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Sammanfattning  

Syftet med denna studien var att bidra med mer kunskap kring medarbetares syn på erbjudanden till 
fysisk aktivitet som ett hälsopromotivt arbete, samt hur de förhåller sig till friskvårdsbidraget. Detta har 
gjorts genom semi-strukturerade intervjuer med tio medarbetare på ett produktionsföretag i södra 
Sverige. Genom en allmän kvalitativ analysmetod kunde sex teman identifieras: 
 
Muntlig kommunikation är centralt, läridentitet och self-efficacy har betydelse, tidsbrist och skiftarbete 
kan hindra, privatekonomin kan hindra, socialt stöd är centralt, samt motivation från ledningen är 
centralt.   
 
Slutsatsen är att deltagande och nyttjande behöver förstås utifrån en rad olika faktorer där det sociala 
stödjandet från omgivningen, från såväl ledningen som medarbetare, är särskilt viktigt. Det fordras även 
ett strategiarbete där aktiv uppmuntran, muntlig kommunikation samt gemensamma hälsomål ges 
utrymme att integreras och prioriteras i samtliga delar av organisationen.  
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1. INLEDNING  
Arbetslivet har under många år varit föremål för en rad förändringar. I dagens moderna arbeten 

råder hög grad av stress, högt tempo och höga krav. De flesta arbetsuppgifter premierar 

långvarigt stillasittande och monotona arbetsrörelser. Det finns inte längre samma möjlighet till 

fysisk aktivitet som förr, då det i högre grad involverades som en naturlig del (Engström, 2014).  

 

I och med dessa förändringar ställs arbetsgivare idag inför en rad utmaningar och frågor i arbetet 

för en medarbetarkår med bibehållen hälsa. Många arbetsgivare erbjuder flera olika 

friskvårdserbjudanden, men en avgörande fråga är hur medarbetaren svarar på dessa. I detta 

innefattas kommunikation, ledarskap och ett lärandeperspektiv i termer av det livslånga 

lärandet. Kännetecknet för det livslånga lärandet är att det följer individen genom hela hennes 

livsförlopp och är således inlemmat i all mänsklig verksamhet (Andersson & Ejlertsson, 2009). 

Det hälsopromotiva arbetet tar sin utgångspunkt i strategiarbete knutet till påverkansprocesser 

där målet är att bringa en bestående förändring (Naaldenberg m.fl., 2009). 

 

Att ändra vanor såsom långvarigt stillasittande innebär också att attityder och beteenden måste 

förändras. En sådan förändring är ett resultat av lärande. Lärande innefattar förvärvande av 

kunskap, attityder och beteenden (Biesta, 2011; Ellström, 1992; Illeris, 2007). I denna studie 

betonas de två sista och särskilt den sistnämnda. Att lära sig en ny vana eller involvera ett nytt 

beteende bör förstås som något komplext och därmed också förenat med en rad hinder (Sallis 

m.fl., 2006). Hur lärande av attityder och värderingar kring fysisk aktivitet främjas i en 

utveckling mot ett alltmer fysiskt inaktivt leverne bör vara av större betydelse för den 

pedagogiska forskningen (Engström, 2004). 

 

Vidare har talet om det organisatoriska lärandet i allt större utsträckning kommit att handla om 

människors deltagande från att förut ha handlat om människors kunskapstillägnande 

(Andersson & Eljertsson, 2009; Lave & Wenger, 1991). Flera studier har undersökt deltagande 

i det som arbetsgivaren erbjuder medarbetare på arbetsplatsen (se ex. Byström, 2013 och 

Baumgarten, 2006).  

 

Denna studie handlar om lärande och erbjudanden kopplat till friskvård på arbetsplatsen i 

allmänhet och fysisk aktivitet i synnerhet. Detta är ett forskningsområde som långt ifrån kan 

beskrivas som välbeforskat (Quennerstedt, Öhman & Armour, 2014). Enligt Ekberg (2017) står 

forskningsfältet om friskvårdsbidraget närmast tomt och det som finns till buds är av en mer 

erfarenhetsbaserad karaktär såsom kartläggningar utförda av myndigheter. Friskvårdsbidraget 

baseras på det svenska skattesystemet och är att betrakta som ett svenskt fenomen, varför det är 

svårt att finna internationella studier kring detta.  

 

Det finns vidare en rad olika faktorer som kan sägas återkomma i forskningslitteraturen i fråga 

om hinder och möjligheter för deltagande i hälsointerventioner för fysisk aktivitet. Här kan 

nämnas disponering av tid, tilltro till den egna förmågan, brist eller förekomst av uppmuntran 

och socialt stöd samt kommunikation med och av ledningen (Kaewthummanukul & Brown, 

2006; Fronstin & Roebuck, 2015; Heinen & Darling, 2009; Mazzola, Moore & Alexander, 

2016). Forskning, däribland flertalet meta-analyser, kring karaktären för en effektiv insats på 

arbetsplatsen beträffande fysisk aktivitet kan idag inte sägas ha nått en vetenskaplig konsensus 

(von Thiele Schwartz, Lindfors & Lundberg, 2008). Med hänsyn till denna rådande brist på 

evidensbaserade strategier beträffande hälsoinsatser för fysisk aktivitet på arbetsplatsen och 

med tanke på de utmaningar som finns idag i vårt samhälle är det legitimt att rikta fokus åt detta 

håll. Det fordras med andra ord mer kunskap kring hur lärprocesser beträffande attityder och 
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beteenden kan främjas för att således åstadkomma effektiva implementeringar och åtgärder för 

en ökad fysisk aktivitet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap kring medarbetares syn på erbjudanden 

till fysisk aktivitet som ett hälsopromotivt arbete samt hur de förhåller sig till friskvårdsbidraget.    

 

1. Vad erbjuds medarbetarna beträffande fysisk aktivitet av företaget?  

2. Vad hindrar medarbetarna från att ta del av erbjudanden för fysisk aktivitet?  

3. Vad underlättar för medarbetarna att ta del av erbjudanden för fysisk aktivitet?  

4. Hur kan företaget vidareutveckla hälsopromotionsarbetet gentemot medarbetarna?  

 

1.2 Viktiga begrepp 
Här nedan presentation av viktiga begrepp för studien.  

 

1.2.1 Hälsopromotion 
I denna studie används följande definition:  

”Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and 

to improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social 

well-being, an individual or group must be able to identify and realize aspirations, 

to satisfy needs, and to change or cope with the environment”.  (WHO, 1986) 

 

1.2.2 Fysisk aktivitet  
I denna studie avser fysisk aktivitet: ”generellt alla former av rörelser som ger ökad 

energiomsättning. Detta innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis promenader, 

hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och träning.” 

(Leijon m.fl., 2008, sid. 48) 

 

1.2.3 Friskvårdsbidraget 
Friskvårdsbidraget är en skatte- och avgiftsfri personalförmån som regleras av Skatteverket. 

Varje svensk arbetsgivare kan erbjuda sina medarbetare ersättning för friskvård och motion av 

enklare slag och av mindre värde. Det finns inget preciserat belopp för vad som definieras som 

mindre värde, men som exempel ges kostnaden för ett årskort på gym (Skatteverket, 2016).  

 

1.3 Avgränsningar  
Denna studie är avgränsad till att studera hälsopromotion som en pedagogisk process i relation 

till fysisk aktivitet. För att kunna rikta fokus mot just detta görs här en avgränsning från 

friskvård som innefattar en rad olika saker till specifikt fysisk aktivitet.  

 

1.5 Det studerade företaget 
Det företag som studerats i denna uppsats är ett produktionsföretag i södra Sverige med ca 400 

anställda där majoriteten av dessa är män. Produktionen består av flera olika sektioner med 

såväl dagarbete som skiftarbete och således är produktionen igång löpande. Medarbetarna är 

vidare indelade i olika arbetslag och är utplacerade i de olika personalavdelningarna. 

Produktionen består av en linjär process där de olika avdelningarna innebär olika 

arbetsuppgifter.  
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Företaget har tidigare ingått i en kvantitativ studie som bedrivits våren 2016 på Region 

Östergötland. Detta var en friskvårdskartläggning och ett delprojekt i ett större strategiarbete 

med syfte att ta fram regionala strategier för olika implementeringar av och för ett mer fysiskt 

aktivt Östergötland. Utifrån svaren i den kvantitativa studien kunde företagen jämföras och 

kategoriseras. Detta företag var ett av de företag som bedömdes ha ett jämförelsevis stort 

friskvårdsarbete och som vidare angav att det fanns ett erbjudande om ett friskvårdsbidrag.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel redogörs för studiens teoretiska ramverk. Kapitlet består av två delar. I den 

första delen presenteras teorier kring lärande, individrelaterade faktorer för lärande och 

teorier för ledarskap. I den andra delen redovisas tidigare forskning vad beträffar vuxnas 

deltagande i erbjudanden på arbetsplatsen.  

 

2.1 Teori  
Nedan följer den teori som behandlas i denna studie.  

 

2.1.1 Lärande - ett fasetterat begrepp 
Lärande är ett komplext och mångfasetterat begrepp som går att studera ur en mängd olika 

perspektiv. Det finns en rad olika stora teoretiska ståndpunkter och perspektiv som kommit till 

för att förklara vad lärande verkligen är och vad som är viktigt att fokusera på (Illeris et.al., 

2009).  

 

2.1.2 En integrerad modell om lärande  
För att kunna få med flera aspekter av lärandet används här en modell av Illeris (2015) The 

three dimensions of learning (se figur 1). 

 

 
Figur 1: The three dimensions of learning1. 

 

                                                
1 Med tillstånd av Illeris. Datum: 2017-02-16.   
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Med hjälp av modellen ovan demonstrerar Illeris (2015) att lärande alltid inbegriper tre olika 

dimensioner. Dessa tre dimensioner gestaltas av de tre hörnen i triangeln: innehållet i lärandet 

(content), drivkrafter för lärandet (incentive), samt interaktion och samspel med omgivningen 

(interaction). Innehållet i lärandet ska förstås som vad det är som lärs. Här menar Illeris (2015) 

i likhet med Ellström (1992) att detta omfattar såväl kunskap, beteende och attityder, och 

framhåller vidare även att det kan röra sig om insikter, åsikter, värderingar, meningsskapande, 

strategier eller metoder. Drivkrafter för lärandet åsyftar mobilisering av den mentala energi som 

kan beskrivas som betydande för att lärandeprocessen ska kunna ske (Illeris, 2015). Här 

innefattas element som motivation, vilja samt känslor och sinnesstämning. Det tredje hörnet, 

interaktion, rör det samspel som finns mellan individen och hennes sociala och materiella 

omgivning.  

 

Denna modell inbegriper vidare två betydande processer – samspelsprocessen samt 

tillägnelseprocessen. Illeris (2015) betonar att dessa är viktiga för allt lärande och att dessa 

aktivt måste involveras för att lärandet ska kunna äga rum. Samspelsprocessen är den process 

som sker genom interaktion med omvärlden. Tillägnelseprocessen är den individuella process 

där influenser och påverkan från samspelsprocessen tas in och bearbetas internt. 

Tillägnelseprocessen symboliseras av den övre vågräta dubbelriktade pilen i bilden och 

samspelsprocessen den lodräta. Den lodräta dubbelriktade pilen demonstrerar att individ och 

individens omgivning på ett integrerat vis alltid ingår i samspelsprocessen. Den vågräta 

dubbelriktade pilen visar vidare att tillägnelseprocessen alltid innebär ett samspel mellan 

innehållet och drivkrafter.  

 

2.1.3 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande  
Detta perspektiv lägger an och betonar det som Illeris (2015) benämner den externa processen 

(samspelsprocessen). I ett sociokulturellt perspektiv fästs blicken på det som äger rum och 

skapas mellan människor. Vygotskij är upphovsmannen till dessa tankar och hävdar att kunskap 

måste förklaras med en historisk, kulturell och social förståelse. Först och främst lever kunskap 

i samspelen mellan människor för att därefter bli en del av individen och dennes handlande och 

tänkande. Därefter kommer den tillbaka i nya sociala och kommunikativa sammanhang (Säljö, 

2010). 

 

Vygotskij betonar språkets roll i en människas liv och i förståelsen av hur lärande sker. Han 

menar att människan alltid använder sig av redskap i sitt handlande med sin omgivning 

(Lundgren m.fl., 2010). Dessa kan vidare vara materiella eller språkliga till sin karaktär. Språket 

anses här vara redskapens redskap och assisterar människan i organisering av hela hennes 

omvärld. Vidare är språket något som lagrar förståelse, insikter och kunskap såväl hos individen 

som hos kollektivet (Bråten, 2010). Människan lär sig således genom att vara en del av sin 

omvärld och få tillgång till samt också vara med och skapa kollektiva meningar, livsmönster, 

åsikter eller handlingsalternativ.  

 

Det blir här också viktigt vilken förståelse av de olika skapade kollektiva meningarna som 

individen tillägnar sig (Andersson & Ejlertsson, 2009). Den omgivning och kultur en människa 

har runt sig och befinner sig i inverkar i dennes handlande och lärande samt hur denne uppfattar 

vad denne bör lära och inkorporera i sitt handlande och beteende (Säljö, 2010). I den 

sociokulturella traditionen förändras och formas människan i samspel med sin omgivning 

genom hela sin livsresa. I detta perspektiv ses människan som ständigt lärande, och det ska 

förstås som ständigt pågående, såväl informellt som formellt och är alltså inte förbehållet någon 

särskild institution (Säljö, 2010). 
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2.1.4 Formellt och informellt lärande 
Ellström (1992) redogör för att det finns olika typer av lärande och att dessa kan kategoriseras 

i formellt och informellt lärande, även icke-formellt lärande bör här nämnas men ska snarare 

betraktas som ett mellanting av formellt och informellt lärande. Det formella lärandet 

karaktäriseras av strukturerade lärtillfällen där det finns särskilda ramar, explicita syften och 

mål för att lärandet ska komma till stånd.  

 

Det informella lärande däremot är det lärande som sker utan att det kan beskrivas som varken 

organiserat eller planerat. Detta informella lärande kan beskrivas vara mer eller mindre 

avsiktligt (Kock, 2014). Ellström (1992) och Illeris (2011) menar att detta informella lärande i 

stor utsträckning sker i samtal mellan medarbetare och betonar att det finns såväl avsiktligt som 

oavsiktligt lärande i det informella lärandet. Individer lär sig saker även när denne inte är 

medveten om att den lär sig något. Ellström (1992) menar vidare att det i samband med en 

läraktivitet också förvärvas en rad uppfattningar samt attityder till fenomenet ifråga.   

 

Detta omedvetna lärande benämns på engelska incidental learning och inkluderas i kategorin 

av det informella lärandet. Detta definieras av Marsick och Watkins (2001, sid 25)  ”as a 

byproduct of some other activity, such as accomplishment, interpersonal interaction, sensing 

the organizational culture, trial-and-error experimentation”. Illeris (2011) ansluter sig till ovan 

nämnda definition och menar att det omedvetna lärandet bör förstås som något mycket viktigt 

och något som ofta sker på arbetsplatsen. Författaren menar vidare att arbetsplatsens lärmiljö 

har en påverkan på det omedvetna lärandet samt att också medarbetarnas tidigare erfarenheter 

och bakgrund har en betydande inverkan.  

