskt aktiva informanterna, uttryckte att beteendet att prata om träning och hälsa kan ha 

negativa effekter. De negativa effekterna menade informanterna kunde vara att medarbetare 

som inte tränar, möjligtvis på grund av skada, känner sig uteslutna. Gruppbaserade 
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träningsformer som aerobics, cykling och crosstraining tycks ha blivit alltmer populära som 

träningsformer (Steinhilber 2017). Det skulle kunna tänkas att medarbetare som vill börja 

träna eller på andra sätt förbättra sin hälsa saknar den sociala stödgrupp av andra individer 

som också tränar och att detta faktum kan hindra medarbetare från att börja träna. Genom att 

organisationer lägger mer värde i hälsofrämjande gruppbaserade aktiviteter skulle de individer 

som saknar grupper att träna med möjligen också kunna inkluderas. 

 

5.3 Familjesituation 

 

Det framgick av en minoritet av informanterna att familjesituationen var ett hinder för att 

kunna nyttja friskvårdsbidraget. Familjesituationen byggde då på att informanterna på grund 

av att de var föräldrar inte ansåg sig hinna med att nyttja bidraget i särskilt stor omfattning, 

vilket följande citat exemplifierar.  

 

“Jag är ju småbarnsförälder och har svårt att lägga tid på att, just nu, förr om åren, innan så 

gick jag också på pass och tränade och då hade man ju träningskort och använde det till det. 

Men nu så får jag inte in det i mitt liv. Så jag springer och då blir det ingen naturlig […] jag 

kan ju inte ta ut friskvårdsbidraget till det.”  

 

(Kvinna, 41, HR-strateg) 

 

För ett fåtal andra informanter var familjesituationen ett hinder i form av upplevd press av att 

hinna umgås med familjen. Young och Shieman (2012) menar att stress i familjerelationer har 

ett direkt samband med mental hälsa. Medarbetares mentala hälsa skulle möjligen kunna vara 

en bidragande faktor till hur de ställer sig till friskvårdsbidraget. Villigheten att utöva någon 

form av hälsofrämjande aktivitet skulle därmed kunna tänkas påverkas av medarbetares 

mentala hälsa. Det skulle kunna vara så att vissa informanter bedömer att spendera tid med 

familj, är likt friskvårdsbidraget, något som också bidrar till god hälsa och istället väljer detta. 

Med detta resonemang är det möjligt att medarbetare som inte tar ut bidraget i särskilt stor 

utsträckning utan istället spenderar tid med familjen är minst lika hälsomedvetna.   

Av de intervjuade informanterna förklarade majoriteten att de inte tidigare reflekterat över 

familjesituationen i förhållande till friskvårdsbidraget. De här informanterna förklarade också 

i samband med samtalsämnet familjesituation att de skulle föredra att träna på arbetstid. 
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5.4 Delslutsats 

 

Det tycks bland informanterna finnas en medvetenhet kring den sociala faktorn gällande 

träning och hälsofrämjande aktiviteter. Hanson (2004) visar på potentiella negativa 

konsekvenser av ökad delaktighet kollegor emellan men även positiva aspekter med ökad 

social samhörighet. Det tycks också finnas en möjlighet till ökad arbetstillfredsställelse för 

medarbetare genom att de kan stötta varandra gällande hälsa och träning. Gruppbaserad 

träning skulle kunna fungera som ett sätt att få med de medarbetare som vill börja träna eller 

på annat sätt främja sin hälsa men inte känner ett tillräckligt socialt stöd. Familjesituationen 

för en minoritet av informanterna utgör ett hinder för uttaget av friskvårdsbidraget. Det skulle 

också kunna ses som att de här medarbetarna väljer att spendera tid med familj som en 

hälsofrämjande aktivitet i sig vilket också bör tas hänsyn till.  
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6 Uttagsprocess 
 

Majoriteten av informanterna hade en åsikt om uttagsprocessen. Vi har identifierat två 

tydliga processer som vi har valt att benämna som en analog och en digital process. Följande 

kapitel lyfter upp effekterna som är ett resultat av byråkrati respektive outsourcing. 

 

 

6.1 Analog process 

 

Följande citat beskriver händelseförloppet för den process som var i majoritet bland våra 

informanter väl. 

  

” […] få ett kvitto där till exempel det måste finnas uppgifter om namn på det företag, 

leverantören utav friskvårdsaktiviteten, momssumman ska finnas med. Det ska framgå vilket 

typ av aktivitet jag har gjort. Det här kvittot ska jag sedan ta tillbaka till arbetsplatsen, ta ut en 

särskild blankett, sätta på kvittot/eller det ska följa med, skriva i massa uppgifter.”  

 

(Man, 62 år, HR-strateg) 

  

Informanterna har beskrivit att de först måste komma ihåg att ta med sig ett kvitto från den 

organisation som tillhandahåller aktiviteten där friskvårdsbidraget kan nyttjas. Vi märker här 

att nyttjandet sker före uttagsprocessen. Vidare ska kvittot tas med till arbetsplatsen. Det som 

framgått i våra intervjuer är att blanketten som ska skickas in tillsammans med kvittot endast 

går att komma åt från organisationens intranät vars gränssnitt endast går att logga in på via 

arbetsplatsens datorer. Individen fyller sedan i sina personliga uppgifter och skriver under. 

Vissa informanters organisationer har valt att hantera denna process själva och då tas 

blanketten till närmaste chef. Chefen ska i sin tur kontrollera att aktiviteten individen nyttjat 

sitt friskvårdsbidrag till är tillåten enligt Skatteverket innan vederbörande kan godkänna 

nyttjandet. Vid ett godkännande skickas blanketten vidare till organisationens lönekonsult 

som betalar ut friskvårdsbidraget på nästa lön. I de organisationer som valt att outsourca 

utbetalningen skickas blanketten istället till det företag organisationen valt att anlita. 

  

Den analoga processen anser vi vara en byråkratiserad process. För att förtydliga lyfter vi upp 

en av Webers (1987) komponenter i hans modell av byråkratin, generella regler. Generella 
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regler beskriver att administrationen bygger på olika uppsättningar av bestämmelser. I en 

offentlig förvaltning kan det vara lagbestämmelser som organisationen är underkastad. De 

privata företagen har inte bara lagen över sig utan även branschvanor och regler som är 

fastställda internt. Webers moderna version av byråkrati innebär att byråkratin kapar banden 

mellan arbetsuppgifterna och favorisering, korruption, subjektivitet (Lindkvist, Bakka & 

Fivesdal 2014), nepotism och cronyism (du Gay 2005). 

  

Oavsett organisationstyp, privat eller offentlig, så är den analoga processen uppbyggd på ett 

mekaniskt sätt. Alvesson och Sveningsson (2012) beskriver vår analoga process bra genom 

begreppen rutinisering och standardisering som är ytterligare kännetecken för byråkrati. 

Rutinisering enligt Carmel, Dedrick och Kraemer (2009) betyder att en innovation eller ett 

arbetssätt efter en tid är inrättad och därmed har blivit en rutin. Standardisering beskrivs av 

Vrontis och Vronti (2004) som att produkten eller tjänsten är utformad likadant oavsett land. 

Delar av den analoga processen kan vara rimliga sett till den byråkratiska processen med att 

chefen, rimligtvis, inte ska favorisera någon individs aktivitet eller vara korrupt eller subjektiv 

i sin bedömning. Ytterligare en anledning till att den analoga processen existerar är att de 

generella reglerna är myntade av Skatteverket och därmed är statliga. Det gör att byråkratin 

delvis är konstant och inte går att kringgå. 