 

2.1.5 Lärerbjudanden på arbetsplatsen  
För att vidare kunna skapa en förståelse för lärande på arbetsplatsen lämpar det sig att ta hjälp 

av Billetts teorier om lärande på arbetsplatsen. Billetts forskning anknyter också till det 

sociokulturella lärandet (Billett, 1996). Billett (2002) tar sig an lärande i arbetslivet genom att 

beskriva det i termer av erbjudande och engagemang. Billett (2002) menar att arbetsplatslärande 

kan beskrivas genom detta slags givande och tagande där en organisation kan erbjuda en rad 

olika lärerbjudanden. Den centrala huvudfrågan blir hur arbetsplatsen (organisationen) inbjuder 

anställda att delta i aktiviteter samt hur anställda tolkar och upplever detta erbjudande som 

inbjudande.  

 

Beroende på hur dessa två faktorer samverkar formas och påverkas kvaliteten på lärandet. Detta 

benämner Billett (2002) som ”co-participating”, det vill säga ett ömsesidigt förhållande mellan 

erbjudande och engagemang. Det blir här viktigt att förstå vad det är som kan sägas vara centrala 

faktorer som kan utgöra en påverkan för graden av detta engagemang. Här lyfter Billett fram 

och förklarar en del av detta genom begreppet ontogeny (Billett, 2002). Med ontogeny menas 

en persons personliga livshistoria och dennes personliga erfarenheter (Billett, 2003). Vidare 

beskrivs också den anställdes kulturella värderingar, dennes intresse samt dennes förväntade 

resultat vara viktiga faktorer.  

 

Billett (2002) menar också att det bör tas hänsyn till det faktum att en arbetsgivare inte alltid 

vill eller är i stånd att erbjuda medarbetarna samma möjligheter. Billett (2002) beskriver vidare 

hur medarbetares tjänste-status, anställningstid, kön samt yrkets status i sig kan vara avgörande 

för hur tillfällen erbjuds eller ej. Att lära sig något nytt kräver en viss ansträngning och det blir 

därför av vikt hur individer väljer att aktivt delta i de olika praktikerna och sammanhangen för 

lärandets natur och kvalitet (Billett, 2002).  
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2.1.6 Senges fem discipliner för en lärande organisation 
Det finns många teorier för hur en organisation ska kunna utvecklas till att bli en så kallad 

lärande organisation. En teoretisk modell som fått ett stort genomslag är ”The fifth discipline” 

(= den femte disciplinen). Praktiker inom arbetsfältet för hälsopromotion har alltmer kommit 

att ta inspiration från dessa tankar (Naaldenberg m.fl., 2009). Detta är en teori som är utvecklad 

av Senge (1993) och handlar om att lärande måste integreras i hela organisationen med 

utgångspunkt i ledningen. Teorin mynnar ut i fem komponenter för förändring och lärande: 

personligt bemästrande, mentala modeller, gemensamma visioner, grupplärande och 

systemtänkande.  

 

Personligt bemästrande är en viktig grund för den lärande organisationen. Det handlar om varje 

medarbetares engagemang att ständigt lära och handlar således om det livslånga lärandet. Senge 

(1993) menar att varje medarbetare lär sig att utveckla en personlig vision och att det formas en 

strävan att nå denna. Mentala modeller är de inre representationer varje människa har med 

antaganden om den yttre världen som influerar handlande och tänkande. Dessa mentala 

modeller kan i interaktion med andra förändras vilket också är viktigt för att eventuella hinder 

som individen sätter upp ska kunna överbryggas.  

 

Gemensamma visioner handlar om att organisationen bör ha mål för hur framtiden ska se ut. 

Det behövs ett arbete för att så många som möjligt i organisationen ska dela denna och hjälpas 

åt att sträva åt detta håll. Grupplärande är något som Senge (1993) menar är grunden för 

lärandet. Det är i gruppen som lärandet tar plats och därav är det viktigt att det bildas grupper 

med fokus på dialog. Systemtänkande är det som Senge (1993) framhåller som allra viktigast. 

Det handlar om att organisationen bör ses utifrån ett helhetsperspektiv där alla delar sitter ihop 

och är i en dynamisk process med varandra. Systemtänkande är det som sammanfattar vad en 

lärande organisation är i och med att det innefattar alla fyra övriga. Senge (1993) menar att 

delarna var för sig inte är kapabla att uppnå en lärande organisation utan bör ses som en helhet.  

 

2.1.7 Läridentitet   
Läridentitet är något som kan sägas vara en av ramarna för huruvida en individ ämnar att delta 

eller inte delta i erbjudna lärtillfällen (Baumgarten, 2006; Falsafi & Coll, 2010). Wenger (2007) 

lyfter fram att det på en arbetsplats finns olika typer av så kallade praktikgemenskaper. Detta 

är att betrakta som de olika formationer av grupper av människor som uppkommer där det finns 

en gemensam verksamhet och är med andra ord ett brett begrepp, som kan sägas identifieras på 

många ställen i en människas liv såväl i arbetsliv som i privatliv. Vidare bör vi förstå en 

arbetsplats som innehållandes många olika praktikgemenskaper, vilka också kan överlappa 

varandra (Billett, 1996; Wenger, 2007).  

 

Här lyfts en människas identitet kopplat till deltagandet och lärandet i dessa. Wenger (2007) 

lyfter fram att vi formas utifrån de praktiker och sammanhang vi ingår i, och på samma sätt 

formas vi och definierar oss själva utifrån det vi väljer att inte engagera oss i. I mötet med andra 

och med olika praktikgemenskaper kan vi definiera oss själva med det vi inte skulle vilja bli, 

det vi önskar att bli, det vi anser är marginell lärdom eller det vi anser är centralt att lära och ta 

del av (Lave & Wenger, 1991). 

 

Illeris (2011) menar att det är från impulserna från de olika praktikgemenskaperna eller 

impulser från det som äger rum på arbetsplatsen som lärandet på arbetsplatsen bör förstås. Han 

påpekar att det är just här mellan interaktionerna och tillägnandet som identiteten formas. Illeris 

(2011) lyfter vidare att detta, formandet av identiteten är en typ av lärprocess. Han menar i linje 

med Wenger (2007) att medarbetare sätter upp hinder för deltagande i det som inte stämmer 



 

 

8 

 

 

överrens med dennes identitet, vilket också formats av tidigare erfarenheter alltsedan barn och 

ungdomsåren. Dessa hinder kan emellertid både vara av medveten som mer omedveten karaktär 

(Illeris, 2011). Här talar Illeris (2011) om ett behov att möta individen med respekt och 

försiktighet samt att möjliggöra för denne att knyta an till lärandet som något som upplevs 

meningsfullt på dennes egna premisser. Illeris lägger betoning på förståelsen av de drivkrafter 

som finns för lärandet som exempelvis att ha ett självförtroende (self-efficacy) att lära.  

 

2.1.8 Motivation och self-efficacy 
Motivation och self-efficacy är två begrepp som handlar om drivkrafter för specifika val och 

handlingar. Motivation och self-efficacy har också tidigare använts inom vuxenpedagogiken 

för att förutsäga eller beskriva människors deltagande i läraktiviteter.  

 

Baumgarten (2006) gör gällande att motivation bör förstås som varierande i styrka och därmed 

som att denna sträcker sig längs ett kontinuum, snarare än att förklaras som en dikotomi. En 

vanlig distinktion är att tala om en inre motivation respektive en yttre motivation. Den inre 

kännetecknas av att personen i fråga upplever att det finns ett eget intresse eller egen glädje i 

handlandet i sig. Medan den yttre motivationen kännetecknas av personen gör något för att 

uppnå något vilket inte direkt har en koppling till det specifika handlandet. Det kan vara att 

uppnå en löneförhöjning, men det kan också handla om att undgå något som exempelvis någon 

typ av straffande transaktion (Gneezy, Meier & Rey-Biel, 2011).  

 

Ellström (1992) menar att den inre motivationen bör förstås som att den lägger grund för det 

lärandet som benämns som utvecklingsinriktat. Det utvecklingsinriktade lärandet präglas av att 

individen vågar ifrågasätta och tänka nytt och reflektera över etablerade föreställningar och 

invanda handlingsmönster (Andersson & Ejlertsson, 2009). Det anpassningsinriktade lärandet 

däremot handlar om att individen inte ifrågasätter eller prövar utan anpassar sig till det som är 

för givet taget eller invanda mönster och handlingar.  

 

I ett kontextuellt perspektiv förstås motivationen primärt utifrån den påverkan som 

omgivningen utgör på individen i fråga. Här är sociala faktorer av vikt som normer, värderingar 

från gruppen eller upplevt socialt stöd. En annan teori är förväntan-valensteorin där motivation 

förklaras genom en individs förväntningar och hur individen bedömer att den klarar utförandet 

samt vikten av att uppfylla det (Baumgarten, 2006). 

 

Self-efficacy handlar om tilltron till den egna förmågan att klara av någonting och kan även 

förstås som en individs självförtroende gentemot en viss uppgift eller i en viss handling. Self-

efficacy är vidare något som varierar beroende på kontexten och förhållanden och ska förstås 

som kopplad till den specifika situationen. Faskunger (2013) lyfter fram att förhållanden som 

kan inverka på en individs self-efficacy är det stöd som omger individen, där uppmuntran och 

beröm är av vikt. Maurer (2001) redogör för fyra olika faktorer som inverkar på en individs 

self-efficacy. Den första rör vikten av tidigare erfarenheter, att ha genomfört en uppgift och 

klarat av det. Den andra faktorn handlar om det som Maurer kallar ”ställföreträdande 

erfarenheter”, att se andra i omgivningen klara en uppgift eller utföra en viss handling. Den 

tredje berör tillgången till de nödvändiga resurserna samt tillgång till uppmuntran och stöd från 

omgivningen. Den fjärde innefattar individens generella mentala och fysiologiska tillstånd.   

 

2.1.9 Meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet (KASAM)  
En teori som lyfter fram vikten av att skapa mening i den mänskliga verksamheten är KASAM 

(Känsla av sammanhang), ett begrepp som myntats av forskaren Antonovsky. Denna teori bör 
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förstås som en grundmodell för det hälsopromotiva arbetet och innebär att en individs tillvaro 

på ett meningsfullt sätt måste hänga ihop. Förutom meningsfullhet innefattar också modellen 

hanterbarhet och begriplighet (Hansson, 2004).  

 

Meningsfullhet som av Antonovsky (2005) anses vara den viktigaste komponenten innebär en 

människas möjlighet att uppleva något som meningsfullt. Detta ska vidare förstås som 

motivationen för en individ att företa sig något över huvud taget, varför denna komponent ges 

sådan betydelse. Vidare kan denna komponent svara på situationers varför-frågor och ska 

förstås som intimt förenat med människans livslust (Hansson, 2004). Med hanterbarhet menas 

att individen måste känna att det finns egna resurser alternativt en resurstillgång från andra för 

att kunna möta de krav som ställs eller svåra händelser som inträffar. Med begriplighet menas 

i vilken grad en individ upplever att intryck och information är någorlunda förståbara eller 

strukturerade. Att vidare någorlunda kunna begripa varför det är som det är eller varför det blir 

som det blir. 

 

Hansson (2004) menar vidare att lärprocesser på arbetsplatsen bör förstås som underlättande 

när dessa tre komponenter är uppfyllda. Med meningsfullhetens aspekter för 

förändringsprocesser fordras att medarbetarna har en upplevelse av varför de ska delta eller 

utföra något och att det upplevs som något de tydligt kan relatera till som meningsfullt.  

Hanterbarheten kan här sägas mynna ut i att det finns resurser för handlandet eller deltagandet 

och vidare är det viktigt att ledningen skapar möjligheter för medarbetarna att våga agera. 

Utifrån begripligheten är det slutligen också viktigt med information, förståelse och kunskap. 

 

Devu (2016) framhåller att alltfler företagsledningar övergår till att information styrs och ges 

via så kallade intranät vilket är privata datornätverk inom organisationen. Simonsson (2002) 

och Nyström (2006) diskuterar informationstekniken på arbetsplatser och problematiserar 

intranätet som verktyg för informationsspridning. Flera fördelar lyfts fram och står i fokus men 

också de problem som intranätet kan föra med sig. Nyström (2006) framhåller att viktig 

information kan gå förlorad då intranätet möjliggör stora mängder information, vilket kan vara 

svårt att sortera och för den enskilde medarbetaren att skapa mening och begriplighet i.  

 

Nyström (2006) och Simonsson (2002) beskriver vidare att intranätet baseras på en så kallad 

”pull-modell”, vilket betyder att medarbetaren aktivt själv måste söka upp information. 

Motsatsen är en ”push-modell” där medarbetaren istället direkt tillhandahålls information. 

Simonsson (2002) poängterar att ledarens roll är att tolka och skapa förståelse för information 

snarare än att sprida. Vidare framhålls att det är viktigt att veta vilken typ av information som 

lämpar sig för vilket medie. Mötet (ansikte mot ansikte) beskrivs som det rika mediet där 

feedback samt förmedling av viktiga budskap och signaler ges utrymme. Vidare menar 

Simonsson (2002) att inte allt lämpar sig för mötesform.  

 

2.2 Tidigare forskning   
Här nedan presenteras tidigare forskning avseende deltagande i det som arbetsplatsen erbjuder 

för fysisk aktivitet.  

 

2.2.1 Ledningens betydelse för deltagande i friskvårdserbjudanden 
I flertalet studier om hälsoinsatser för fysisk aktivitet på arbetsplatsen återfinns beskrivningar 

om ledningens stöd och uppmuntran som en stark faktor för deltagande (se ex Sparling, 2010). 

Hunt m.fl. (2007) visar i sin undersökning om medarbetares villighet att delta i hälsoinsatser 

för fysisk aktivitet på arbetsplatsen vikten av stödet från ledningen. I studien jämfördes 
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deltagandet från 26 olika företag och vidare utvärderades faktorerna för de olika utfallen. De 

viktigaste fynden beträffande det företag som hade det största deltagandet (56 %) förklaras 

utifrån hur medarbetarna upplevt stödet från ledningen, om det fanns en aktiv uppmuntran samt 

om ledningen själva deltagit i aktiviteterna. På liknande sätt beskrevs det företag med lägst 

deltagande (17 %) inte ha en ledning som i lika hög grad gav aktiv uppmuntran eller stöd för 

deltagande.  

 

Wierenga m.fl. (2013) visar vidare i sin meta-analys av 22 studier om faktorer för deltagande i 

hälsoinsatser på arbetsplatsen att ett upplevt starkt stöd från ledningen var den mest frekventa 

faktorn för deltagande. Mattke, Schnyer, Busum (2012) studerade faktorer för deltagande i en 

meta-analys med 33 studier av hälsoinsatser på arbetsplatsen. Mattke m.fl. (2012) visade i linje 

med ovan nämnda resultat att engagemang hade en mycket central roll för medarbetares 

villighet för deltagande. 

 

2.2.2 Socialt stöd från andra medarbetare för deltagande i friskvårdserbjudanden 
Edmund, Hurst och Harvey (2013) redogör för i en intervjustudie om hinder och underlättande 

faktorer för deltagande i de aktiviteter som ett företag erbjuder. Företaget erbjuder bland annat 

tillgång till ett eget gym samt anordnade sporttillfällen. Genom semistrukturerade intervjuer 

med de som valt att inte nyttja erbjudandena framkom att en av orsakerna gällde att 

medarbetarna inte känt att det sociala stödet var tillräckligt. Det framkom att en underlättande 

faktor hade varit om fler medarbetare i det egna arbetslaget också hade deltagit. Detta är också 

något som Bredahl m.fl. (2015) i sin intervjustudie kommer fram till där det egna arbetslaget 

specifikt lyfts fram som en underlättande faktor.  