 

Åsikter om den analoga processen 

Åsikterna om den analoga processen var många. Till stor del var informanterna tillfreds med 

den analoga processen men kom också med förbättringsförslag. Majoriteten av de som arbetat 

i organisationen en längre tid var väl bekanta med hur de skulle gå till väga när de skulle 

ansöka om friskvårdsbidraget. Följande citat är talande för hur majoriteten av informanterna 

såg på den analoga processen: ”Ja, det är inga problem, för jag har alltid vetat hur jag ska 

göra… Det är ju bara att fylla i blanketten.” (Kvinna, 60 år, sekreterare). Styrhe (2009) skriver 

att den tyske sociologen Max Weber ser begreppet byråkrati som centralt. Förklaringen är att 

det moderna samhället förväntar sig och har krav på effektivitet och transparens. Godfrey och 

Madsen (1998) menar att byråkrati i situationer kan vara en komplex process då den målar 

upp ett detaljrikt arbetssätt. Olsen (2007) beskriver utifrån Webers teori att den ibland kan 

medföra komplikationer baserat på bristande erfarenhet. Vi anser att den analoga processen 

inte riktigt är så extrem att en bristande erfarenhet är avgörande för att individen nyttjar 

friskvårdsbidraget eller ej. Det som däremot skulle kunna avskräcka individen från den 

byråkratiska processen är känslan av maktlöshet. Block (1987) lyfter upp människans känsla 
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av sårbarhet, maktlöshet och hjälplöshet i byråkratiska processer. Känslan av sårbarhet, 

maktlöshet eller hjälplöshet behöver enligt oss inte vara så drastisk och total som termerna får 

det att låta. Vi anser den dock vara tillräcklig för att avhålla vissa från att nyttja 

friskvårdsbidraget och därigenom bli en faktor som påverkar nyttjandegraden. Det är möjligen 

de individerna nästa informant syftar på i sin syn på den analoga processen. 

  

”Och det tar dels lite tid men det är en byråkratisk väg att gå […] Jag tror att det här är en sak 

som gör att […] Avhåller en del att söka pengarna. Att pappersarbete har vi nog ändå av, och 

att det är lite krångligt, bökigt.” 

 

 (Man, 62 år, HR-strateg) 

 

Informanten i föregående citat menar är att den analoga processen kan innebära en blockad 

för de individer som ej nyttjar friskvårdsbidraget. I de intervjuer vi har genomfört så har det 

inte framgått att det är den analoga, eller byråkratiska, processen som avhåller vederbörande 

från att nyttja friskvårdsbidraget. Det som kunde bekräftas däremot var att det fanns åtskilliga 

informanter som såg förbättringspotential i den analoga processen. 

 

Förbättringsförslag på den analoga processen 

Även om en majoritet av informanterna var tillfreds med den analoga processen så kom ett 

fåtal med förbättringsförslag. En informant hade på sin tidigare arbetsplats haft en handkassa 

hos en administratör. Nyttjandet var i likhet med den analoga processen tvunget att ske före 

uttaget för att informanten skulle ett kvitto på att vederbörande har varit och nyttjat sitt 

friskvårdsbidrag. Skillnaden mellan den analoga processen och den nyss beskrivna processen 

var att informanten kunde tillskansa sig utbetalningen av friskvårdsbidraget omgående och 

slapp därmed inskickandet av blankett. 

  

Andra informanter kom med förslag som till stor del liknade den digitala processen: ”Hade 

man kunnat få någon form av presentkort så hade det varit smidigare.” (Man, 27 år, 

butiksbiträde). ”Den skulle gärna fått vara digital, lite enklare, att man skulle kunna göra det 

digitalt istället för papper.” (Kvinna, 37 år, folkhälsoutvecklare). 
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”Ja, jag tror om vi skulle hitta ett annat sätt så man slapp betala kontant, så tror jag att det 

skulle öka friskvårdsnyttjandet. Att fler skulle ha råd att använda det och att det blir mer 

lättillgängligt, och jag behöver inte ha det här hela tiden att ha koll på mitt kvitto.” 

 

 (Kvinna, 61 år, HR-systemstrateg) 

  

Med citaten kan vi se att informanterna tenderar att tycka att processen är det som Godfrey 

och Madsen (1998) beskriver som komplex. Även om informanterna anser processen vara 

komplex så var det inte avgörande för att de inte skulle nyttja det alls. Citaten och det 

informanterna yrkar på har stora likheter med den digitala process vi fått beskriven för oss. 

 

6.2 Digital process 

 

Den uttagsprocess som var klart i minoritet är den process som en informant beskrev på 

följande sätt. 

  

” Det är en portal som, jag vet inte hur många tusen olika aktörer 

som de har anslutna där. Så man går in och köper för de pengarna man har via 

Wellnet. Så får man skriva ut en voucher och ta med till dit där man ska använda det 

då.”  

 

(Man, 52 år, konsult i förändringsledning) 

  

Här syns tydliga skillnader med den tidigare beskrivna analoga uttagsprocessen. Den digitala 

processen fungerar på det sätt att individen endast behöver skriva ut en voucher som sedan 

medförs till den organisation där nyttjande sker. I denna uttagsprocessen sker uttaget före 

nyttjandet till skillnad från den analoga processen. Informanten beskriver att vederbörande 

inte behöver täcka kostnaden själv utan att det finns en pott. Potten går att se om informanten 

loggar in via sin organisations intranät och klickar sig vidare in på en portal som tillhandahålls 

av det företag som hanterar uttagsprocessen.   

 

Vi vill lyfta på fördelarna med outsourcing i och med att informantens företag valt att anlita 

ett annat företag för hanteringen av friskvårdsbidraget. En fördel skulle kunna vara det som 

Old (1998) beskriver som expertis. Att outsourca mot expertis innebär att organisationen 
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outsourcar en funktion eller ett område som de anser sig själva vara bristfälliga inom. En 

annan aspekt kan vara att företaget som anlitas kan förse den egna organisationen med den 

senaste teknologin på området. Lonsdale och Cox (2000) visar på möjligheterna som uppstår 

vid outsourcing. Bland annat kan organisationen som outsourcar en funktion fokusera sina 

resurser på sina primära arbetsuppgifter och reducera kostnaderna. Juma’h och Wood (1999) 

beskriver också att outsourcing kan förändra den finansiella strukturen för investeringar. 

Exempelvis genom att minska mängden kapital och utsattheten som uppstår om produktionen 

hade skett internt inom organisationen. Vidare tar Susomrith och Brown (2013) upp fördelen 

med att förbättra kvaliteten och effektiviteten på HR-funktioner. Barthélemy och Quélin 

(2006) menar också att det finns möjligheter att kontrollera leverantören och därmed 

skräddarsy tjänstens utbud. 

 

Sammanfattningsvis finns det många potentiella anledningar till varför informantens 

organisation har outsourcat sin hantering av friskvårdsbidraget. Det vi vet är att informanten 

har tillgång till en portal vilket kan tyda på att företaget försetts med den senaste teknologin 

enligt Olds (1998) skrivelser. I intervjun med informanten som har den digitala processen 

framgick också att känslan är att de flesta nyttjar sitt friskvårdsbidrag. I och med att det fanns 

ett tusental aktörer anslutna till tjänsten så är det möjligt att informantens organisation har en 

möjlighet att kontrollera leverantören och påverka utbudet enligt Barthélemys och Quélins 

(2006) teori. Informanten säger också, i följande citat, att portalen fungerar jättebra vilket gör 

att Susomriths och Browns (2013) fördelar med en förbättrad kvalitet och effektivitet går att 

applicera i vårt fall. ”Själva portalen funkar jättebra. Så jag tycker att själva systemet som i 

alla fall ___ har, det är väldigt lättillgängligt, det är inte bökigt på något sätt.” (Man, 52 år, 

konsult i förändringsledning). 