 

Också Baumgarten (2006) visar detta i sin avhandling om industriarbetares deltagande i 

lärerbjudanden. De grupper som i studien benämndes som ”de osäkra” angav att bristen på stöd 

från medarbetare men också från ledningen gjorde att det upplevdes svårare att delta. I en 

undersökning med fokusgrupper av Fletcher, Behrens, och Domina (2008) kom det fram i linje 

med tidigare studier som nämnts att det sociala hade en central roll beträffande faktorer för 

deltagande. I studien deltog 60 medarbetare från olika typer av yrken uppdelat i 

tjänstemannayrken och arbetaryrken. Båda grupperna ansåg att det sociala stödet från andra 

medarbetare var viktigt för att delta. Det framkom också att båda grupperna angav att det ansågs 

främjande att få vara en del av en grupp (se också Sarkar, Taylor, Lai, Shegog & Paxton , 2016).  

 

2.2.3 Brist på motivation som hinder för att delta i friskvårdserbjudanden 
Brist på motivation är också ett vanligt förekommande rapporterat hinder för deltagande i fysisk 

aktivitet i flertalet studier (Burton, 2008; Fronstin & Roebuck, 2015). Ingledew och Markland 

(2008) har i en undersökning med 252 medarbetare studerat olika angivna motiv för deltagande 

i ett träningsprogram förlagd på fritiden. Det visade sig att motiv som klassificerades som yttre 

motivation hade samband med lågt deltagande medan motiv som klassificerades som inre 

motivation visade ett högre deltagande. Detta är också i linje med Teixeira, Carraça, Markland, 

Silva och Ryan (2012) meta-analys som visade starkt stöd för deltagande och den inre 

motivationen. I Fletchers m.fl. (2008) studie framgick att medarbetarna angav att deras 

deltagande var starkt förknippat med deras övriga medarbetare. Författarna pekar dock på en 

viss motsägelse i svaren. Samtidigt som medarbetarna lyfter fram andras deltagande som 

viktigast motsade de detta med att säga att trots alla andra faktorer (inklusive andra 

medarbetare) var det viktigast att känna att de hade en egen motivation. Davey, Fitzpatrick, 

Garland, & Kilgour (2009) redogör för i en studie om medarbetares motiv för att delta i det 
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träningsprogram som fanns på ett företag att deltagande ofta består av en blandning av inre och 

yttre motivation och framhåller vidare att båda två är viktiga och bör uppmärksammas. 

 

2.2.4 Lågt self-efficacy som hinder för att delta i friskvårdserbjudanden  
Flertalet studier visar att lågt self-efficacy är ett vanligt förekommande hinder för att delta i 

friskvårdserbjudanden för fysisk aktivitet (Schwetcshenau m.fl. 2008). I Edmund m.fl. (2013) 

studie framgick också att bland de som inte nyttjade det som erbjöds var ett vanligt 

förekommande angivet hinder osäkerhet i att använda den träningsutrustning som fanns på 

företagets gym och många hade liten tilltro till sin förmåga att utöva fysisk aktivitet generellt. 

Kaewthummanukul och Brown (2006) visade i linje med detta, i sin meta-analys angående vilka 

faktorer som bidrog till deltagande i fysisk aktivitet på arbetsplatsen, att det vanligaste hindret 

var låg tro på den egna förmågan.  

 

I en tvärsnittsstudie av Gånedahl, Viklund, Carlén, Kylberg och Ekberg (2015) undersöktes 

sambandet mellan self-efficacy och nyttjandet av friskvårdsbidraget. Vidare studerades även 

den fysiska aktivitetsnivån och den upplevda hälsostatusen till dessa två faktorer. Studien var 

en enkätstudie som besvarades av 1022 svenska medarbetare i industribranschen, där 

majoriteten var män (83,5 %). Resultatet visade, i motsats till den föreliggande hypotesen, att 

det inte fanns något samband mellan nyttjan av friskvårdsbidraget och self-efficacy. Däremot 

fanns ett samband mellan nyttjan av friskvårdsbidraget och den fysiska aktivitetsnivån såväl 

som till upplevd hälsostatus. 

 

2.2.5 Identiteten i fysisk aktivitet som ett hinder för att delta i friskvårdserbjudanden  
Att få delta i grupp är en frekvent rapporterad faktor för deltagande, men samtidigt visar också 

studier att gruppen kan innebära och betraktas som ett hinder (Swann, Johnsson & Bosson, 

2009; Thompson; Smith & Bibee, 2005.) Rossing och Jones (2013) studerade medarbetares 

deltagande i hälsoinsatser för fysisk aktivitet på en arbetsplats i Norge. Studien genomfördes 

med hjälp av intervjuer, observationer och loggböcker. Undersökningen syftade till att studera 

medarbetarnas upplevelser av att delta i de träningsgrupptillfällen som anordnades såväl efter 

som under arbetstiden på företaget. Resultatet visade att deltagande var sammankopplat med 

medarbetarnas identitet i fysisk aktivitet (exercise identity) samt med deras arbetsidentitet. 

Hinder för att delta var att medarbetarna inte ville jämföra sin kompetens med de andras och 

svårighet att visa sig i ett träningssammanhang på sin arbetsplats. Många angav också att de 

kände skam över att träna under arbetsdagen på arbetstid trots att ledningen anordnat dessa 

tillfällen.  

 

Rhodes, Kaushal och Quinlan (2016) undersökte sambandet mellan mentala scheman och 

exercise-identity och visade i sin meta-analys att dessa spelar en mycket betydande roll för att 

utöva fysisk aktivitet. Rhodes m.fl. (2016) framhåller att identiteten i fysisk aktivitet ska förstås 

som dynamisk och formbar i termer av ett sociokulturellt samspel med omgivningen. I Collin 

(2009) undersökning framkom att arbetsidentiteten skapas, formas och lärs i interaktion med 

medarbetarna på arbetsplatsen.  

 

2.2.6 Tidsbrist, skiftarbete och ekonomi som hinder för att delta i friskvårdserbjudanden  
I Fletchers m.fl. (2008) studie framkom att tidsbrist var ett återkommande hinder för 

medarbetarna i två olika yrkesgrupper. I gruppen med tjänstemän angav medarbetarna att långa 

arbetsdagar var ett stort hinder. I gruppen med arbetare kom skiftarbete fram som ett frekvent 

rapporterat hinder för deltagande och särskilt skiftpass under nattetid. Andra studier kring hur 

skiftarbete beskrivs som ett hinder har dock visat olika resultat. I en studie av Ott m.fl. (2010) 
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framkom att skiftarbetare jämfört med dagtidsarbetare hade högre deltagande i hälsoinsatser för 

fysisk aktivitet på arbetsplatsen. Det beskrivs att detta föregicks av ett arbete där skiftarbetares 

hälsa var något som företaget försökt lyfta upp. Vidare erbjöds också medarbetarna 

hälsokontroller. I en enkätundersökning av Nabe-Nielsen m.fl. (2015) jämfördes svaren från 

dagtids- och skiftarbetare i danska företag huruvida de friskvårdserbjudanden som företagen 

erbjöd upplevdes tillgängliga att delta i. Resultatet visade att det inte gick att finna någon 

skillnad mellan dessa grupper, vilket motbevisade studiens hypotes (jfr Das & Petruzello 2016).  

 

Ekonomiska hinder är också något som frekvent rapporteras i samband med hinder för 

deltagande i fysisk aktivitet (Kruger, Carlsson & Kohl, 2007). I en tvärsnittsstudie av Ashton 

m.fl. (2015) där 282 män ingick framkom att ekonomi var ett vanligt förekommande hinder 

tillsammans med låg motivation och tidsbrist. I Stricklands (2015) studie är det också flera av 

medarbetarna som anger att ekonomi är ett hinder. Strickland (2015) framhåller att det i företag 

med lågavlönade arbeten kan vara viktigt att ge ekonomiskt stöd för främjande av fysisk 

aktivitet. Ekonomiska hinder är även något som framkommer i Gånedahls m.fl. (2015) studie.   

 

Tidsbrist med förklaring i arbetsbörda och familjeåtaganden har genom flera undersökningar 

utpekats som ett stort hinder för deltagande (Kruger, Carlsson & Kohl, 2007). I en studie av 

Tavares och Plotnikoff (2008) framkom att många föräldrar inte deltar på grund av dåligt 

samvete inför sina barn. Sparling (2010) framhåller att det idag blivit vanligare att tillåta en 

eller flera av medarbetarens familjemedlemmar att också få vara med i det som företaget 

erbjuder vilket har visat sig kunna öka deltagandet (se också Dejoy, 2008).  

 

2.2.7 Strategisk kommunikation - faktorer för ökat deltagande  
I en meta-analys av Kent, Goetzel, Roemer, Prasad & Freundlich (2016) studerades faktorer för 

effektiva hälsoinsatser på arbetsplatsen. Genomgång gjordes av tidigare undersökningar. 

Vidare gjordes studier av nio företag som utpekats som effektiva beträffande hälsoutfall och 

högt deltagande. Intervjuer hölls med medarbetarna samt med ledningarna på dessa företag. 

Kent m.fl. (2016) lyfter fram flera olika faktorer och menar att arbetet mot en bättre hälsa måste 

integreras i samtliga delar av organisationen. Här menas att hälsofrågor bör finnas med som en 

högt prioriterad punkt och att kommunikationen bör stå i centrum. Detta beskrivs vara baserat 

på en rad element såsom att ledningen agerar förebilder i hälsosamma beteenden och aktivt 

uppmuntrar medarbetare i processen att forma och utvärdera friskvårdserbjudanden. Vidare att 

uppmuntra till hälsoinitiativ under arbetsdagen och skapa normer och policys för hälsa som 

genomsyrar hela arbetet. Att ledningen ska agera förebild i hälsosamma beteenden är också 

något som Carlton, Holsinger, Riddell, och Bush (2015) pekar på i sin undersökning om ledares 

roll för hälsopromotionsarbetet.  

 

Vidare framkommer att identifiera behoven hos medarbetarna och på vilka sätt som de anser 

att de bäst nås, att vidare sprida informationen via olika kanaler och att använda fler olika 

tillfällen. Ytterligare en faktor som lyfts fram i studien är vidare betydelsen av att det finns en 

specifik person i ledningen som bär ett huvudansvar för information av friskvårdserbjudandena. 

Denna person kallar Kent m.fl. (2016) för en ”champion” som beskrivs ska utveckla strategier 

med det specifika arbetet och föra muntlig kommunikation med medarbetarna om det som 

erbjuds. Att ha en sådan ledfigur med ansvar för muntlig kommunikation och uppmuntran är 

också något som Mattke m.fl. (2012) betonar i sin meta-analys om deltagande i arbetsplatsens 

hälsoinsatser för fysisk aktivitet.  

 

I Strickland (2015) framkom att ett hinder för deltagande i det som erbjöds medarbetarna 

handlade om informationen om erbjudanden. Studien visade att flertalet medarbetare inte hade 
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nåtts av viktig information och följaktligen inte hade kunskap om det. Den främsta kanalen att 

kommunicera ut information var via arbetets mail, men det beskrevs att få medarbetare nåddes 

av denna. Istället önskade medarbetarna att få informationen via personlig mail eller muntligen. 

Att ge utrymme för tvåvägskommunikation är något som Soler m.fl. (2010) tar upp i sin meta-

analys där han också förespråkar en regelbunden utvärdering av friskvårdserbjudanden för 

medarbetarna. 
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3. METOD   
I detta kapitel presenteras metodologiska utgångspunkter, genomförande av studien, 

datainsamling, dataanalys, etiska utgångspunkter, studiens kvalitet samt litteratursökning. 

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter och forskningsansats  
Denna studie syftar till att genom semistrukturerade intervjuer undersöka hur medarbetarna på 

ett företag förhåller sig till de erbjudanden som företaget erbjuder beträffande fysisk aktivitet. 

Denna undersökning kan vidare beskrivas som induktiv men med ett visst deduktivt inslag. 

Detta då en kort genomgång av teorier på området skedde innan datainsamlingsfasen ägde rum. 

En helt induktiv ansats innebär ett forskningsförfarande där forskaren i fråga utan någon grund 

i teorier studerar ett forskningsfenomen för att därefter formulera generella teorier. En helt 

deduktiv ansats däremot innebär en teoriprövning där hela teorin föregår utforskandet och sedan 

formuleras specifika teorier beträffande enskilda fall (Fejes & Thornberg). Bryman (2011) 

benämner forskning som antar en växelvis rörelse mellan teori och data för en iterativ strategi. 

Då det är på detta vis som denna forskningsprocess sett ut kan den förklaras vara just iterativ 

enligt Brymans (2011) definition. 

 

Studien är en kvalitativ studie vilket innebär en utgångspunkt i att närma sig ett fenomen utifrån 

frågor som är av en mer explorativ art och att gå på djupet i situationer och fenomen (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). Då denna studie följer på ett tidigare projekt i vilket syftet låg att 

kartlägga ett fenomen föreföll det sig således intressant att angripa det från ett annat håll i 

nästkommande steg, nämligen att nu navigera i frågorna genom det som Bryman (2011) 

benämner att vara på en mikronivå. Detta utifrån att tidigare projekt antagit ett 

makronivåperspektiv. Här har personerna som omfattas av studien nu möjlighet att betona eller 

negligera vad de anser är viktigt eller inte (Bryman, 2011). Detta som inte hade kunnat ske om 

valet hade fallit på ett enkätutskick. Denna studie ämnar presentera vad som sker på denna 

mikronivå och vad som äger rum i det mellanmänskliga från ett medarbetarperspektiv.  

 

Kunskap betraktas i denna studie som något som skapas mellan människor och det är bland 

annat mot detta vi kan rikta fokus för att förstå lärande. Förespråkare av det 

socialkonstruktionistiska perspektivet hävdar att de fenomen som vi uppfattar som självklara 

snarare bör ses som skapade i de samhällen vi lever i genom social interaktion (Allwood & 

Erikson, 2010; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Denna studie tar inspiration från dessa tankar 

men med förbehållet att inte allt som vi kallar kunskap lämpar sig att förklaras endast genom 

konstruktioner. Det är här viktigt att det får ske en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet då 

denna studie tar sin ansats i det konstruktionistiska perspektivet där analysobjektet i högsta grad 

bör förstås som påverkansbart utifrån hur forskarens betraktelse och presentation ser ut 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

3.2 Genomförande  
Det företag som här studerats kom att i samband med det tidigare projektet beskrivas ha ett 

jämförelsevis stort insatsarbete för friskvårdserbjudanden. Det är här viktigt att framhålla att 

detta är något som diskuterats i relation till övriga företag i kartläggningen och att det i en annan 

selektion kanske skulle ha betraktats på ett annat vis. I jämförelse med övriga benämndes vidare 

detta företag inte ha ett stort uttag beträffande friskvårdsbidraget.  

  

Företaget söktes upp via telefon och kontakt upprättades med en person från företagets HR-

avdelning. Detta var samma person som tidigare besvarat enkäten. Denna kontakt behölls sedan 

genom hela forskningsprocessen. Efter ett erhållet godkännande från ledningen skickades 
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därefter missivbrev ut med information beträffande studiens syfte och forskningsetiska 

principer (se bilaga 1).  

 

Intervjuguiden konstruerades därefter i samråd med handledaren, samt med inspiration från 

liknande studier och med hänsyn till de riktlinjer Bryman (2011) beskriver som hjälp vid 

konstruktion av intervjuguider. Därefter genomfördes två pilotstudier vid två olika tillfällen. 

Detta skedde på inrådan av Bryman (2011) för att kunna identifiera svårigheter med förståelse 

eller tvetydigheter och därefter reviderades intervjuguiden. För att säkra att datainsamlingen 

skulle kunna bli ”mättad” (Bryman, 2011), valdes tio stycken intervjutillfällen ut och intervjun 

beräknades genom tidtagning utifrån pilotstudierna till ca 35–40 minuter.  