  

En anledning till varför de organisationerna med den analoga processen inte har bytt till den 

digitala processen kan förklaras med det Kang, Wu, Hong och Park (2012) i sin artikel 

benämner som processkontroll. Processkontroll innebär att organisationen hanterar hela 

processen själva, exempelvis övervakning och administration. Skillnaden är att den 

organisationen som har den digitala processen har outsourcat sin processkontroll och därmed 

förlorat överblicken och hanteringen över den. Outsourcingen har vi dock sett som 

framgångsrik så vi ser inget hinder för de organisationer som har den analoga processen att 

outsourca den. 
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6.3 Delslutsats 

 

Majoriteten av de informanter som i sin organisation hade den analoga processen var tillfreds 

med hur den fungerade. Möjligheten att den byråkratiska processen och dess effekter 

avskräcker finns. Vi visste dock i förväg inte om informanterna nyttjade friskvårdsbidraget 

eller ej. Ett annat urval av informanter hade måhända gett ett annat utfall på huruvida den 

byråkratiska processen var faktorn till ett icke-nyttjande. Under intervjuerna framkom det 

förbättringsförslag på den analoga processen som vi tydligt kunde se likheter med det vi valt 

att döpa till den ”digitala processen”. Vi anser att en implementering av den digitala processen 

skulle underlätta för informanterna i den analoga processen.  
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7 Motivationsfaktorer 
 

I det här kapitlet lyfter vi upp mer eller mindre direkta faktorer som ledde till ett nyttjande 

eller ett icke-nyttjande av friskvårdsbidraget. Vi har valt att benämna faktorerna som 

motivationsfaktorer då de ofta framkom naturligt i informanternas utläggningar och sällan 

kom som ett svar på en rak fråga. I kategoriseringen identifierade vi fem tydliga 

subkategorier som vi med hjälp av teorin har tolkat. 

 

 

7.1 Friskvårdsbidraget som monetärt bidrag 

 

Den inledande subkategorin sätter friskvårdsbidraget som monetärt bidrag i fokus och bildar 

en motivationsfaktor i sig. Med monetärt bidrag menar vi en, för informanten, skatte- och 

avgiftsfri summa pengar. I våra genomförda intervjuer visade det sig att friskvårdsbidraget 

som monetärt bidrag i en majoritet av fallen inte alls var avgörande för huruvida individen 

nyttjade det till en aktivitet eller ej. Det finns ett undantag som visas i följande citat: ”Det 

kostar ju så pass mycket med gymkort så jag kommer alltid ta ut det.” (Man, 45 år, ekonom). 

  

Det går att diskutera huruvida friskvårdsbidraget som bidrag i andra fall än det ovanstående 

skulle leda till ett nyttjande eller endast ett uttag. Pascual-Ezama, Prelec och Dunfield (2013) 

skriver att en ökning av det ekonomiska incitamentet över lag oavsett aktivitet leder till en 

högre motivationsfaktor. Assad Farooqu, Tan, Bilger och Finkelstein (2014) har genomfört en 

studie innehållandes ett ekonomiskt incitament för att motivera individer att utföra fysisk 

aktivitet. Med en medianålder på 59.5 år har studien ett utbrett urval av respondenter. Ett av 

studiens resultat var att ett ekonomiskt incitament ökade motivationen för fysisk aktivitet 

främst för äldre deltagare men även individer i lägre åldrar. Då friskvårdsbidraget är av 

ekonomisk karaktär borde vi rimligen fått fler svar på att friskvårdsbidraget som monetärt 

bidrag spelar roll än det vi fick nämnt i föregående citat. Istället var följande syn den mer 

förekommande bland våra informanter: ”Jag är väl en sådan som tränar oavsett om jag får 

bidrag eller inte […]” (Kvinna, 61 år, HR-systemstrateg). ”Jag känner ju inte att det är 

avgörande för om jag skulle träna eller inte. Men det är ju bra att kunna hämta hem de 

pengarna.” (Kvinna, 33 år, folkhälsoutvecklare).  
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De två föregående citaten är representativa för majoriteten av informanterna i intervjuer där 

ämnet dök upp. Enligt vår tolkning av resultatet såg informanterna pengarna mer som en 

bonus än en motivationsfaktor i sig. Citat nummer två av de ovanstående kan också visa på att 

informanterna ser tillfället att nyttja friskvårdsbidraget till en aktivitet de ändå redan utför.  

Informanten skulle kunna se friskvårdsbidraget som en komponent i det som Hanson (2004) 

beskriver som en meningsfullhet. Det bakomliggande motivet är den bild som ger individen 

motivation att agera. Utan motivation finns inte energin till att uträtta handlingen. Hanson 

skriver också att meningsfullheten inte endast behöver vara stora händelser utan även kan vara 

tillfällen som fyller ett viktigt behov för stunden. Friskvårdsbidraget skulle enligt informanten 

i nedanstående citat kunna ses som en meningsfullhet i sig eller som en del i vederbörandes 

strävan efter meningsfullhet. Istället för att se en meningsfullhet i friskvårdsbidraget skulle 

intresset för en viss aktivitet ha motiverat informanterna att nyttja friskvårdsbidraget vilket 

följande citat kan vara ett exempel på: ”Det är ju inte att jag börjar spela golf för att jag får ett 

friskvårdsbidrag på 1500 spänn direkt.” (Man, 52 år, konsult i förändringsledning). 

 

7.2 Intresse för en viss aktivitet 

 

En av de mest direkta motivationsfaktorerna bland våra informanter var att vissa hade ett 

intresse för en viss aktivitet. Intresset framkom ofta tidigt i intervjusammanhangen när 

informanten presenterade sig själv eller naturligt i konversationen när de berättade om hur 

deras relation till friskvårdsbidraget såg ut. Det specifika intresset för en fysisk aktivitet kunde 

i vissa fall vara avgörande för ett nyttjande av friskvårdsbidraget. För att ur en 

arbetsgivarsynpunkt visa på vikten av att bibehålla individens specifika intresse, genom att 

bibehålla eller etablera nya kontakter med organisationerna som tillhandahåller de fysiska 

aktiviteterna, vill vi lyfta upp det som Landy och Conte (2013) kallar för ”g”. Benämningen 

”g” står för general mental ability och har en utmärkande prägel för individer som har arbeten 

som inkluderar bearbetning av information eller data. Då i stort sett alla arbeten kräver någon 

form av informationsbearbetning så spelar ”g” en viktig roll. Exempelvis kan bättre hälsa leda 

till bättre ”g” (Sternberg & Kaufman 1998). Om vi ska tro Sternberg och Kaufman (1998) så 

skulle varje aktivitet, oavsett typ, leda till bättre ”g”. Hälsa är ett diffust begrepp och kan i 

många fall värderas olika från person till person vilket framgår i följande citat: ”Nä, men jag 

tror många förknippar friskvårdsbidraget med träning och för mig är hälsa och friskvård så 

mycket mer än träning.” (Kvinna, 31 år, handläggare). 
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Många av de aktiviteter som informanterna använde friskvårdsbidraget till utövades på 

fritiden till följd av ett intresse. Ett väldigt konkret exempel på att intresset spelar stor roll för 

ett nyttjande av friskvårdsbidraget är: ”[…] det är ju framför allt golfen som jag är intresserad 

av och nu när den ligger med så kommer jag ju använda det.” (Man, 52 år, konsult i 

förändringsledning). Den aktuella informanten har ett tydligt intresse av en viss aktivitet som 

fick vederbörande att nyttja sitt friskvårdsbidrag. Det som också tydliggör att intressefaktorn 

är en viktig faktor är att golf enligt Skatteverket tilläts att vara en friskvårdsaktivitet så sent 

som 2018 (Skatteverket (1) 2018). 