 

Intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen på plats på företaget under en period på två 

veckor. Varje intervju tog mellan 20–45 minuter och blev till antalet tio stycken. Det gjordes 

ljudupptagning för samtliga intervjuer där också anteckningar fördes. När samtliga tio 

intervjuer var genomförda kontaktades därefter HR-representanten (kontaktpersonen) för 

frågan kring vad som faktiskt erbjuds av företaget beträffande friskvårdserbjudanden. Detta 

gjordes via mail. De tio intervjuerna kom också att komplettera med bidrag till denna fråga. 

Därefter gjordes en sammanställning av detta material (vad som erbjuds) och återsändes till 

HR-representanten. När datainsamlingen var klar påbörjades analysprocessen där en allmän 

kvalitativ analysmetod formulerad av Burnard (1991) användes. 

 

Urval  
För urvalet av respondenterna var produktionsarbetare den mest intressanta gruppen. Detta då 

denna är den största gruppen på företaget i fråga. Urvalet bör närmast beskrivas som ett målstyrt 

urval men som gjordes av kontaktpersonen och inte av forskaren. Detta på grund av tidsbrist 

och reseavstånd mellan forskaren och företaget. Urvalet styrdes förutom som redan nämnts mot 

produktionsarbetare också mot att åstadkomma en spridning respektive jämn fördelning 

avseende ålder och kön samt skift- respektive dagtidsarbetare.  

 

Representanten från HR sände ut förfrågan via mail till medarbetare varpå de som var 

intresserade att delta svarade ja på detta mail. Detta kallar Bryman (2011) för en typ av 

bekvämlighetsurval. I vissa fall svarade respondenterna ja samma dag som intervjuerna hölls. 

Därav var det inte möjligt att sända ut missivbrev till varje enskild deltagare. Detta är vidare 

något som Bell (2006) rekommenderar ska ske för att respondenterna ska veta vad de deltar i. 

Däremot sändes ett missivbrev ut till HR-representanten som denne fritt kunde vidarebefordra 

i de mail som sändes ut om det fanns tid.  

 

3.3 Datainsamling     
Datainsamlingen i denna studie har skett genom semistrukturerade intervjuer fördelade på tio 

olika respondenter samt genom kontakt via mail med en representant från HR-avdelningen, som 

också varit kontaktperson på företaget under hela forskningsprocessen.  

 

Semistrukturerade intervjuer valdes utifrån Brymans (2011) rekommendation att möjliggöra ett 

flexibelt och utforskande förfarande där det skapas utrymme för respondentens olika tankar och 

utsagor att få spelrum. Det är här dennes synsätt som är av intresse snarare än på förhand 

stipulerade frågeställningar. Genom den semistrukturerade intervjun gjordes förloppet 

anpassningsbart vad exempelvis beträffar ordningsföljden eller möjlighet till tillägg av frågor. 

Första steget av konstruktionen av intervjuguiden innebar en fas av reflektion där det lades 

fokus kring vad det var som var intressant. Utifrån detta skapades därefter teman, vilka Bryman 



 

 

16 

 

 

(2011) menar ska täcka in de områden som är viktiga. Dessa blev fem till antalet. Utifrån dessa 

teman skapades sedan frågor och här var det av vikt att bryta ned språket till vardagliga 

formuleringar. Språket bör enligt Bryman (2011) anpassas och korrigeras efter de personer det 

gäller. Därefter nedtecknades fem stycken bakgrundsfrågor som berörde arbete samt namn och 

ålder (se bilaga 2).   

 

Därefter användes tratt-tekniken för att inleda med tre frågor av allmän karaktär för att senare 

smalna av till mer specifika frågor. Intervjuguiden konstruerades vidare så att det skulle vara 

lätt för respondenten att följa med i allt som skedde. Varje tema som inleddes förklarades därför 

med en kort text. Under vissa frågor i intervjuguiden skrevs också ett antal alternativa 

uppföljningsfrågor ned. Detta gjordes för att som Bryman (2011) benämner vara redo för de 

olika riktningar som intervjun kunde tänkas ta. Totalt bestod intervjuguiden av fem teman med 

22 frågor.  

 

Då frågor kring deltagande och det egna beteendet angående fysisk aktivitet kan uppfattas som 

ett känsligt ämne, togs inspiration av Winkler (1995, refererad i Thelander, 2014) råd och 

rekommendation för känslosamma intervjuer. Här var det exempelvis viktigt att placera det som 

kunde betraktas som särskilt känsligt längre fram i intervjun. Då några av frågorna bedömdes 

som lite mer känsliga än övriga då dessa var mer ingående på privatlivet placerades de långt 

ned i intervjuguiden. Sist placerade en fråga som syftade till att låta respondenten göra en 

återblick i det som sagts för att summera det viktiga.  

 

Intervjuerna valdes att ta plats på företaget i fråga för att det skulle vara så enkelt som möjligt 

för respondenterna att ta sig till intervjun. Vidare tilldelades en rymlig konferenssal som låg i 

anslutning till företagets matsal. Valet att förlägga intervjuerna på plats på företaget hade också 

sitt syfte i att för forskarens del få en insyn i lokalerna och miljön, ett helhetsintryck som i ett 

annat val hade gått förlorat. Detta, att få se, höra och betrakta på nära håll framhålls av 

Widerberg (2002) som en värdefull tillgång i en studie och en viktig grund för analyser. 

 

På inrådan av Widerberg (2002) lades mycket kraft på att få respondenterna att inte känna 

otrygghet och att försöka stävja eventuell spändhet hos respondenterna. Här lades fokus på 

möblering av rummet, där stolarna placerades så att intervjuperson och intervjuare hamnade 

snett mitt emot varandra vid ett bord. Detta var också för att förhindra associationer till ett 

förhörsliknande sammanhang. Vidare bjöds det på fika, och i slutet av intervjun tilldelades varje 

respondent som tack för deltagande en trisslott.  

 

Respondenterna hälsades inledningsvis välkommen i hand och därefter påbörjades en 

presentation av bakgrunden till studien efter att respondenten infunnit sig. Detta framhåller 

Justesen och Mik-Meyer (2011) som viktigt för intervjuns första fas. Här förklarades vad syftet 

med studien var samt en presentation av forskaren. Därefter gjordes en genomgång av de olika 

krav på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2011) gör 

gällande och som studien tar sin utgångspunkt i (se avsnitt 3.6 om etik). Dessa var noggrant 

nedtecknade och varje punkt lästes upp för respondenten. 

 

Det var också särskilt viktigt att poängtera att det inte fanns några rätt eller fel svar i 

intervjuerna, men att syftet var att ta del av respondentens olika tankar. Att spela in intervjuer 

är vidare något som Bell (2006) och Bryman (2011) starkt förordar och varje respondent 

tillfrågades om ljudupptagning var tillåten. Innan inspelningen påbörjades ställdes fem 

bakgrundsfrågor, detta för att kunna sätta personerna i en kontext. Sedan påbörjades 
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inspelningen med hjälp av en mobiltelefon. Under intervjun togs också ibland anteckningar för 

att komplettera ljudupptagningen. 

 

Under hela intervjun uppehålls ett aktivt lyssnande och tillmötesgående förhållningssätt, vilket 

Bryman (2011) poängterar som viktigt för att respondenten ska uppleva sig trygg att prata. I 

enlighet med Brymans (2011) rekommendation användes det som kallas probing, vilket innebär 

att genom följdfrågor uppehålla sig kring och fördjupa sig i ett ämne som för respondenten 

verkar te sig extra väsentligt. Genom hela intervjun behölls ett aktivt lyssnande samt gjordes  

hela tiden nickningar för att få respondenten att fortsätta berätta. Detta är något som Bryman 

(2011) menar är av betydelse för att kunna få en öppen kommunikation som ska kunna generera 

en fyllig datamängd.  

 

Då och då gjordes korta sammanfattningar för att återspegla det som respondenten just sagt. 

Detta gjordes för att säkerställa samförstånd mellan intervjuare och respondent. Dessa korta 

frågor kallar Bryman (2011) för tolkande frågor. Dessa kunde vara av typen: ”Har jag förstått 

det rätt om jag säger att det handlade om”. Det fanns också vidare en medvetenhet att så långt 

det var möjligt försöka kringgå ledande frågor, vilket är något som Bryman (2011) framhåller 

som viktigt att tänka på.  

 

När intervjun var slut tackades respondenten för sin medverkan och inspelningen stoppades. 

Därefter gjordes upplysningar om på vilka sätt forskaren skulle kunna nås vid frågor eller 

funderingar. Efter varje intervju antecknades det som ansågs vara av ett särskilt värde på ett 

enskilt papper. Dessa enskilda papper samlades ihop och utgjorde det första steget för analys i 

senare analysprocess. 

 

Därefter kontaktades HR-representanten via mail och frågor kring vad företaget erbjuder 

beträffande friskvårdserbjudanden ställdes, som tidigare nämnts. Dessa svar samt de svar som 

kommit genom intervjuerna sammanställdes till en lista vilken sedan skickades till HR-

representanten i syftet att låta listan styrkas med ett godkännande eller revideras. Detta 

rekommenderar Bryman (2011) och kallar detta respondentvalidering, vilket också bidrar till 

studiens kvalitet då det minskar risken för eventuella missförstånd.  

 

3.4 Analys av data 
I fasen av bearbetning och analys av data har det tagits inspiration från en så kallad allmän 

kvalitativ analys av Burnard (1991), vilken hämtat sina tankar från en rad olika analytiker inom 

innehållsanalys samt även också från Glaser och Strauss Grounded theory. Inom tidsramarna 

för denna studie gjordes bedömningen att analysmetodens alla steg ej kunde genomföras. Därav 

har det i denna studie använts en modifierad form där de ursprungliga fjorton stegen blivit sju. 

Stegen är också här utformade utifrån Patel och Davidsons (2014) beskrivning av kvalitativ 

bearbetning- och analysmetod.  

 

Första steget påbörjades redan i samband med intervjutillfällena. Här gjordes, i enlighet med 

de riktlinjer som Burnard (1991) beskriver, anteckningar efter varje intervju som ansågs vara 

särskilt viktiga utöver övriga anteckningar. Efter alla intervjuer gjordes en transkribering vilket 

i enlighet med Bryman (2011) innebar att allt som sades i de erhållna ljudupptagningarna skrevs 

ut i text. Här valdes en noggrann transkribering där långa pauser, betoningar, skratt och utrop 

också valdes att skrivas fram. Transkriberingsprogrammet Inqscribe användes för att underlätta 

detta arbete. Transkribering gjordes så nära det ursprungliga orden som möjligt, men i citaten i 

resultatdelen har korrigering gjorts för att göra det mer läsvänligt. 
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Varje respondent tilldelades därefter ett fiktivt namn och varje utskriven intervju tilldelades en 

siffra mellan ett och tio. Utskrifterna valdes ske med minsta läsbara teckenstorlek. Detta för att 

förhindra att mängden pappersutskrifter skulle bli alltför stor och svårhanterlig, vilket Fejes och 

Thornberg (2015) lyfter fram som ett hinder för kvaliteten i studien. I det andra steget skedde 

upprepade genomläsningar av alla transkriberingar där så kallade ”general themes” 

identifierades och skrevs ned. Detta ska enligt Burnard (1991) ske för att få en överblick och 

en insyn i materialet.   

 

I det tredje steget gjordes en öppen kodning och varje mening som ansågs frambära något som 

kunde tänkas ha relevans för syftet med studien markerades. Det som inte ansågs ha någon 

relevans för studien togs inte med, vilket Burnard (1991) kallar för ”dross”. Den öppna 

kodningen gjordes med användning av kommentarsystemet i ordbehandlingsprogrammet i 

Word. I varje kommentar skrevs sedan en rubrik in (en kod). Denna kod åtföljdes också av en 

parentes där två nummer skrevs in, först numret på vilken intervju det gällde sedan numret på 

sidan varifrån det aktuella citatet hämtats ifrån. Detta gjordes för att lättare kunna koppla 

koderna till citaten i efterföljande steg. (Se exemplet nedan på en utklippt kommentar med kod.) 

 

 
Figur 2: Exempel på en utklippt kommentar med kod. 

 

Därefter lästes allt material igenom flera gånger för att skapa maximalt antal koder. När detta 

ansågs färdigt och det inte gick att skapa fler koder gjordes en sista genomläsning, kontroll av 

varje kod, samt kritiskt ifrågasättande av vad som kunde anses tillhöra ”dross” och inte. Sedan 

skrevs samtliga kommentarer ut från dokumentet och klipptes ut till ca 300 lappar.   

 

Steg fyra-sju kan därefter sägas vara modifierade versioner av de steg som Burnard (1991) tar 

upp. I steg fyra lades alla koder ut över en stor yta och placerades in under preliminära 

kategorier som stegvis framkom genom genomläsning av samtliga utspridda koder. I steg fem 

skapades utifrån de generella kategorierna nya kategorier.  Här gjordes i enlighet med Patel och 

Davidsson (2014) noggranna bearbetningar med varje preliminär kategori och mer specifika 

kategorier skapades genom att vissa preliminära kategorier ersattes eller delades upp i flera nya. 

I steg sex gjordes flera kritiska genomarbetningar av de kategorier som fanns och vissa 

sammanslagningar gjordes så att kategorierna var representativa för de koder de representerade. 

Sammanlagt skapades 50 olika kategorier, eller teman som det också här benämns. Vid varje 

tema låg den uppsättning citat som generat uppkomsten av det specifika temat utplacerad. 

Slutligen i steg sju gjordes en sammanslagning av de teman som berörde större teman. 

Härigenom framkom slutligen sex stycken teman.  

 

Respondenter 
De tio respondenter som ingår i denna studie är mellan 25 och 57 år. Följande fiktiva namn har 

tilldelats respondenterna: Andreas, Anna, David, Joel, Jonas, Miriam, Rakel, Samuel, Simon 

och Thomas. HR-representanten tilldelades namnet Eva.   

 
Tre av respondenterna representerar skift-arbete, varav två med en aktuell skiftanställning och 

en med långvarig erfarenhet. Av dessa tio medarbetare är några av medarbetarna 

underhållstekniker vilket innebär mycket monteringsarbete, några är laboranttekniker och 

laboranter, några är maskinister med ansvar för maskiner och med ansvar för el och några har 
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både produktionsuppgifter och kontorsuppgifter. Arbetsuppgifterna är både stillasittande och 

stundtals mycket krävande. Vissa delar av produktionen kräver också ett stort säkerhetsarbete, 

då produktionen beskrivs innebära en rad moment med risker som vissa medarbetare särskilt 

exponeras för. Produktionen är en lång och stor process vilket kräver en del fältarbete vilket för 

vissa innebär transport mellan avdelningarna. Här finns alternativ att gå eller cykla men ett 

tredje alternativ som också beskrivs är tillgången till en eldriven bil.  

 

3.5 Litteratursökning  
Litteratursökningen har skett genom Linköpings universitets sökverktyg. De databaser som 

använts är: Scopus, Web of Science, Diva, LIBRIS, PubMed och ERIC. Här har följande sökord 

använts ”health promotion”, ”physical activity”, ”workplace”, ”behavior change”, ”attitudes” 

”employee”, ”learning”, ”motivation” och ”leadership”. Vidare har det också tagits kontakt med 

flertalet forskare inom hälsa och lärande på olika lärosäten i Sverige. En stor del av 

litteratursökningen har också skett genom det som Reinecker och Stray-Jörgensen, (2012) 

rekommenderar och benämner för kedjesökning. Detta innebär att använda referenslistor för att 

komma vidare inom samma spår men kunna hitta ytterligare fynd genom att läsa vilka andra 

studier som forskaren hänvisar till.  

 

3.6 Etik 
Genomgående i denna forskningsprocess har frågor kring etiska aspekter kring studiens design 

varit föremål för aktivt ifrågasättande och reflektion. Bryman (2011) och Bell (2006) 

accentuerar båda två vikten av etisk medvetenhet såväl för personerna som berörs av studien 

som för forskarens egen del. Denna studie har haft för avsikt att följa samtliga av de 

forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som 

Vetenskapsrådet framlagt (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet innebär att den som 

deltar i en forskningsstudie har rätt att få all information kring forskningens villkor och syfte. 

Detta efterföljdes genom att varje respondent upplystes lugnt och sakligt beträffande 

informationen kring studien innan intervjun påbörjades. 

 

Vidare finns samtyckeskravet som handlar om att intervjupersonen har rätt att aktivt bestämma 

när denne vill lämna studien och att det ska finnas möjlighet för denne att göra det vilken tid 

som helst under processen (Bryman, 2011). Forskaren måste erhålla ett samtycke från personen 

i fråga. Om denne är under 15 år och studien bedöms som etisk känslig ska samtycke från 

målsman inhämtas (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, berör att uppgifter och annan personlig eller känslig 

information om personerna ifråga måste behandlas på ett konfidentiellt sätt så att inte någon 

annan kan komma åt dessa. Avrapporterade känsliga uppgifter i studien ska inte kunna gå att 

för utomstående identifiera enskilda personer genom. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, berör 

att uppgifter i studien ej ska användas till något annat än studiens syfte (Bryman, 2011). Detta 

har också varit särskilt viktigt då denna kvalitativa studie följer på en kvantitativ studie. Därför 

har en dialog hållits med såväl det studerade företaget som med de personer som varit 

involverad i det tidigare projektet. Det har här valts att hålla företaget helt anonymt och vidare 

har varje intervjuperson samt HR-representanten fått fiktiva namn.  

 

I hanteringen av personuppgifter som lämnats ut i intervjuns bakgrundsfrågor har det funnits 

en medvetenhet att aktivt omöjliggöra för utomstående att inte på något vis ta del av detta. 

Därför har det upprättats ett särskilt siffersystem med koder där fiktiva namn och riktiga namn 

ej ska kunna sammankopplas utan kännedom om särskilda koder. Det har också från första 
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början reflekterats över det faktum att vissa frågor i intervjuguiden var av en lite känsligare art 

än andra, där privatlivet blev föremål för frågor. Därför har det vidare lagts extra fokus kring 

hur dessa delar kan ske på bästa sätt, bland annat i hur intervjuguiden var utformad samt 

forskarens uppträdande i intervjuerna.  

 

3.7 Kvalitet  
Det finns en rikhaltig litteratur beträffande kriterier och riktlinjer för granskning av studiers 

grad av kvalitet (Bell, 2006). Det finns vidare också olika begrepp för att benämna dessa 

kriterier som inte alltid liknar varandra i sin karaktär. Validitet och reliabilitet är två 

huvudkriterier som används frekvent i det kvantitativa forskningsområdet. Det råder dock 

delade meningar hur väl dessa lämpar sig att överföra när det kommer till kvalitativa studier. 

Bryman (2011) menar att det således är mer riktigt att använda sig av begreppen tillförlitlighet 

och äkthet. Dessa två samt följande delkriterier kommer här att användas för att reflektera över 

denna studies kvalitet: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och 

konfirmera samt pedagogisk och katalytisk autencitet.  

 

Trovärdighet innebär hur granskaren av studien kan säga att denne upplever resultatet som 

beskrivs som något som denne kan tro på. Vidare bör det finnas en möjlighet att säkra huruvida 

det som rapporteras verkligen stämmer överens med det studerade fallet. I denna studie gjordes 

efter rekommendation av Bryman (2011) en tillbakarapportering avseende vad som erbjuds av 

företaget, vilket kallas en respondentvalidering. Detta är något som Bryman (2011) påpekar 

understödja en studies trovärdighet. Överförbarhet behandlar i vilken grad studien kan sägas gå 

att överföra till andra situationer. Här betonas vikten av att forskaren i fråga ska erhålla ”thick 

description” det betyder att data ska vara fyllig med täta beskrivningar. Detta var också något 

som i intervjuerna hela tiden försökte uppnås genom att ställa följdfrågor.  

 

Pålitlighet handlar om att forskaren ska anta ett granskande synsätt för sitt tillvägagångssätt. 

Här finns en parallell till det som Justesen och Mik-Meyer benämner (2011) för transparens. 

Vidare menar författarparet att transparens är av särskild vikt vid socialkonstruktionistiska 

studier. Detta för att analysobjektet i detta perspektiv anses vara särskilt påverkansbart för 

studiedesignen, vilket också nämnts i tidigare delar. Därav har stor vikt lagts vid att göra 

utpräglade redogörelser för varje fas i forskningsprocessen. Möjlighet att styrka och konfirmera 

innebär en forskares försök att påverka eller manipulera resultatet (Bryman, 2011). Detta är 

något som genom hela forskningsprocessen medvetet har försökt att undvikas och egna 

värderingar har så långt det har varit möjligt hållits utanför. Pedagogisk och katalytisk autencitet 

behandlar studieresultatets värde i termer av praktisk tillämpbarhet. Denna studie ämnar bidra 

till och ge förslag kring vad företaget kan göra för att vidareutveckla sitt hälsopromotiva arbete 
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4. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna med de tio medarbetarna samt med HR-

representanten. Kapitlet är uppdelat i tre delar där varje del besvarar motsvarande 

frågeställning. Här behandlas därmed tre av studiens fyra frågeställningar, varpå den fjärde 

frågeställningen besvaras i diskussionskapitlet. För att besvara frågan vad företaget erbjuder 

gällande friskvård för fysisk aktivitet presenteras i första delen en sammanställning. Den andra 

delen behandlar hinder för deltagande i eller utnyttjande av friskvårdserbjudandena, vilket 

presenteras i fyra teman. I den tredje delen behandlas underlättande för deltagande i eller 

utnyttjande av friskvårdserbjudandena, detta i form av två teman. Sammanlagt redovisas alltså 

sex teman. Här nedan följer en schematisk bild som visar strukturen över studiens resultat: 

 

 
Figur 3: Schematisk bild över resultatet 

 

 

4.1 Det studerade företagets friskvårdserbjudanden och friskvårdsbidrag  
Det framkommer genom intervjuerna att företaget har ett stort insatsarbete beträffande 

friskvårdserbjudanden för fysisk aktivitet som anordnas av företagshälsovården tillsammans 

med HR-avdelningen. Dessa friskvårdserbjudanden är inte förlagda under arbetsdagen utan är 

tänkta att utnyttjas utanför betald arbetstid såsom innan eller efter arbetsdagen eller under 

lunchpausen.  

 

4.1.1 Friskvårdserbjudanden för fysisk aktivitet 
Genomgående framhålls bland medarbetarna en stor uppskattning för de möjligheter som 

företaget erbjuder och att exempelvis ha tillgång till ett eget gym förlagd på företaget beskrivs 

som en stor förmån och något som samtliga väljer att lyfta fram. Det egna gymmet som finns 

på företaget är tillgängligt för alla medarbetare på arbetsplatsen, men beskrivs vara ämnat för 

att användas endast under lunchpausen och innan eller efter arbetstiden. Detta gäller för 

samtliga friskvårdserbjudanden. Det berättas också att det finns en motionscykel på en av 

avdelningarna för skiftarbetarna, men att denna inte brukar användas.  

 

Vidare framkommer att det finns så kallade korpenlag för olika sporter, tider för tennis i 

tennishall och en hyrd gymnastikhall en gång i veckan. Det är dock bara ett av korpenlagen som 



 

 

22 

 

 

i skrivande stund är aktiv, resterande är vilande på grund av för få deltagare. Tennistiderna 

beskrivs användas frekvent. Medarbetarna lyfter fram att friskvårdserbjudandena på företaget 

är många och beskriver också dessa som breda till utbudet och flexibla. Nedan två illustrativa 

citat:  
 

Och sen har vi gymmet här. Fri tillgång till. Så det är ju jättegentilt. Det finns väldigt mycket utbud. 

Men det är ju så flexibelt. Så att det jag måste säga att alla möjligheter har vi. (Miriam2) 

 
Vi har fantastisk friskvård här på [företagets namn], folk fattar inte hur bra det är tycker jag. De 

erbjuder enligt min syn jättemycket. Du kan vara med i olika grupper och du har ju också en 

friskvårdspeng och vi har ett eget gym här. (Thomas)  
 

Det anordnas också särskilda hälsodagar med utställningar om hälsa och vad den enskilde själv 

kan göra. Motion och ergonomi är några av de ämnena som då tagits upp. Under dessa dagar 

förekommer också erbjudanden om gymkort till subventionerade priser med besök från externa 

gym och andra företag såsom sportaffärer. Det beskrivs också att det anordnas tennisträningar 

som över sommarhalvåret hålls på företagets anläggning. Det anordnas även årliga tävlingar 

och deltagande i olika motionslopp. Vidare framkommer att samtliga i skrivbordspersonalen 

har höj-och sänkbara skrivbord.  

 

Tidigare år har företaget även anordnat föreläsningar med fokus på hälsofrämjande livsstil 

rörande exempelvis motion och kost för de olika arbetslagen, samt också 

viktminskningsgrupper med stöd i olika samtalstillfällen. Det har också funnits stående 

cirkelträningspass i gymmet en gång i veckan med en ledare från HR-avdelningen. Dessa 

cirkelträningspass är något som flera medarbetare säger att de önskar ska återtas. HR-

representanten berättar att det finns planer om att samtalsgrupperna och 

cirkelträningsgrupperna ska återupptas i framtiden. På senare år har även en grupp medarbetare 

tagit ett eget initiativ att varje dag under lunchen ta en gemensam promenad i området 

runtomkring företaget. Det framkommer i kontakten med HR-representanten att det finns en 

vilja från personal-avdelningens sida att uppmuntra detta och därför finns det en möjlighet till 

utökad rast som beskrivs kunna ges för att ha tid för denna motion.  

 

Företaget erbjuder vidare varje anställd ett friskvårdsbidrag på 1200 kronor. För att denna ska 

nyttjas fullt ut krävs ett kvitto på erhållet köp av träningsform eller gymkort värde 2400 kronor. 

Det finns med andra ord en egeninsats där den anställde betalar hälften av summan själv. Andel 

medarbetare som under 2016 nyttjade friskvårdsbidraget beskrivs vara 30 %. 

 

Andra erbjudanden som tas upp men som inte här räknas till erbjudanden med fokus på fysisk 

aktivitet är tillgång till regelbunden hälsokontroll, erbjudan om massage på anläggningen till 

ett subventionerat pris, sluta-röka-grupper, utlottning av biljetter till sportevenemang samt 

möjlighet till fiske i grupp. Det finns dessutom budgeterade summor för trivselaktiviteter för 

varje medarbetare. När medarbetarna ombeds svara på om det finns någon ansvarig för 

friskvårdsarbetet och i så fall vem, så anger de flesta att de är osäkra på detta. Några medarbetare 

nämner dock vem de tror att det kan vara som är ansvarig och här nämns en rad olika namn. 

Det framkommer genom HR-representanten att ansvaret är fördelat på flera personer. Om dessa 

personer är de samma som medarbetarna nämnde är oklart. Nedan ett illustrativt citat: 

 
/…/ Nej det törs jag inte svara på. Jag själv har ingen koll på det känner jag. Det vet jag inte. (Anna)  

                                                
2 Observera att samtliga respondenter har tilldelats fiktiva namn. Detta har även gjorts de gånger respondenterna 

nämner andra personer i sina svar. 
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4.2 Vad som hindrar att delta i eller nyttja friskvårdserbjudanden  
Nedan följer presentation av fyra teman som svar på studiens andra frågeställning, vad som 

hindrar medarbetarna att ta del av företagets friskvårdserbjudanden. 

 

4.2.1 Information och kommunikation från ledningen (Tema 1) 
Detta tema behandlar informationsspridning och kommunikation om friskvårdserbjudanden 

samt om friskvårdsbidraget. Här tas upp att detta är viktigt, hur det sker, samt hur medarbetarna 

önskar att det skedde. Vidare tas upp vad medarbetarna känner till och inte känner till om vilka 

erbjudanden som finns. Här betonas skillnaden mellan kommunikation och information, där 

den förstnämnda innefattar en dialog.  

 

Osäkerhet om vad som finns  
Hur informationen angående erbjudanden friskvårdsbidrag nått ut var något som samtliga 

uppehöll sig kring. Alla medarbetare betonade att information är något som är mycket viktigt. 

Flera medarbetare menade att informationen skulle kunna bli bättre i allmänhet och i synnerhet 

gällande friskvårdsbidraget. Om eller hur det informeras om friskvårdsbidraget vid 

nyanställning uttryckte flera en osäkerhet kring. En medarbetare berättar: 
Men det var ju ingen klar information direkt när man började, utan man fick liksom försöka ta reda 

på lite själv när man hörde folk prata om det. Så det skulle nog vara lite bättre information ut men 

det kanske har varit som jag har missat. (Anna)  

 

Det framkommer att informationen om friskvårdsbidrag och friskvårdserbjudanden nås via 

företagets intranät men att ganska få medarbetare anger att de använder intranätet för de syftena. 

Nedan berättar en medarbetare: 

 
Till att börja med måste man vara tydlig till att man hittar allting och möjligheterna till det / …/ Men 

framförallt just informationen. Det är det viktigaste av allt. Nu får man ju fysiskt själv gå in och söka 
för att hitta. Det är ju inte så svårt det heller i och för sig men det är många som inte gör det. (Jonas)  

 

Det tas också upp hur en del av den äldre generationen inte använder internet och därav inte ser 

informationen via intranätet. Det kommer också upp att medarbetare först efter flera års tid, 

ibland så mycket som 20 års tid, fått reda på att det fanns ett friskvårdsbidrag att tillgå. Nedan 

berättar en medarbetare som arbetat på företaget sedan 1996 om hur han efter flera års tid fick 

reda på det. 

 
Och ska jag vara ärlig så var det väl först nu när vi fick en nyanställd som - för hon frågade om det- 

vi tog reda på det. (Simon)  

 

Det framkommer att flertalet av medarbetarna inte känner till en stor del av det som faktiskt 

erbjuds. Ingen av medarbetarna nämner när de blev ombedda att fundera kring vad som erbjuds 

att det finns en veckovis hyrd hall för bollsporter. Vidare känner inte många till de stående 

tennistiderna. Det är också flera medarbetare som själva påpekar att de inte känner till så mycket 

av det som erbjuds och det är också flera som uttrycker att de heller inte har ”reflekterat så 

mycket över detta”.  

 
Ja, de har ju den där man kan ju gå på, få gymkort och få halva årskortet då betalt. Och förr hade de 

ju lite också. De hade ju gympa och vattengympa. Jag vet inte om de har det just nu. / …/ och lite 
sådant där men nu vet jag inte. Nu har jag ingen koll på det där just nu. (Samuel)  
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Det förekommer vidare olika beskrivningar när medarbetarna ombeds att reflektera kring om 

det som erbjuds är nyttjat i låg eller hög grad. Gymmet beskrivs användas av personer från flera 

olika avdelningar på företaget och något som kan användas av medarbetare såväl före och efter 

arbetsdagen. En medarbetare delar sina tankar:  

 
Och sedan är det ju det är många som använder det, men alltså det skulle kunna vara så väldigt 

många fler (Miriam)  

 

Det verkar vidare inte som att samtalen på företaget kretsar kring friskvårdserbjudanden i så 

hög grad. På frågan om hur det pratas mellan kollegorna om friskvårdserbjudanden och om 

deras egna fysiska aktivitet säger många att de ”ganska sällan” pratar med sina medarbetare om 

det. Det beskrivs också att samtal om friskvårdsbidraget är något som ingen verkar tycka är 

något som förekommer ofta. Ett fåtal berättar att de delger varandra sina intressen och sina 

aktiviteter.  