  

Det specifika intresset individen har kan även forma vederbörandes personlighet (Terman 

1931). För att tydliggöra relevansen kopplar vi personligheten till det begrepp Ng, Sorenson 

och Eby (2006) kallar för LOC, locus of control eller kontrollfokus. LOC innebär att 

individen har kontroll över sin framtid och är ett resultat av vederbörandes tidigare handlingar 

eller från externa faktorer. De individer som anses ha en personlighet med en intern LOC tror 

att de kan kontrollera resultaten av sina egna handlingar medan de med extern LOC är 

utelämnad till externa faktorer. Vi anser att det går att härleda informanternas 

personlighetsformande intresseutövning till en produktion av intern LOC. En betydande nivå 

av intern LOC kan enligt Saadat, Ghasemzadeh, Karami och Soleimani (2012) resultera i 

bättre självförtroende. Ett högre självförtroende kan i sin tur leda till högre prestation 

(Hollenbeck & Hall 2004). 

  

Intresset för gymträning var vanligt bland de informanter vi har intervjuat och ansågs också 

vara en dyr kostnad enligt följande citat: ”Gymkostnaden är en så stor del av bidraget så det 

räcker inte till annat.”  (Man, 49 år, global produktchef inom IT-världen). ”Men jag menar, 

det räcker ju inte långt på ett gymkort, det räcker en bit […]” (Kvinna, 30 år, 

projektledare/HR-konsult). Intresset skulle därmed kunna ligga på något annat, men i och med 

att kostnaden för ett gymkort är hög så väljer informanten istället att nyttja sitt 

friskvårdsbidrag till träning på gym och inte till det som egentligen är vederbörandes intresse. 

I och med att en del av informanternas aktiviteter ligger utanför Skatteverkets ramar så blir 

det svårt för arbetsgivaren att inverka på ett eller annat sätt för att få individen att nyttja 

friskvårdsbidraget bara för nyttjandets skull. Det gäller däremot att vara vaksam utifrån ett 

ledarperspektiv. Om vi målar upp ett fall där individen utför en aktivitet som omfattas av 

friskvårdsbidraget och inte har blivit informerad eller inte får friskvårdsbidraget godkänt av 
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sin arbetsgivare i en analog process uppstår en konflikt. Våra informanter var däremot 

välinformerade och det närmsta vi kommer en konflikt, som mer är ett hinder, är: 

 

”[…] min chef fick komma tillbaka och jag fick komplettera kontoutdraget. För 

jag hade missat att man var tvungen och […] Jag fick inte med allt, jag kommer inte ihåg 

hur det var, men jag fick göra om […]” 

 

 (Kvinna, 41 år, HR-strateg) 

  

I situationen där citatet är hämtat ifrån löste sig problemet utan några större felsteg. Vi 

behöver därför dramatisera och förstora fenomenet i ett fiktivt fall där individen arbetar i en 

organisation och har ett behov att ta ut och nyttja friskvårdsbidraget. Vi ponerar att 

arbetsgivaren inte har informerat om friskvårdsbidraget eller skulle neka vederbörandes 

aktivitet. Enligt Heil, Bennis och Stephens (2000) reagerar en medarbetare när ledaren inte 

uppfyller vederbörandes behov. Även om behovet inte är direkt kopplat till individens 

arbetsuppgifter så är friskvårdsbidraget endast tillgängligt genom arbetsgivaren. Om 

arbetsgivaren till en början inte har informerat om friskvårdsbidraget eller inte godkänner det i 

en analog process där nyttjandet skett före uttaget så skulle det enligt Christensen, Daugaard 

Jensen och Lindkvist (2014) klassas som en maktutövning över individens intresse. När 

individen inte får sitt intresse, eller behov, uppmärksammat på ett positivt sätt av ledaren så 

kan det leda till konflikt på arbetsplatsen. 

 

7.3 Övrig fysisk aktivitet på fritiden 

 

För de informanter som varken tog ut eller nyttjade sitt friskvårdsbidrag var den gemensamma 

nämnaren att de var fysiskt aktiva på ett eller annat sätt på fritiden. Aktiviteterna som utfördes 

kunde antingen vara fysiskt arbete i form av verksamhet som omfattar underhåll av skog eller 

att vederbörande är instruktör och därmed kan träna inom sin organisation. Det går att utröna 

en förklaring genom att se till det första steget i Maslows behovspyramid, det fysiologiska 

behovet. Behovet individen har skapar en längtan efter den aktivitet som tillfredsställer det 

(Hedegaard Hein 2012). I vårt fall är behovet fysisk aktivitet. De informanter som har ett 

behov av fysisk aktivitet tillfredsställer det genom rörelse i någon form. Rörelsen kunde ske 

inom en organisation informanten var instruktör för och vederbörande kunde därmed utföra 

aktiviteten utan avgifter. Instruktörerna höll också träningspass flera gånger i veckan vilket 
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gör att behovet kontinuerligt tillfredsställs. Informanten som yttrade följande citat meddelade 

också ett bristande intresse av ren träning som tillsammans med den fysiska aktiviteten ledde 

till ett icke-nyttjande av friskvårdsbidraget. ”Men i övrigt gör jag mig inte tid till att träna. På 

sommaren brukar jag försöka jobba en del i skogen och det är väl lite av ett träningspass i 

sig.” (Man, 59 år, mätare). 

  

7.4 Bristande träningsintresse 

 

Det bristande intresset grundade sig inte enbart i ett ointresse för träning överlag. Ibland fanns 

heller inte intresset för någon av de aktiviteter friskvårdsbidraget går att nyttja till. I 

majoriteten av intervjuerna framgick det att informanterna var medvetna att friskvårdsbidraget 

existerade men att de i vilket fall varken tog ut det eller nyttjade det. Informationsprocessen 

från respektive arbetsgivare är därmed inte en orsak till att ett nyttjande inte sker. Det första 

citaten i paret visar tydligt på att informanten helt enkelt inte har ett intresse för träning och att 

motivationen saknas. ”Nej, precis, så är det. Det är väl intresset som sviker där. Jag har väl 

inte varit intresserad av träning på väldigt länge.” (Man, 59 år, mätare). ”Jag vet inte riktigt, 

det blir väl bara inte av. Det är ju väldigt dumt eftersom jag har möjligheten men ibland blir 

det ju bara inte av.” (Kvinna, 62 år, sekreterare).  