 

Många medarbetare påpekar att något av det viktigaste för att få fler att delta i 

friskvårdserbjudanden och att få ännu fler som utnyttjar friskvårdsbidraget är att säkerställa att 

informationen verkligen når alla. Det framkommer sedan att majoriteten efterfrågar att det ska 

ske mer genom en kommunikation, en typ av dialog där flertalet medarbetare önskar se att 

ledningen själva muntligen talar om det som finns. Här används uttrycket att ”prata för varan”. 

Nedan två medarbetare som berättar: 

 
Jag tror att det ger ju mycket mer om någon går ut och prata för varan än att bara skicka iväg ett 

mail. ”Att nu finns det här som man kan göra”. (Rakel) 

 
/ …/ i så fall skulle det vara kanske muntligt då. Prata för varan om man säger så. (Samuel) 

 

Det kommer också upp andra förslag som personligt mailutskick eller att sätta upp mer 

information på anslagstavlan utanför HR-avdelningen. Men det är flera som menar att dessa 

kanaler inte är de bästa och den enda kanalen som inte höjs någon röst emot är det muntliga 

mötet mellan ledning och medarbetare. Det är få som uttrycker att anslagstavlor är något som 

är värt att satsa på. En medarbetare ger förslaget att inte för ofta men någon gång ibland hänga 

upp information på tavlorna utanför HR-avdelningen. Detta är vidare något som flera andra 

säger emot med motiveringen att ”man inte kollar på anslagstavlor när man går i korridoren”.   
 

Osäkerhet om vad som gäller  
Vad beträffar hur friskvårdsbidraget fungerar i praktiken är det flera medarbetare som uttrycker 

osäkerhet kring detta. Det visar sig att närmare hälften av respondenterna inte vet riktigt hur 

friskvårdsbidraget fungerar. Det finns här osäkerhet kring hur stor egeninsatsen är och vilka 

aktiviteter och kostnader som man kan få ekonomisk ersättning för. Nedan en medarbetares 

citat:  

 
Nej, jag har ingen aning hur mycket det är eller hur man gör för att använda. (Jonas) 

  

Vidare är det upprepade gånger i intervjuerna som det framkommer att medarbetare uttrycker 

osäkerhet i flera frågor som rör vad ledningen tillåter och inte, samt vad som uppskattas och 

inte uppskattas beträffande initiativ till exempelvis gymträning och promenad under 

arbetsdagen. En av medarbetarna berättar att han inte vet om det är tillåtet att använda gymmet 

under lunchrasten. En annan spekulerar kring möjligheten till korta övningar under arbetstiden. 

Så här berättar de:  
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Jo då kan man ju göra något. Då har man ju lunch. Då är det lättare att komma ifrån. Sen törs jag 

faktiskt inte svara på om vi får det, men det är en annan sak. (Jonas)   

 
 / …/ om det beror på att vi tycker att det är fjantigt eller inte orkar engagera oss eller känner att vi 

inte har tid till det, tillåter arbetsgivaren det? Tillåter chefen det? (Joel)  

 

Även om ledningen uttrycker att de vill möjliggöra för flera att gå en lunchpromenad och ställer 

några extra minuter till förfogande för de som går en lunchpromenad framkommer det att detta 

inte är något som medarbetarna verkar känna till. Istället är det flera medarbetare som tar upp 

att lunchpausen är ganska knapp att hinna med att gå en promenad då denna endast är 30 

minuter. En av medarbetarna berättar om denna osäkerhet och menar att på grund av hennes 

osäkerhet hur det uppfattas att hon går ifrån och tar en promenad så vågar hon inte riktigt:  

 
Vi har ju bara en halvtimmas lunch, men ofta så var det ju att vi gick en sådan där lunchpromenad, 

och det var ju väldigt skönt. Eller det kan man väll fortfarande göra. Men det känns lite grann som 

att om man har mycket så kan man liksom inte säga att ”jag har mycket att göra” och så går man ut 

och går. Men samtidigt så var det ju väldigt bra när man gjorde det. Så särskilt vid den här årstiden 

så är det ju väldigt skönt om man kan ta sig ut och gå en promenad. / .../ Nu känner man mer det här 

att man gör det på arbetstid alltså. / .../ Så om de (ledning) går ut med att ”ta gärna en promenad”, 

då känns det lite lättare. (Rakel)  

 

4.2.2. Livsstil och att tro sig kunna (Tema 2)  
Detta tema handlar om medarbetarnas uppfattningar kring den fysiska aktiviteten som en 

särskild livsstil, och om medarbetares tankar kring att tro sig om att kunna utföra olika fysiska 

aktiviteter. Här tas också upp att det finns en svårighet i att påverka personer till att öka sin 

fysiska aktivitet, och att detta handlar om en balansgång.  
 
Svårt att ändra livsstil  
Genomgående i intervjuerna uppehåller sig medarbetarna kring beskrivningar av den grupp som 

inte ställer sig positiva till att delta eller utnyttja friskvårdserbjudandena och ibland hänvisar 

medarbetarna också till sig själva i denna beskrivning. Här framkommer beskrivningar som 

”inbitna soff-liggare”, ” vissa som inte ”kan få ändan ur vagnen”, eller ”vissa är liksom bara 

omöjliga”. När medarbetarna ombeds reflektera kring detta framkommer många spekulationer 

kring tidigare erfarenheter i livet och även deras egna livserfarenheter. Nedan två illustrativa 

citat: 
 

/ …/jag vet ju redan vad jag tycker är bra att träna. Det är svårt att säga vad någon annan. I alla fall 

om de inte har den motivationen och vill. Vi är ju ute med barnen och spelar fotboll. Vi gör grejer 

väldigt ofta på helger och så med, för de är väldigt aktiva, för man själv är ju uppväxt så. (Anna) 

 
/ …/ja har jag väl alltid varit aktiv själv, i någon form. När man var liten höll jag ju på med fotboll, 

sedan gick det över till judo. Sedan lade jag väl av med det. Ja sedan har det väl legat lite men sedan 
började jag om lite och nu sportar jag mycket igen. Men alltså har man inte det i sig, ja då har man 

inte. / …/ Man måste ha någon drivkraft inombords.  (Simon) 

 

Flera menar att det rör sig om en inställning som har sin förklaring i barn och ungdomsår och 

det framkommer flertalet beskrivningar om svårigheten i att försöka påverka dessa personer. 

Flertalet medarbetare påpekar att detta är en ”hård nöt att knäcka”. Ytterligare en menar att den 

som kan hitta ”receptet till en sådan bedrift” bör ”vinna nobelpriset”. Flera medarbetare anger 

att detta att vara fysisk aktiv bör ses som en sorts livsstil. En medarbetare säger:  
 
Men jag kommer nog alltid vara en fysiskt aktiv i någon form, för det är ju min livsstil. (Andreas)  
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Vidare talar många medarbetare om att det handlar om att den enskilde på något sätt själv måste 

komma fram till viljan att aktivt delta eller utnyttja friskvårdserbjudandena. Här talas det om 

att komma till förståelse eller att komma till insikt: 

 
/ …/ det kan man bara göra själv, man ska komma till insikt och göra valet att ändra sitt eget 

beteende. (Thomas)  

 

Medarbetarna hävdar att detta med att påverka inte är en enkel sak. Här vill flera av 

medarbetarna särskilt poängtera att det bör komma som en egen längtan eller vilja inifrån 

individen. I detta lyfter flera medarbetare upp riskerna med för mycket ”push” och vidare, att 

det då kan bli åt det totalt motsatta hållet. Det särskilt farliga är att det kan uppfattas som ett 

måste eller något som alla ska göra. Här nedan berättar två medarbetare:  

 
Det får ju inte bli måste heller får då blir det väldigt mycket motigt. Då tror jag det blir tvärtom om 

man känner att man har krav. Så jag vet inte. Det är svår balansgång. Det måste ju kännas som att 

det är att man gör det av fri vilja. (Miriam)  

 
/ …/ sen ska de ju inte stå med en pekpinne och säga liksom att ”nu måste ni göra”. För då blir det 
ju åt andra hållet. (Rakel)  

 

 

Att inte tro sig kunna 
En annan beskrivning som framkommer i intervjuerna är att det råder en osäkerhet i tron på den 

egna förmågan hos många av de som inte deltar eller utnyttjar friskvårdserbjudandena. Här 

framkommer att det kan röra sig om att personerna i fråga inte tekniskt vet hur man gör, 

exempelvis när det kommer till att använda gymmet på rätt sätt, eller inte känner sig bekväma 

med att andra tittar på dem i en situation som beskrivs som lite ”utblottad”.  

Det beskrivs vidare att dessa personer mer eller mindre är utpekade av de andra som personer 

som inte deltar och att det då behövs ett visst initiativ. Nedan ett illustrativt exempel om 

gymträning med arbetslaget:  

 
Ja som jag sa nu när vi startade upp det här: ”Men hallå, Karin kom med! Alltså vi är ju inte heller 

vältränade. Alla gör efter egen förmåga.” Alltså att man peppar folk så. Så hon blev ju jättepeppad. 

Hon tyckte det var jätteroligt den här lilla Karin som vi fick med. Alla blev så här: ”Ska Karin va’ 

med?” ”Ja”. Tänk så lite det behövs egentligen. (Miriam)  

 

Medarbetarna beskriver också hur det behövs en viss startsträcka för dessa personer och flertalet 

ger som förslag att företaget skulle kunna ordna tillfällen där medarbetare med ett lågt 

självförtroende kan få se och upptäcka saker som kan bevisa för dem själva att de kan tro på sig 

själva. Här ges förslag om att arbetslagen ska ingå i stegräkningstävlingar och att anordna 

gemensamma aktiviteter på fler olika närliggande gym.  

 

4.2.3. Tidsbrist och skiftarbete (Tema 3)  
Detta tema handlar om medarbetares upplevelse kring bristen på tid i termer av att arbetet tar 

tid och energi samt att åtagande i privatlivet kan upplevas hindrande. Det tas också upp att det 

anses svårt att nå ut till skiftarbetare med friskvårdserbjudanden samt om möjligheterna för 

utökat arbete med fysisk aktivitet i pauser i samband med denna fråga.  
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Tidsbrist på grund av arbete och familj 
Att tiden är en viktig medspelare i fråga om hinder är det många som framhåller. Det 

framkommer genomgående i intervjuerna att många har mycket svårt att ta tid till allt de skulle 

vilja. En medarbetare berättar att ”det nog mest är tiden” och ”inte att de inte har viljan” som 

gör att man inte deltar eller utnyttjar friskvårdserbjudandena. Det framkommer att företaget 

nyligen behövt göra nedskärningar som beskrivs av medarbetarna som ganska stora. Några 

medarbetare anger att detta medfört att deras arbetsuppgifter ökat. En medarbetare berättar: 

 
/ …/ nu efter att de har dragit ner rätt så mycket folk. Då kan man känna det som man känner det 

just nu för nu just nu känner man sig rätt så pressad när man får veta att det här och det här och det 

här ska fixas och så är vi liksom två i på den stora avdelningen. Det är inte så lätt och få till det alla 

gånger. Så att stressad och pressad blir man ju faktiskt mer och mer tycker jag. Fast ju mer de drar 

ner och inte ser det där att det utökas med grejer istället som personalen har ju minskat istället. 

(Anna) 

 

Medarbetarna säger att de tror att en del blir utmattade av arbetet och därför inte upplever att 

de har så stor energi kvar till att exempelvis spela tennis eller gå en promenad på lunchen. Tiden 

behöver istället till transporten hemåt och att få vila upp sig. En av medarbetarna berättar:  

 
/ …/ ja visst, jag vet att det är skitbra med endorfiner och om man hade gått ut och gått en promenad 

på en timme eller kört en timme i gymmet eller något liknande alltså, men arbetssituationen som det 

är just nu det gör att man blir ganska psykiskt trött i huvudet (Joel)  

 

 

Genomgående är det också flera som pekar ut tidsbrist på grund av familjen som ett hinder. Det 

är flera medarbetare som menar att de inte har tid på grund av att barnen tar deras tid och 

prioritet. En medarbetare berättar att det först är nu som hon kan gå på gym när hennes barn 

vuxit upp. Tre medarbetare berättar:  

 
/ …/ en familjesituation som gör att jag inte hinner, ”jag ska åka, jag ska hämta barn, jag ska lämna 

barn”. Dina och mina barn och allt vad det nu heter. (Andreas)  

 
/ …/ så det blir stressigare hemma. Sedan har man ju barn som tar tid också så att det finns inte tid. 

(Jonas)  

 
Så är det när man har familj och grejer då är det mycket skjuts och hitta på det och det. (Simon)  

 
Skiftarbete är knepigt 
Två av medarbetarna arbetar och en medarbetare har arbetat under skift på företaget (Dessa två 

gick dock under intervjutillfället som dagarbetare). Att jobba skift upplevs som något som tar 

mycket tid från närstående och att ens medarbetare blir som en ny familj när ”man jobbar helger, 

nätter, julafton, nyårsafton.” och att man ”tappar mycket av det sociala umgänget” Det beskrivs 

också att det är svårt med informationen, att det kan vara vanskligt med hur informationen ska 

nå ut till denna grupp då deras arbetspass tar vid när många andras slutar. Vissa medarbetare 

menar att det trots detta är denna grupp som använder gymmet ofta, men detta råder det dock 

delade meningar om. Det beskrivs också som ganska svårt för de som jobbar skift att delta i de 

aktiviteter som ligger förlagda på eftermiddagen då det är svårt att hinna med det vardagliga 
bestyret. Nedan två illustrativa citat: 
 

Ja, ja det är det ju jag menar. Jobbar du skift och jobbar natt så sover du ju halva dagen. Sedan resten 

av dagen ska du hinna med allt annat, och då får du ju vara här på fritiden om du skulle hinna det. 

(Jonas)  
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Fast jag tror att det är väldigt svårt de som jobbar skift och få med det. Det här är så väldigt mycket 

enklare för oss som jobbar dagtid. Men här finns ju sådana som jobbar dygnet runt. Och det är svårt 

att nå dem. Det tror jag! Nu tror jag att det är väldigt många av dem som går på gym och utnyttjar 

friskvårdspengen på det, för det är ju mycket enklare. Att de kan ta förmiddagen om de jobbar 

eftermiddag och sådana saker. Så jag tror att det är många som utnyttjar just friskvårdspengen av 

dem. Men i andra aktiviteter på eftermiddagen är det kanske svårt. (Miriam)  

 
Det framkommer också att det är på grund av skiftarbetet som det inte finns något arbete med 

något erbjudande på arbetstiden. När medarbetarna får frågan om det finns någon pausgympa, 

pausövning eller dylikt under arbetstiden svarar samtliga att det inte finns, men det är också 

flera medarbetare som menar att de inte tror att det skulle vara helt omöjligt att införa. Det 

framgår också att om det fanns en möjlighet skulle flertalet uppskatta detta.  

 
Många sitter väldigt mycket still på sitt arbete. Men så tror jag kanske att om man fick möjlighet att 

göra det så tror jag att fler skulle vilja göra det. (Joel)  

 
Det framkommer dock att företaget ej kan erbjuda något på arbetstid just för att det då blir 

mycket orättvist mot skiftarbetarna. Medarbetarna beskriver att det i arbetet att få fler aktiva är 

svårt med de som inte jobbar dagtid: 

 
Men skift är skiftgång. De kan inte, de är bundna. Ska företaget erbjuda andra så blir det orättvist. 

Hur ska företaget kompensera de? (Thomas)  

 
Att utföra någon typ av pausgympa är något som medarbetarna menar att de själva kan göra på 

sina pauser. Detta beskriver en medarbetare på följande vis: 

 
/… /allt är möjligt. Det är mycket arbete under ansvar, men det är upp till var och en hur man vill 

förlägga tiden. Men det är väl lite det man kan säga vi gör när vi går ner till gymmet då. (Simon)  

 

4.2.4 Privatekonomin går inte ihop (Tema 4)  
Detta tema behandlar medarbetarnas syn på den egeninsats som finns. Här tas olika inställning 

till denna upp samt hur medarbetare ser denna som alltför hög.  

 

Ett hinder som lyfts fram är att det kan vara svårt rent ekonomiskt. Här är det friskvårdsbidraget 

som uteslutande åsyftas, detta eftersom resterande friskvårdserbjudanden inte kräver några 

större summor mer än kostnader för specifik sportutrustning. Det beskrivs också att företaget 

har varit ”frikostiga” med exempelvis tröjor och en del andra tillbehör. Flera medarbetare anger 

att de tror att det blir svårt för de som upplever att de inte kan vara helt säkra på att det finns 

utrymme för att användas. Några medarbetare menar också att det skulle betyda mycket om 

egeninsatsen inte fanns. En medarbetare uttrycker sig så här:  

 
Ja framförallt när man inte vet hur mycket man kan kommer kunna utnyttja det (gymkort), då känns 

det lite onödigt att lägga pengar på det. (Jonas) 

 

Denna uppfattning kan jämföras med en annan medarbetare som tvärtom påpekar att 

egeninsatsen är ”klockren” Han menar att egeninsatsen är viktigt för att det ska kunna ”utnyttjas 

seriöst”  

Flera andra medarbetare menar dock att de tror att det är många på grund av gymmens dyra 

gymkort som inte utnyttjar bidraget och att de tycker att företagets egeninsats skulle ”behöva 

modifieras lite”. En medarbetare berättar:  
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Om man köper ett gymkort nu så räcker ju inte riktigt pengen till. Så det är ju lite synd egentligen. 

Gymmen i sig - om de vill locka mer folk - borde hålla priserna nere lite också. För många backar 
ju på det. För de har inte den ekonomiska situationen att lösa det. (Anna)   

 

4.3 Vad som underlättar att delta i eller att nyttja friskvårdserbjudanden 
Nedan presenteras två teman som svar på studiens tredje frågeställning.   

 

4.3.1 Enklare att motionera tillsammans med andra (Tema 5) 
Detta tema behandlar betydelsen av de sociala förbindelserna, relationerna och 

gruppformationer som stöd i lärande och förändring på arbetsplatsen. Här lyfts också inspiration 

medarbetare får av varandra samt av sina närstående i sitt privatliv fram.  

 

Medarbetarna på företaget har gemensamt att de alla på olika vis lyfter fram trivseln på företaget 

med grund i arbetslagens gemenskap. Detta är något som ledningen arbetar aktivt för. 

Genomgående pratar medarbetarna om den stora betydelsen av att få vara bland andra och 

känna tillhörighet. Det tas också upp hur medarbetarna tror att påverkan för förändring av 

beteende lättare sker i grupp, samt hur viktig andras närvaro är för insatsen till träning. Flertalet 

medarbetare berättar vidare att de tränar tillsammans med någon eller några andra medarbetare 

eller att de skulle vilja. 

 
Vi var fyra stycken på skiftet som sa att vi skulle börja på tennis och då kan man ju anpassa det till 

före eller efter arbetstid. / …/ Det blev ju en liten skiftgrej där då (Jonas)  

 
/ …/ jag och en kollega eller två brukar gå ner och köra i gymmet i fem minuter när vi har ätit på 

lunchen i och med att vi sitter hela dagarna. Alltid får man väl upp några hjärtslag mer. (Simon)  

 
Jag kan tänka mig, de har väl haft periodvis sådana här cirkelträningar nere i gymmet. Det skulle jag 

kunna tänka mig. Men inte gå ner själv och bara stå och dra. (Rakel)  

 

Att få delta i grupper beskrivs som något mycket viktigt av flertalet medarbetare. De berättar 

att de inte skulle valt att delta om det inte fanns en gemenskap med flera andra medarbetare. 

Många medarbetare påpekar att cirkelträningen är något som var mycket uppskattat och som 

gjorde att det blev mycket roligare och enklare att komma iväg.  

 

Flera medarbetare lyfter upp att det har startats initiativ inom arbetslagen där de nära 

relationerna möjliggjort att det spridit sig likt en dominoeffekt. Flera medarbetare berättar om 

hur de i arbetslaget kunde påverka även de som uttalat sagt att friskvårdserbjudandena inte var 

aktuella eller relevanta. Nedan ett citat: 

 
I vår grupp har det ju varit så att några började på gymmet och sedan har liksom de ”ja men häng 

med ni med nu då”, så att vi kör och alltså det har pushat på lite det med. Sedan blir det ju fler och 

fler. Nu är vi ju väldigt många. Nu är vi nästan hela gruppen som kör ihop så. Så det har ju dragit 

med sig de andra också. Så att det tycker jag att det nog bara varit positivt tänkande runt träningen. 

Så att det tycker jag är kul. (Anna)   

 

Det framkommer att flera medarbetare starkt kopplar gemenskap med utövandet av fysisk 

aktivitet och flertalet medarbetare föreslår att insatser bör inbegripa någon typ av 

gruppformationer för de som inte vanligtvis är fysiskt aktiva. Här framkommer att det är lättare 

att vara i en grupp och att medarbetare emellan också lär varandra. Nedan ett illustrativt citat 

om träning i gymmet med arbetslaget:  
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Eftersom vi har så lättsam grupp så kan jag känna men liksom prata så här allmänt bara om vad som 

helst och är det någon som känner det liksom som några av de äldre ibland då, ja ”men hur gör man 

det här då” eller när man ska träna det där då frågar de ju oss yngre som kanske har tränat där förut. 

Och vi tipsar ju och coachar tillbaks då så då blir det ju att vi lär varandra. (Anna)  

 

Flertalet medarbetare berättar att de är omgivna av andra människor som de kan hämta 

inspiration ifrån. En medarbetare berättar att ”man blir sugen när man ser sin kollega gå ner till 

gymmet” och att ”han funderar på att göra det också”. Ytterligare en medarbetare berättar att 

han fått så fin personkemi med sina medarbetare och att det ”inspirerar” honom till att spela 

tennis med dem trots att han redan spelar tennis med ett annat kompisgäng hemifrån.  

 

När medarbetarna ombeds att fundera kring vad som kan göras för att locka fler till deltagande 

kommer svar som ”peppning genom andra medarbetare” upp förhållandevis ofta. Det beskrivs 

att det behövs någon som kan visa upp en modell och denna någon bör ha en nära relation med 

personen som upplever osäkerhet kring deltagande.  

En arbetare berättar att han blir inspirerad att träna av andra och att det är betydelsefullt att det 

är fler som är med annars skulle han bara sitta och ”svamla på Facebook”. 

 

4.3.2 Uppmuntran och engagemang från ledningen (Tema 6) 
Detta tema lyfter upp hur uppmuntran beskrivs beträffande friskvårdserbjudanden och 

friskvårdsbidraget, hur den ser ut nu och hur medarbetarna beskriver att de vill att den ska se 

ut. Svårigheten i att påverka lyfts också upp.  

 

Uppmuntran är något som samtliga väljer att betona i intervjuerna när de får frågan om vad 

ledningen skulle kunna göra. Detta till trots att det också framhålls att detta är en ”mycket svår 

och känslig balans”. På samma gång som det höjs ett varningens finger för att det blir för mycket 

påtryckningar anger medarbetarna genomgående att det behövs mer av en aktiv uppmuntran 

från ledningen.  

Uppmuntran är något som alla medarbetare oavsett deras egna attityder kring deltagande tycker 

är viktigt. Samtliga medarbetare säger att de inte upplevt att det finns någon direkt aktiv 

uppmuntran från ledningen till att utnyttja av friskvårdsbidraget eller friskvårdserbjudanden.  

 
/.../ jag vet att det finns på intranätet och det står nog bara att det finns tillgång till det /…/ Det kan 

jag inte svara på, för jag har inte sett den. (Andreas)  
 

/ …/ nej inte direkt så alltså,  nej. / .../ Så är det inte. (Samuel)  

 
/ …/ jag tycker att de kan uppmuntra lite mer till fysisk aktivitet. (Rakel)  

 

Det är flera av medarbetarna som ger uttryck för att de vill se engagemang från ledningens sida, 

en engagerad ledning och att det behövs personer med ett särskilt intresse för att försöka leda 

och pusha. Detta framkommer genomgående i intervjuerna och flertalet medarbetare menar att 

det höjer deras vilja att själva ge av sin tid och sin ork.  

  
/ …/ ja alltså då måste de ju gå ut och försöka engagera folk / …/ då tycker man att företaget 

engagerar sig mer, så blir det ju.  (Samuel)  

 
/ .../ och då tycker jag att de ska stimulera fysisk aktivitet på något sätt (Joel)  

 

Att det ska finnas en specifik person som ”håller ihop det när det börjar rinna ut i sanden” är 

det vissa medarbetare som pratar om. Här uppkommer ordet eldsjäl. Nedan två exempel: 
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/ .../ och sedan ska det ju finnas en eldsjäl också / .../ (Joel) 

 

/ …/ så dör det ut, och varför? Jo för de här eldsjälarna försvinner (Thomas)  

 

Det talas också vidare om att uppmuntran sker mellan kollegor. Här beskrivs denna uppmuntran 

gälla mest friskvårdserbjudanden och inte friskvårdsbidraget. Ett fåtal av medarbetarna nämner 

att medarbetare uppmuntrar varandra att ta ut det. Det beskrivs däremot i mycket högre grad 

hur kollegorna uppmuntrar varandra att delta i friskvårdserbjudanden.  
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5. DISKUSSION 
Detta kapitel innefattar diskussioner kring studiens resultat och metod. Därefter presenteras 

studiens slutsatser och till sist förslag till fortsatt forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och teorier. Först 

diskuteras den första och andra frågeställningen med dess fyra teman. Sedan diskuteras den 

tredje frågeställningen med tillhörande två teman. Till sist diskuteras den fjärde 

frågeställningen. 

 

5.1.1 Information och kommunikation från ledningen är centralt (Tema 1) 
Nedan följer en diskussion gällande informationens och kommunikationens betydelse (tema 1) 

med tillhörande två underteman.  

 

Osäkerhet om vad som finns  
I nästan all form av aktivitet som äger rum på arbetsplatser är kommunikationen en viktig del 

och alltid tillstädes. Nyström (2006) beskriver att kommunikationen tar sig uttryck på olika vis 

och sker genom en mängd olika kanaler. Resultatet från denna studie visar att medarbetarna 

erbjuds en rad olika möjligheter. Det är ett rikt utbud med en stor variation. Det är genom 

intranätet på företaget som nya erbjudanden kommuniceras ut, där finns också stående 

information som alltid ska kunna nås.  

 

Det kommer emellertid fram att flertalet medarbetare inte har så stor kännedom om vad som 

erbjuds och därmed inte heller kan sägas vara förtrogna med information om det som står till 

buds. I intervjuerna kommer det fram att flera medarbetare inte använder intranätet som en 

kanal och flertalet medarbetare anger att de inte heller ägnar detta någon större reflektion. I 

Strickland (2015) studie förklaras scenariot på liknande vis där medarbetarna beskrivs använda 

andra kanaler än de som valts av ledningen.  

 

Simonsson (2002) problematiserar mottagarens roll i relation till det skifte som skett 

beträffande såväl medarbetares och arbetsgivares plats i kommunikationsfältet. Hon framhåller 

vidare behovet av att den moderna medarbetaren antar en aktiv roll men framhåller samtidigt 

vikten av ledarskapets ansvar i det som benämns den meningsskapande aspekten av ett 

ledarskap. Medarbetaren behöver idag axla det som kallas ”pull-mentalitet” men ledaren 

behöver också skapa mening i informationsflödet, vilket kan fordra en utvärdering av de kanaler 

som används för att finna bättre vägar och för att kunna bistå med det rikaste mediet – det 

mänskliga mötet – där det behövs mest. Men det behövs en övervägning för vad som lämpar 

sig för vilket medie (kanal).  

 

Här framkommer att medarbetarna föredrar den muntliga kommunikationen, vilket beskrivs 

antyda att det då vilar på ett högre engagemang från ledningens sida. Kent m.fl. (2016) och 

Mattke m.fl. (2012) poängterar att det kan behövas flera olika kanaler för att nå ut men det 

muntliga ges en särskilt betydande plats. I detta talas också om en person med ett specifikt 

ansvar för den muntliga kommunikationen och för att upprätta en dialog en person, som tidigare 

nämnts, kallas för en champion. Senge (1993) menar att dialogen har en mycket viktig roll i en 

organisation och betonar att det i ett utvecklingsarbete måste finnas en strävan att skapa en 

miljö och en demokratisk kultur där dialogen får utrymme.  
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Osäkerhet om vad som gäller 
I studien kommer det fram att flera medarbetare uttrycker osäkerhet angående hur reglerna ser 

ut för friskvårdsbidraget. Vidare råder det osäkerhet gällande i vilken mån olika saker kan sägas 

vara tillåtna att företa sig eller vad som uppskattas av ledningen. Ellström (1992) lyfter upp 

vikten av handlingsutrymmet på en arbetsplats och pekar på betydelsen att kunna särskilja det 

som är det faktiska handlingsutrymmet och det som är det subjektiva. Som exempel kan här 

nämnas hur det råder olika uppfattningar om huruvida lunchpromenader är något som ska 

förstås som högt prioriterat eller lågt prioriterat. Det framkommer i detta fall att det i hög grad 

är den förstnämnda som är gällande på företaget i fråga men att detta av olika anledningar inte 

nått ut till alla i medarbetargrupperna. Denna osäkerhet som framvisas är i linje med det som 

kommer fram i Bredahls (2016) och Rossing och Jones (2015) studier om medarbetares syn på 

deltagande i det som erbjuds gällande fysisk aktivitet. Medarbetarna i dessa studier beskriver 

att det är vanskligt att deltaga eftersom de upplever en skuld att det tar tid från arbetet trots att 

ledningen i båda fallen anordnat tillfällena specifikt för medarbetarna. Bredahl (2016) pekar på 

att det är av betydelse hur ledningen visar fram sina erbjudanden och att det fordras betoning 

på ledningens avsikt att se ett högt deltagande och att det är angeläget att se en förbättring i 

medarbetares hälsa.  

 

5.1.2 Livsstil och att tro sig kunna har betydelse (Tema 2)  
Här nedan följer en diskussion kring hur livsstil och att tro sig kunna har betydelse (tema 2)  

med tillhörande två underteman. 

 

Svårt att ändra livsstil  
I resultatet kommer det fram att det råder stor skillnad hur medarbetarna förhåller sig och hur 

deras inställning ser ut gällande deltagande i det som företaget erbjuder för fysisk aktivitet.  