 

Enligt oss tillhör denna grupp informanter en av de mer svårtillgängliga för motiverande 

åtgärder. Blomquist och Röding (2010) lyfter upp beteendepåverkande frågor som 

arbetsgivaren kan ställa, exempelvis huruvida individen behöver hjälp på vägen. Kravet är 

dock tydligt, att individen själv är redo för en beteendeförändring. Det andra citatet lämnar 

oss lite förundrade. Det verkar finnas tillräckligt med motivation för att nyttja 

friskvårdsbidraget men det sker ändå inte. Anledningen skulle kunna hittas i tre av fem 

grundantaganden i Adams (1963), Husemans, Hatfields, Miles (1987) och Pinders (2008) 

rättviseteori. Icke-uttaget och icke-nyttjandet skulle kunna förklaras av att aktuella 

informanter genomför en kalkylering av sitt utbyte. Utbytet är en form av nettoresultat där de 

jämför sin input, sitt bidragande, till i det här fallet en aktivitet, med sin belöning, eller 

outcome. Nettoresultatet jämförs sedan med andra individers nettoresultat, som skulle vara 

sina kollegors. I och med att kollegorna i stor mån tenderar att vara aktiva, i alla fall om vi ser 

till vår egen studie, så kan skillnaden ses som en negativ ojämlikhet, att vederbörandes egna 

nettoresultat ses som undermåligt (Adams 1963; Huseman, Hatfield, Miles 1987; Pinder 

2008).  Det som gör att rättviseteorin möjligen sviktar lite är att en större ojämlikhet enligt 
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Adams (1963), Huseman, Hatfield, Miles (1987) och Pinder (2008) leder till frustration. 

Frustrationen i sin tur leder till ett försök att återställa jämlikheten. Återställandet skulle i vårt 

fall vara en högre grad av aktivering och rendera i ett bättre nettoresultat. Det bättre 

nettoresultatet skulle i jämförelsen ses som bra och därmed leda till ett nyttjande av 

friskvårdsbidraget. 

 

7.5 Fysiologiskt behov 

 

Det fysiologiska behovet framgick som tre olika sorters behov: hälsoskäl, kompletterande 

träning och värk. Ett inledande exempel skulle kunna vara: ”Ja, det är väl hälsoskäl, jag skulle 

kunna använda det till en massa andra saker men gymmet är konstant, så jag kör på det”. 

(Man, 45 år, ekonom). Citatet visar på att informanten har ett fysiologiskt behov av att 

aktivera sig för att rå om sin hälsa. Cederström och Spicer (2015) lyfter upp i sin bok att 

hälsan har blivit ett allmängiltigt livsmål vilket har lett till att människor med god hälsa 

uppfattas som bra människor medan de med sämre hälsa uppfattas som sämre i jämförelse. 

Sheaff (1996) beskriver hälsan som en rationell drivkraft och definierar den som ett kroppsligt 

tillstånd och ett behov hos en individ. Om individens definition av hälsa inte inkluderar fysisk 

aktivitet räcker det med att individen uppfattar och identifierar aktiviteten som 

tillfredsställande för hälsan. Om behovet individen har är fysiskt så blir drivkraften och 

behovet utövandet av fysisk aktivitet. Nivån på den fysiska aktiviteten skiljer sig beroende på 

hur stort behovet är. Behovet skapas utefter individens dagliga liv och vad för aktiviteter som 

präglar den (Sheaff 1996). Då ovanstående citat kommer från en informant med ett 

stillasittande arbete så skulle vederbörandes behov för fysisk aktivitet kunna vara högre än en 

individ med arbetsuppgifter som är mer fysiska. Drivkraften för samme informant skulle 

också kunna vara det som Hanson (2004) beskriver som en byggnation av resistens gentemot 

sjukdomar eller Sheaffs (1996) teori om övriga drivkrafter som hör till den naturliga 

överlevnadsinstinkten.  

 

Andra informanter såg friskvårdsbidraget som en möjlighet att komplettera sin redan aktiva 

livsstil. Genom att nyttja friskvårdsbidraget till, i nedanstående fall simträning, fick 

informanten en mer kompletterande träning till det vederbörande gjorde i övrigt, som följande 

citat är ett exempel på. ”Ja, men det är ju ett bra komplement till det man gör annars […]” 

(Kvinna, 37 år, folkhälsoutvecklare). Det fysiologiska behovet framgick inte endast som ett 

behov att aktivera sig utan påverkades precis som Sheaff (1996) beskriver det, av individens 



  

 

43 

dagliga liv. I några fall framgick det att olika former av värk som kunde lindras genom olika 

aktiviteter, där massage var i majoritet, ledde till ett nyttjande av friskvårdsbidraget. Främst 

var fenomenet förekommande hos individer med ett stillasittande arbete 

 

7.6 Delslutsats 

 

Friskvårdsbidraget som monetärt bidrag kan ha en större påverkan för nyttjandet av 

friskvårdsbidraget än vad som framgick i våra intervjuer. Anledningen till varför det monetära 

bidraget knappt hade någon påverkan kan bero på vårt, om än ofrivilliga, urval av befattningar 

med hög lön.  

  

Majoriteten av informanterna hade ett specifikt intresse för fysisk aktivitet och ett behov av 

att röra och aktivera sig. Gemensamt för både det speciella intresset och de fysiologiska 

behoven är att den förbättrade hälsan som följer utövandet. Vi anser att individer som redan 

utför någon fysisk aktivitet och redan tillfredsställer sitt behov i första hand inte borde 

fokuseras på från arbetsgivarhåll gällande ett nyttjande av friskvårdsbidraget. Vid ett 

sviktande intresse ska informanten inte pressas från arbetsgivaren utan var initiativtagande 

själv. Förklaringen till varför de individer som ser ut att ha tillräckligt med motivation men 

inte nyttjar friskvårdsbidraget verkar vara en försvarsmekanism att inte nyttja 

friskvårdsbidraget för att i jämförelsen slippa se sitt egna nettoresultat som undermåligt. 
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8 Friskvårdsbidragets storlek 
 

Storleken på friskvårdsbidraget tycks enligt våra informanter ha en viss betydelse för 

nyttjandet av bidraget. Samtliga informanters friskvårdsbidrag befann sig inom spannet 1.500 

till 4.000 kronor. Vi valde att dela upp denna huvudkategori i följande subkategorier för att 

lättare kunna tolka resultatet. 

 

 

8.1 Tillfredställd med storleken 

 

För de få informanter vars friskvårdsbidrag uppgick till 4.000 kronor fanns det inga klagomål 

eller negativa synpunkter gällande summan. Vi tolkar den positiva inställningen som att dessa 

informanter är nöjda med tillvaron eftersom deras grundläggande behov är tillfredsställda. 

Mullins och Christy (2013) identifierar de grundläggande behoven som meningsfullt arbete, 

uppskattning för arbetet och bra arbetsmiljö. Vidare diskuteras pengars påverkan på 

motivationen till att utföra arbetsuppgifter. De menar att anställda vars grundläggande behov, 

är tillfredsställda lägger ett mindre värde på pengar än anställda vars grundläggande behov 

inte är tillfredsställda. Vi lägger störst vikt vid den andra av Mullins och Christys tre 

grundläggande behov, uppskattning för arbetet. Enligt Bolman och Deal (2015) råder det bred 

enighet bland forskare inom området att känslan av att ha utfört ett gott arbete starkt bidrar till 

motivationen. Vi tolkar storleken på friskvårdsbidraget både som en symbol för monetär 

belöning för att ha utfört en uppgift, att nyttja friskvårdsbidraget, och som en uppskattning för 

goda arbetsinsatser. Ju större friskvårdsbidrag, desto större monetär belöning och visad 

uppskattning. Vår empiri visar att de informanter vars friskvårdsbidrag låg på 4.000 kronor, 

vilket i sammanhanget var högt, var nöjda med storleken.  

 

Majoriteten av informanter vars friskvårdsbidrag uppgick till 1.600 eller 2.000 kronor hade 

desto mer splittrade åsikter gällande bidragets storlek. Det fanns ett fåtal informanter i 

gruppen vars bidrag låg på 1.600 eller 2.000 kronor som tyckte att deras bidrag var rimligt. 

Det ska dock nämnas att nästan alla med ovanstående åsikt nyttjade bidraget till en specifik 

aktivitet varje år vilket kan vara en orsak till att dessa individer var nöjda med summan. Med 

en specifik aktivitet menar vi till exempel träningskort, medlemsavgift, massage eller 

liknande. Vi tolkar fenomenet att genomföra samma aktivitet år efter år och vara nöjd med det 

som att informanterna inte behöver mer pengar för sin aktivitet. Bolman och Deal (2015) 
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menar att pengar spelar mindre roll för motivationen om en anställd har hittat mening och mål 

med det den gör. Vi tolkar det våra informanter, som återkommer till samma aktivitet varje år, 

säger som att de har ett mål med sin aktivitet och således också har funnit mening. Ett talande 

citat för åsikten lyder: “[…] sextonhundra är ju rätt mycket, det är ju gratis pengar så varför 

klaga? Jag tycker att det är en fullt rimlig summa.” (Kvinna, 58 år, 

ledningssystemsmedarbetare). Eftersom informanter som kom med ovanstående uttalande 

återkommande nyttjade bidraget till samma aktivitet år efter åt så tror vi att hon funnit en 

mening med bidraget. Storleken på bidraget har således blivit mindre viktigt. 

 

8.2 Inte tillfredsställd med storleken 

 

En majoritet av informanterna med friskvårdsbidrag på antingen 1.600 eller 2.000 kronor var 

inte nöjda med storleken och tyckte att bidraget borde vara högre. Det har under lång tid 

pågått en debatt om finansiella motivationsfaktorer och om det faktiskt fungerar att motivera 

anställda genom pengar. Mullins och Christy (2013) diskuterar debatten och framhåller där att 

pengar har en betydande roll för motivationen hos många anställda. De menar dock att 

sammanhanget i vilket de anställda arbetar har en stor betydelse för huruvida pengar faktiskt 

är motiverande. För anställda som inte anser att deras arbete är meningsfullt betyder pengar 

mer för motivationen. Vi ser ett samband mellan empirin och ovanstående teori om vi också 

väver in anledningarna som informanterna gav oss till varför de inte var nöjda med storleken 

på bidraget. Anledningarna som gavs varierade något. Ett fåtal informanter motiverade en 

höjning av bidraget med olika formuleringar av ju mer, desto bättre. En majoritet var dock 

eniga om att de ville ha ett högre bidrag för att den nuvarande summan inte täckte hela 

kostnaden för den aktivitet de var intresserade av att använda bidraget till. En informant 

formulerade sig enligt följande: 

  

“[…] och kanske också att man behöver höja nivån på bidraget. Vi har haft sextonhundra 

väldigt länge, det är ett bra bidrag men friskvården har blivit dyrare och det gör också kanske 

att det blir begränsad användning.”  

 

(Kvinna, 61 år, HR-strateg) 

  

Vi tolkar denna främst förekommande åsikt som att informanterna inte, med hjälp av de 

tillgängliga medlen kan hitta mening med de aktiviteter som finns tillgängliga. Informanterna 
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menar att bidraget inte räcker till de aktiviteter de önskar använda bidraget till vilket gör att 

bidraget i deras värld blir meningslöst.  

 

En majoritet av alla informanter med ett friskvårdsbidrag på 1.600 eller 2.000 kronor, 

oberoende av om de nyttjade bidraget för stunden eller inte, trodde att nyttjandet av 

friskvårdsbidraget skulle öka om storleken på bidraget ökade. När vi såg det resultatet kom vi 

genast att tänka på Herzbergs tvåfaktorsteori. Enligt Herzberg (1993) finns det två olika typer 

av faktorer som spelar in i hur motiverad en anställd är att utföra sitt arbete. Det finns dels 

motivatorer som är inre faktorer och påverkar motivationen positivt. Det finns också 

hygienfaktorer vilka är yttre faktorer som måste tillfredsställas för att den anställde inte ska 

bli mindre motiverad. Bland motivatorerna ingår bland annat ansvar, erkännande för utfört 

arbete och avancemang inom organisationen. Bland hygienfaktorerna ingår istället lön, 

arbetsförhållanden och mellanmänskliga relationer. 

 

Det är hygienfaktorn lön vi finner intressant i förhållande till vårt resultat. Enligt 

tvåfaktorsteorin bör ökad lön inte per automatik höja motivationen till att utföra arbete utan 

snarare vara en förutsättning för att arbetet ska göras. Vårt resultat visar på en förväntat ökad 

motivation till att nyttja friskvårdsbidraget om den disponibla summan ökar. Huruvida 

tvåfaktorsteorin är applicerbar på fenomenet friskvårdsbidrag behöver dock diskuteras. Att 

nyttja friskvårdsbidraget är, i alla fall i de flesta organisationer, inte obligatoriskt vilket 

innebär att nyttjandet inte går att jämställa med en vanlig arbetsuppgift inskriven i 

anställningsavtalet. Däremot är friskvårdsbidraget en företeelse som finns i arbetslivet och det 

finns en vilja från organisationers ledningar att deras anställda ska nyttja bidraget till friskvård 

och därigenom bli mer hälsosamma och göra bättre ifrån sig på arbetet. Den disponibla 

summan i sig självt går inte heller att betrakta som lön. I förhållande till att friskvårdsbidraget 

ses som en frivillig arbetsuppgift att nyttja så anser vi dock att den disponibla summan går att 

jämföra med en belöning. Utifrån ovanstående resonemang går vårt resultat inte ihop med 

Herzbergs tvåfaktorsteori.  

 

Om vi istället för att se bidraget som belöning betraktar fenomenet friskvårdsbidrag som en 

uppskattning för arbetet de anställda gör så anser vi att Herzbergs tvåfaktorsteori går väl i 

linje med vårt resultat. Enligt Herzberg (1993) är en av motivatorerna som kan öka 

motivationen hos anställda uppskattning för väl utfört arbete och om friskvårdsbidraget ses 

som uppskattning så blir vårt resultat förståeligt. Att informanterna skulle motiveras av mer 
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uppskattning för sitt arbete genom ett högre friskvårdsbidrag tror vi är en rimlig förklaring till 

missnöjet bland informanterna med förhållandevis låga friskvårdsbidrag. 

 

8.3 Ett perfekt friskvårdsbidrag 

 

Organisationerna vi har studerat hade förutbestämda storlekar på sina friskvårdsbidrag. En 

fråga vi ställde oss var hur genomtänkta dessa storlekar faktiskt var. Finns det en perfekt 

storlek som gör maximal nytta i förhållande till kostnad? I en studie av Pouliakas (2010) som 

undersökte effekten på anställdas prestationer av bonusbaserad lön framkommer att monetära 

incitament har en positiv effekt på anställdas produktivitet så länge belöningen är tillräckligt 

hög. Studien visar också att för små monetära incitament inte ger någon effekt på 

produktiviteten. Vi anser att resultatet av ovanstående studie går att applicera på vårt resultat 

eftersom det finns likheter. De organisationer med högt friskvårdsbidrag hade också en hög 

nyttjandegrad och var positivt inställda till storleken på bidraget. Organisationerna med små 

bidrag hade en lägre nyttjandegrad och informanterna ville i stor utsträckning ha ett högre 

bidrag. Vi tror därför att nyttjandet av friskvårdsbidrag kan öka om storleken på bidraget höjs. 

Ökningen av nyttjandet minskar troligtvis ju större storleken på bidraget blir för att till sist 

stanna helt vid en viss storlek. För att besvara frågan vi ställde oss i början av stycket så tror 

vi att det finns en perfekt storlek på bidraget men att den är svår att hitta och att den är 

föränderlig över tid eftersom ett flertal faktorer spelar in.  

 

8.4 Delslutsats 

 

Vårt resultat visar att de informanter, vars friskvårdsbidrag var tillräckligt högt för att kunna 

nyttja till den enskilda informantens föredragna aktivitet, var nöjda med storleken på bidraget. 

Denna slutsats gäller oavsett om den faktiska storleken var 1.600 kronor, 2.000 kronor eller 

4.000 kronor. Vårt resultat visar också att nyttjandegraden av friskvårdsbidraget var större ju 

större friskvårdsbidraget var. Orsakerna till det kan vara flera men utifrån vår tolkning tror vi 

att friskvårdsbidraget ur ett medarbetarperspektiv fungerar som ett värderingsverktyg för 

arbetsprestation och att storleken på bidraget symboliserar betyget de anställda får för sitt 

arbete. Vi tror att ju större uppskattning för presterat arbete medarbetare får, desto mer 

motiverade blir de att nyttja friskvårdsbidraget. Den naturliga frågan som uppstod efter att 

tolkningen av resultatet var genomfört var hur stort friskvårdsbidraget bör vara för att 

maximera nyttjandet. Vi tror att det finns en perfekt storlek på bidraget men att den storleken 
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varierar i olika organisationer. En metod att hitta den perfekta storleken för en specifik 

organisation skulle kunna vara att fråga de anställda vilka aktiviteter de skulle vilja nyttja ett 

friskvårdsbidrag till. Genom att sedan ta reda på vad de främst förekommande aktiviteterna 

kostar skulle organisationen möjligtvis kunna hitta en bra storlek på bidraget för att maximera 

nyttjandegraden.   
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9 Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att identifiera vilka faktorer som påverkar nyttjandegraden av 

friskvårdsbidrag. Utifrån vårt resultat har vi identifierat ett antal faktorer som med 

varierande effekt påverkar huruvida en medarbetare väljer nyttja ett friskvårdsbidrag eller 

inte. Vi har nedan punktat upp våra identifierade påverkansfaktorer med tillhörande 

beskrivning i samma ordning som kategorierna följer i uppsatsen. 

 

 

9.1 Strategi för hälsofrämjande  

 

Hur strategin för hälsofrämjande är utformad verkar vara en faktor som påverkar 

nyttjandegraden av friskvårdsbidrag. Genom att koppla den individuella personalhälsan till 

mål för medarbetare kan organisationer motivera sina anställda till att nyttja 

friskvårdsbidraget. Om strategin och målen för personalhälsa är tydliga och organisationen 

återkommande informerar sina anställda om dem så verkar nyttjandegraden vara hög. 

Huruvida strategins utformning är förankrad hos medarbetarna eller inte tycks också påverka 

nyttjandegraden av friskvårdsbidrag.  

 

9.2 Metoder för hälsofrämjande 

 

Vilken eller vilka typer av hälsofrämjande åtgärder en organisation erbjuder sina anställda 

verkar vara en faktor som påverkar huruvida de används eller inte. Valmöjligheter mellan 

olika åtgärder tycks efterfrågas och bör enligt vårt resultat öka nyttjandegraden av 

hälsofrämjande aktiviteter. Denna faktor påverkar inte nyttjandegraden av friskvårdsbidraget 

specifikt utan nyttjandegraden av hälsofrämjande aktiviteter generellt. 

 

9.3 Friskvårdsbidragets storlek 

 

Hur mycket pengar medarbetare kan använda till friskvårdsaktiviteter är en faktor som 

påverkar nyttjandegraden av friskvårdsbidraget. Ju högre bidraget är, desto fler verkar nyttja 

det. Vilken aktivitet bidraget används till och vad den aktiviteten kostar tycks vara avgörande 

för hur stort ett friskvårdsbidrag bör vara för att maximera nyttjandegraden. 
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9.4 Kommunikationen kring friskvårdsbidraget  

 

För att medarbetare ska kunna nyttja friskvårdsbidraget måste kommunikationen vara tydlig 

kring hur nyttjandeprocessen går till, vilka aktiviteter som innefattas samt varför bidraget bör 

nyttjas. Intranätet kan, om det tillhandahålls för samtliga medarbetare inom en organisation, 

vara ett starkt kommunikationsmedel. Intranätet kan tillsammans med den muntliga 

kommunikationen fungera som arbetsgivares hjälpmedel i att mätta den törst efter mer 

kommunikation kring friskvård som tycks förekomma bland medarbetare. Den pedagogiska 

kvalitén av kommunikationen kring hälsofrämjande aktiviteter är något som verkar vara en 

viktig bidragande faktor till främst hur medarbetare värderar hälsa. Hur medarbetare värderar 

sin hälsa kan i sin tur ha en bidragande effekt på nyttjandegraden av friskvårdsbidraget. 

 

9.5 Social samhörighet och gemensamt nyttjande av friskvårdsbidraget  

 

Den sociala samhörigheten mellan medarbetare verkar vara en faktor som påverkar 

nyttjandegraden av friskvårdsbidraget. Negativa konsekvenser i form av ökade spänningar 

och konflikter till följd av ökad social samhörighet skulle kunna vägas upp av den positiva 

aspekten med gruppbaserad träning. Gruppbaserad träning eller andra gruppbaserade 

friskvårdsaktiviteter skulle kunna vara en bidragande faktor som möjligen främst påverkar 

nyttjandegraden hos de medarbetare som sällan eller aldrig deltar i hälsofrämjande aktiviteter.  

 

9.6 Familjesituation  

 

Medarbetares familjesituationer kan ses som en hindrande faktor för nyttjandegraden av 

friskvårdsbidraget. Med tanke på att hälsa innefattar psykosociala faktorer skulle dock vissa 

familjesituationer som hindrar nyttjandet kunna ses mer som ett alternativ till 

friskvårdsbidraget än enbart som något negativt.     

 

9.7 Uttagsprocessen 

 

Hur uttagsprocessen var utformad verkar vara en faktor som påverkar nyttjandet av 

friskvårdsbidrag. En smidigare process leder till ett ökat uttag vilket också skulle kunna leda 

till ett ökat nyttjande. Den analoga processen ansågs av majoriteten informanter vara 

tillfredsställande. Vår tolkning visar att byråkratin är en faktor som verkar avhålla individer 
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att nyttja friskvårdsbidraget. Under intervjuerna förmedlades förbättringsförslag från 

informanter som hade den analoga processen. Förbättringsförslagen var avsevärt lika med det 

vi har döpt till den digitala processen. Informanten som hade den digitala processen var mer 

än nöjd med hur processen fungerade. Då den digitala processen endast var tillgänglig för en 

informant är det svårt att med hjälp av empirin bekräfta utfallet av den digitala processen i 

vederbörandes organisation. Den digitala processen skulle kunna användas som en 

konkurrensfördel genom outsourcing då vi ser likheter mellan förbättringsförslagen på den 

analoga processen. 

 

9.8 Ekonomisk motivationsfaktor 

 

Den ekonomiska motivationsfaktorn gällande friskvårdsbidraget har stor betydelse eller 

meningsfullhet för individen. Anledningen till varför det monetära bidraget knappt hade 

någon påverkan verkar bero på vårt, om än ofrivilliga, urval av befattningar med hög lön. Den 

ekonomiska motivationsfaktorn har rimligtvis större betydelse eller meningsfullhet för en 

individ med en mer ansträngd privatekonomi. 

 

9.9 Hälsopåverkan och fysiologiskt behov 

 

Hälsa som indirekt eller direkt motivationsfaktor är betydande för nyttjande av 

friskvårdsbidrag där medarbetarna verkar ha ett specifikt intresse för fysisk aktivitet. De 

fördelar med fysisk aktivitet, förbättrat “g”, intern LOC och självförtroende (kap. 7), som den 

förbättrade hälsan genererar visar på att arbetsgivaren borde ta hänsyn till medarbetares 

intresse. Framför allt då intresset verkar vara en bidragande faktor. Behovet visade till 

skillnad från intressebehovet på informanternas fysiologiska behov som grundade sig i värk, 

kompletterande träning och att röra och aktivera sig. Motivationsfaktorerna grundat i behovet 

verkar vara kopplade till hälsa i form av ett allmängiltigt livsmål, en rationell drivkraft och en 

vilja av att bygga upp en resistens mot sjukdomar. De individer som med fördel bör fokuseras 

på vad gäller påverkan är de som inte har tillfredsställt sina fysiologiska behov. 
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9.10 Bristande intresse  

 

Att medarbetare inte är intresserade av att utföra de aktiviteter friskvårdsbidraget gå att 

använda till tycks vara en faktor som påverkar nyttjandegraden. Enligt vårt resultat bör 

individer med bristande intresse för fysisk aktivitet inte pressas från arbetsgivarens håll då det 

inte verkar ha någon positiv effekt. Förslagsvis skulle intresse kunna skapas genom det 

sociala sammanhanget. 

 

9.11 Reflektioner 

 

Vi anser att slutsatserna i denna studie bidrar till den redan existerande kunskapen kring 

faktorer som påverkar nyttjande av friskvårdsbidrag. Vårt främsta bidrag menar vi är djupet i 

vår studie i jämförelse med tidigare studier i ämnet (Kohn & Lundskog 2013; Pettersson & 

Törnebrink 2017). Med djuper menar vi att vi har haft ett mer omfattande material att tolka 

och dra slutsatser av än tidigare studier. Empirin insamlad i studien är kvalitativ i motsats till 

ovanstående studier vars empiri är kvantitativ. Vissa av våra slutsatser förekom även i 

ovanstående studier, till exempel friskvårdsbidragets storlek, kommunikationen kring 

friskvårdsbidraget, bristande intresse, uttagsprocessen och friskvård på arbetstid. Vi har dock 

analyserat faktorerna djupare och utvecklat resonemangen kring faktorerna. Vår studie kan 

med fördel läsas av arbetsgivare som vill utveckla arbetet kring personalhälsa för att få en 

djupare förståelse av friskvårdsbidrag. Andra intressenter av vår studie skulle kunna vara 

studenter inom ämnen där personalhälsa är intressant. 

 

9.12 Förslag på vidare forskning 

 

Under processen att skriva denna studie dök ett flertal förslag på vidare forskning upp. Efter 

noggrant övervägande och långa diskussioner kom vi fram till att presentera två stycken 

förslag på vidare forskning som vi anser skulle vara intressanta att ta del av med utgångspunkt 

i slutsatserna av vår studie. Det första förslaget handlar om att studera nyttjandet av 

friskvårdsbidraget utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Att få arbetsgivares syn på exempelvis 

social samhörighet, kommunikation och metoder för hälsofrämjande och sedan jämföra med 

vår studie som är gjord utifrån ett arbetsgivarperspektiv skulle kunna leda till en ökad 

förståelse för hur friskvårdsbidraget bör hanteras. Det andra förslaget handlar om en 

jämförelse av effektivitet mellan olika hälsofrämjande personalförmåner. Med effektivitet 
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menar vi kostnaden för personalförmånen i förhållande till effekten organisationen upplever 

av den. Vi menar att vår diskussion om friskvårdsbidrag kontra friskvårdstimme lägger upp 

för en intressant jämförelse där andra potentiella personalförmåner också skulle kunna tas 

med.  
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11 Bilagor 
 

11.1 Bilaga A – Intervjuunderlag 

 

Underlag för intervju 

 

Vi är tre studenter från Human Resource Management-programmet vid 

Linnéuniversitetet som är inne på vår sista termin. Under vårens kvarvarande månader 

kommer vi att arbeta med vårt examensarbete. Arbetet kommer att handla om 

friskvårdsbidraget och vilka faktorer som leder till att det utnyttjas. 

 

Vi vill ta reda på varför en del väljer att nyttja friskvårdsbidraget medan andra väljer att 

inte göra det. Syftet med arbetet är att identifiera faktorer som påverkar nyttjanden av 

friskvårdsbidraget och eventuellt komma med förbättringsförslag. För att skapa oss en 

bild av läget vill vi genomföra ett antal intervjuer som är tänkta att pågå i cirka 15-25 

minuter. 

 

Information om intervjuerna: 

 

Att ställa upp på en intervju är helt frivilligt 

Du kommer att förbli anonym 

Du kan när som helst välja att avbryta intervjun 

Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta sammanställning av svar 

Svaren kommer att användas som grund för en teoretisk analys av ämnet 

Efter att arbetet är betygsatt och publicerat kommer inspelningarna att raderas 

Har du ställt upp på en intervju kommer du också få ta del av det färdiga arbetet om så 

önskas 

 

Vid frågor kontakta gärna någon av oss via nedanstående kontaktuppgifter! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

André Johannesson - 0768 539164 - andre.johannesson@gmail.com 

Niklas Petersson - 0702 961549 - niklaspettersson@live.com 

Anton Johansson - 0761 388652 - antonjohansson3@gmail.com  
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11.2 Bilaga B – Tabell över informanter 

 

Ålder Kön Befattning   Uttag 
27 Man Försäljare   Nej 

30 Kvinna Projektledare/HR-konsult Ja 

31 Kvinna Handläggare  Ja 

32 Man Ekonom   Ja 

32 Kvinna Controller   Ja 

33 Kvinna Folkhälsoutvecklare  Ja 

34 Kvinna Sekretess   Nej 

37 Kvinna Folkhälsoutvecklare  Ja 

38 Kvinna Jurist   Ja 

38 Kvinna Verksamhetssamordnare  Ja 

39 Kvinna Samordnare - ekonomi  Ja 

40 Kvinna Samordnare - ledningssystem Ja 

41 Kvinna HR-strateg   Ja 

45 Kvinna Pensions- och försäkringshandläggare Ja 

45 Man Mätare   Nej 

45 Man Ekonom   Ja 

48 Kvinna Kommunikatör  Ja 

49 Man Global produktchef inom IT-världen Ja 

49 Kvinna Kommunikatör  Nej 

50 Kvinna Samordnare  Ja 

52 Man Konsult i förändringsledning Ja 

53 Kvinna Chefsutvecklare  Nej 

54 Man Jurist   Ja 

54 Man Kommunikatör/webbansvarig Nej 

56 Man HR-systemadministratör  Ja 

57 Man Mätare   Nej 

58 Kvinna Ledningssystemsmedarbetare Ja 

58 Kvinna Risk- och sårbarhetsanalytiker Ja 

59 Man Mätare   Nej 

60 Kvinna Sekreterare   Ja 

60 Kvinna Projektmedarbetare  Ja 

61 Kvinna HR-systemstrateg  Ja 

62 Man HR-strateg   Ja 

62 Kvinna Sekreterare   Nej 
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Medelålder 

46,735294  

Könsfördelning 

Kvinnor 22 

Män 12 

Totalt 34 

Uttag  

Ja 25 

Nej 9 

Totalt 34 



  

 

 

 