Det kommer fram att medarbetarna beskriver vissa grupper med attribut som gör att de inte i 

lika stor grad som resterande är lika välvilligt inställda till deltagande. Det råder olika 

uppfattningar om detta, som av en del benämns en livsstil, verkligen är formbart eller 

påverkansbart. Genom intervjuerna kommer det också fram att det betraktas som vanskligt att 

försöka att förändra attityderna hos de som väljer bort deltagande. Det beskrivs hur det är den 

enskilda medarbetaren som sätter upp egna hinder.   

 

Men att sätta upp hinder i deltagande är också något som Lave och Wenger (1991) menar är 

ofrånkomligt. En individ kan inte välja att delta i allt. Härigenom beskrivs hur en individs så 

kallade läridentitet också formas genom de olika lärtillfällen som möter denne och i de olika 

praktikgemenskaper denna ingår eller avstår från. Illeris (2011) menar i enlighet med Lave och 

Wenger (1991) att läridentiteten är en människas subjektiva upplevelse av att lära nytt och ska 

förstås som något som är starkt förbundet med allt lärande. Läridentitet handlar om en individs 

syn på sig själv som en som vill och kan lära. Detta är en ständig process och sker genom hela 

livet. Illeris (2015) menar att läridentiteten är en lärprocess i sig själv och kan ske såväl i 

formella som i informella kontexter. Illeris (2015) menar också att de eventuella hinder som 

sätts upp också kan vara något personen ifråga inte är medveten om.  

 

Härigenom är läridentiteten vidare något som kan förstås som något som skapas i det 

sociokulturella och något som också är subjektivt och flytande (Falsafi & Coll, 2010). Men ett 

problem som uppstår med en sådan beskrivning är att detta inte fångar in vissa människors 

upplevelse av identiteten, eller som medarbetarna uttrycker det, livsstilen, som något relativt 

bestående och oföränderligt. Det kan sägas att det i detta finns en viss diskrepans mellan teorin 

och praktiken. Medarbetarnas syn förefaller vara att det är mycket svårt att påverka de andra 
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medarbetarnas attityder och beteenden. Men kanske bör detta benämnas som just svårt men för 

den skull inte omöjligt.  

 

Att inte tro sig kunna  
Ett lågt självförtroende har i en rad studier visat sig vara ett hinder för deltagande i fysisk 

aktivitet på arbetsplatsen (Kaewthummanukul & Brown, 2006). I likhet med denna studiens 

resultat framkommer det i Edmund m.fl. (2013) att medarbetare inte känner sig trygga eller 

säkra att använda gymmet baserat på att de inte vet hur det ska användas. Här talar Maurer 

(2001) om olika förhållanden som är centrala för att kunna förändra en individs självförtroende 

eller self-efficacy. Dessa steg framkommer i intervjuerna kunna möjliggöras i de olika initiativ 

som tas och det är i dessa centralt att det finns en gemenskap som den som är osäker eller 

negativt inställd kan bli en del av. Här nämns det egna arbetslaget som en särskilt viktig resurs 

och vidare är uppmuntran av stor vikt. Det är också något som Edmund m.fl. (2013) framhåller 

där det som anses vara en underlättande faktor för de som inte deltog var att de närmsta 

kollegorna deltog och gav sitt stöd för att personen i fråga skulle deltaga. Detta benämner 

Maurer (2001) ställföreträdande erfarenheter. 

 

De mentala modeller som Senge (1993) lyfter fram kan i detta således komma att så småningom 

kunna förändras. Mentala modeller kan här sägas ha flera gemensamma drag med läridentiteten. 

I detta blir det också viktigt med det som Senge (1993) benämner det personliga mästerskapet, 

det vill säga att medarbetaren införlivar det livslånga lärandet i sina mentala modeller och ser 

deltagandet som ett lärtillfälle. Vidare blir det viktigt att detta ses som ett lärande som inte är 

något som är förbehållet skolans värld, utan som sker i alla situationer, exempelvis arbetslivet 

såväl formellt som informellt.  

 

5.1.3 Tidsbrist och skiftarbete kan hindra (Tema 3) 
Nedan diskuteras hur tidsbrist kan spela in (tema 3), samt tillhörande två underteman.  

 

Tidsbrist på grund av arbete och familj  
Studiens resultat visar att medarbetarna upplever att det kan vara svårt att deltaga på grund av 

omständigheter i såväl arbetslivet som i privatlivet. Här lyfts arbetsbörda, tidsbrist, 

familjeåtaganden och stress upp som hindrande faktorer. Tidsbrist och familjeåtaganden visas 

också upp som sådana faktorer i ett flertal studier som undersökt medarbetares deltagande i 

fysisk aktivitet på arbetsplatsen (se ex. Fletcher m.fl., 2008; Kruger m.fl., 2007).  

 

Billett (2003) lyfter fram att även den privata sfären måste sättas i fokus för att helt förstå 

medarbetares deltagande eller icke-deltagande. Senge (1993) framhåller vidare att förståelse 

alltid bör ta sin utgångspunkt i att se helheten (systemtänkande). Bilden som framkommer är 

att faktorer för deltagande återfinns på flera områden. För att kunna förstå detta behöver alltså 

blicken lyftas till att se vad det är som möjliggör och hindrar på samtliga nivåer som berör en 

individ. Detta som Sparling (2010) beskriver i termer av en social ekologisk modell. 

 

Medarbetarna beskriver också att föräldrarollen är något som hindrar de från att delta. Det är 

också något som Tavares och Plotnikoff studie (2008) visade där föräldrarollen och andra 

åtaganden från familjen ansågs svårbalanserade med jobbet och att deltagande är förenat med 

mycket skuldkänslor. Men att efterfölja Sparlings (2010) rekommendationer och låta 

familjemedlemmar vara delaktiga i det som erbjuds kan komma att bli en mycket 

resurskrävande implementering och bör förstås som inte helt enkelt att genomföra. Det bör 
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kanske istället ses över huruvida arbetet i sig kan organiseras för att möjliggöra mindre 

arbetsbörda. 

 

Skiftarbete är knepigt 

Det framkommer i resultatet hur medarbetare som omfattas av skiftarbete kan uppleva att 

deltagande i det som erbjuds blir svårt avseende tidsbrist. Det visar sig emellertid också hur 

gymmet är något som beskrivs användas av många skiftarbetare och att det finns en flexibilitet 

där medarbetare känner att de kan nyttja gymmet innan eller efter arbetstid. Forskningsstudier 

beträffande skiftarbetares upplevda hinder visar på olika resultat. Detta är naturligtvis också 

något som kan antas variera beroende på vilka specifika omständigheter som råder på respektive 

arbetsplats. Fletcher m.fl. (2008) visade att det kan röra sig om att medarbetare upplever långa 

skiftpass som dränerande, vilket också kommer fram i denna studie men det kommer också 

fram i denna studie att detta även kan gälla dagtidsarbete. I Geralds (2010) studie framkommer 

att det finns ett särskilt fokus på ohälsan hos skiftarbetarna och att det också är hos denna grupp 

som det största deltagandet i erbjudanden för fysisk aktivitet kunde noteras. Hälsokontroller är 

något som också framkommer att det finns på det studerade företaget i fråga, men det 

framkommer inte om det finns något särskilt arbete för skiftarbetare eller någon anteckning för 

vilka arbetsgrupper som nyttjar erbjudanden mest. Det visar sig att det vidare finns en 

problematik angående hur olika hälsoinsatser kan införas på det studerade företaget. Pausgympa 

är därför något som blir en svårighet att ha då dagtidsarbete och skiftarbete ser olika ut 

beträffande möjlighet till att gå ifrån arbetet. Det tydliggörs att det finns en stor medvetenhet 

om att tilldela samtliga medarbetare lika möjligheter. Detta är också något som Billett (2002) 

tar upp vikten av, men framhåller också att det ofta ej sker på det viset i praktiken. 

 

5.1.4 Begränsad privatekonomi kan hindra (Tema 4)  
Resultatet visar att ett hinder för att utnyttja det som erbjuds, och då åsyftas särskilt 

friskvårdsbidraget, är att privatekonomin är begränsad. Det framkommer att friskvårdsbidraget 

erhålls genom uppvisat kvitto men att det finns en egeninsats för varje redovisning varpå 

medarbetaren betalar halva summan själv. Denna egeninsats uppfattas på olika vis av 

medarbetarna, men det framkommer också att flera medarbetare anser att den ska sänkas. I 

flertalet studier kommer det fram att ekonomi kan vara ett hinder för deltagande. I exempelvis 

Ashtons m.fl. (2015) och Gånedahl m.fl. (2015) studie framkommer att ekonomi anses vara ett 

hinder. Strickland (2015) menar att det ibland kan vara bra att ledningen går in med ett 

ekonomiskt stöd, särskilt i de fall där det rör sig om lågavlönade yrken. Vidare pekar Strickland 

(2015) också på betydelsen av att initiativ bör komma från medarbetaren och framhåller den 

inre motivationen. Flera studier har visat att det är den inre motivationen som i högre 

utsträckning har visat samband med den långvariga och bestående hälsoförändringen (Gneezy, 

Meier & Rey-Biel, 2011). 

 

Att medarbetaren bidrar med en egen summa kan också sägas innebära att det måste finnas en 

egen vilja och att det därmed ligger nära den inre motivationen. Detta är också något som flera 

medarbetare framhåller. Davey m.fl. (2008) kom fram till att deltagande i det som erbjöds för 

fysisk aktivitet på arbetsplatsen var en blandning av inre och yttre motivation och författarna 

diskuterar huruvida det finns ett behov att se till båda dessa. Det kan även vara så som Strickland 

(2015) menar, att det behövs ett understödjande för de medarbetare som inte har någon 

möjlighet att exempelvis köpa ett gymkort. Men vidare kan tilläggas att det i egeninsatsen också 

kan sägas finnas ett viktigt budskap eller signal om att det finns ett värde i nyttjandet, vilket kan 

antas i högre grad ge utrymme för den inre motivationen. Företaget erbjuder ekonomiskt stöd 

men kastar inte ut sina resurser, utan förväntar sig något tillbaka. Av den anledningen kan en 

egeninsats sägas ha ett viktigt syfte.  
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5.1.5 Enklare att motionera med socialt stöd (Tema 5) 
Resultatet visar att det sociala stödet från andra medarbetare har en stor betydelse för deltagande 

i det som erbjuds gällande fysisk aktivitet. Detta är också i linje med forskningsresultat från en 

rad andra studier (Ingledew & Markland, 2008; Schwetcshenau, 2008). Vidare visade Edmund 

m.fl. (2013) och Fletcher m.fl. (2008) i sina studier att gruppen är något som beskrivs vara 

betydande. Gruppen är också något som anses betydelsefull i denna studie och i likhet med 

Bredahl (2015) framhålls att det är de närmsta medarbetarna som utgör det största och främsta 

stödet.  

 

Studier har emellertid också visat att det behövs en mer differentierad förståelse av gruppen 

som faktor för deltagande på arbetsplatsen. Men i jämförelse med Rossing och Jones (2015) 

framträder inte samma bild av gruppdeltagandet som hindrande i denna studie. Snarare ligger 

betoningen på att gruppen är något som kan bistå osäkra medarbetare med mer drivkrafter. Men 

här behövs engagemang från medarbetarna. Det behövs ett socialt stöd.  

 

Som ovan tagits upp finns många medarbetare som inte har ett högt självförtroende och att det 

då är fördelaktigt med en gemenskap som kan förmedla resurser som denne på egen hand själv 

inte har. Den grupp som medarbetarna i det studerade företaget beskriver består av de närmsta 

medarbetarna och här accentueras specifikt det egna arbetslaget. Detta kan liknas vid det Lave 

och Wenger (1991) benämner en praktikgemenskap, där de som besitter mer resurser i form av 

färdigheter och kunskap vägleder de andra. Arbetslaget kan i detta sägas fungera som en 

coachande och lärande miljö där de mer erfarna hjälper de mindre erfarna. 

 

Det kommer också tydligt fram att aktiviteter som innefattar fysisk aktivitet på företaget ofta 

också innebär en social inramning. Lunchpromenader tas i en stor grupp av medarbetare istället 

för att varje medarbetare går var för sig. Det är kanske här i mötet med gruppen som det som 

llleris (2015) benämner stimuli från omgivningen som bästa möjligheten finns att ändra 

attityder och beteenden.  

 

Senge (1993) betonar gruppformationen som en central del i den lärande organisationen och 

menar att det här finns mer resurser än vad som finns hos den enskilde. Senge (1993) menar att 

det här också kan formas viktiga gemensamma visioner och initiativ som kan komma att 

innefattas i hela den sociala strukturen. Detta kan initiativen till lunchpromenader sägas vara 

ett exempel på och som har kommit att bli en tradition som alla har kännedom om och som 

beskrivs i positiva ordalag.  

 

5.1.6 Uppmuntran och engagemang från ledningen är viktigt (Tema 6)  
Det visas i resultatet att ledningen har en stor betydelse för deltagande i det som erbjuds för 

fysisk aktivitet på företaget. Detta ligger i linje med flertalet andra studier som betonar 

ledarskapet som en viktig fråga för medarbetares villighet att deltaga, exempelvis Wierenga 

m.fl. (2013) och Mattke m.fl. (2012). Billett (2002) lyfter fram det ömsesidiga (co-

participation) förhållandet på arbetsplatsen, att det bör tas hänsyn till att det finns två parter - 

ledning och medarbetare - vilka båda två bör ges ett fokus. Resultatet visar att det är av vikt hur 

medarbetaren uppfattar ledningen som stödjande. Här framhålls av medarbetarna att det anses 

stödjande att det finns en engagerad ledning och att ledningen ger en aktiv uppmuntran. Detta 

är i linje med Hunt m.fl. (2007) som framvisar att det företag med det högsta deltagandet också 

var det företag där ledningen uppfattades ge en aktiv uppmuntran. 

 

Ytterligare något som lyfts fram i Hunts (2007) studie är karaktären på relationen mellan de 

högsta cheferna och medarbetarna. I de företag som hade lågt deltagande framkom att relationen 
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inte var något framträdande medan det i det företaget med det högsta deltagandet fanns en 

beskrivning från medarbetarna att cheferna ägnade tid åt att upprätta relationer och tid till 

informella samtal. Det framkommer också i Hunt (2007) att ledningen själva deltar i det som 

erbjuds. Det visas även i Hunts (2007) studie att det fanns många sociala aktiviteter samt att 

företagets ledning tänjde på tidsscheman. 

 

De ovan refererade studierna kan jämföras med det studerade företaget på en rad punkter. Det 

framkommer att det på det studerade företaget finns en person i HR-avdelningen som tidigare 

engagerat medarbetarna i cirkelträningar, vidare framkommer det att det finns ett stort fokus på 

trivselaktiviteter i syfte att det ska kunna främja relationer såväl mellan medarbetare som mellan 

medarbetare och ledningen. Vidare förekommer också extra förfogande till en lunchpromenad.  

 

Det som inte verkar vara tydligt är dock hur medarbetarna i det studerade företaget upplever att 

det finns en aktiv uppmuntran att exempelvis nyttja friskvårdsbidraget. Här beskrivs hur det 

inte finns någon större aktiv sådan. Men det framkommer också att uppmuntran bör betraktas 

som något som av vissa kan upplevas som en negativ påtryckning. Det finns med andra ord i 

detta en svår balans att ta i beaktande. I Edmunds m.fl. (2013) studie visar det sig att den inre 

motivationen anses viktig på samma gång som andras motiverande stöd också framhålls. Denna 

tudelade karaktär av det sociala stödet är också något som framkommer på det studerade 

företaget. Medarbetarna beskriver att det måste komma inifrån men samtidigt anses också 

andras påtryckning vara viktigt. Det behövs med andra ord både en viss försiktighet, men också 

ett tydligt engagemang från ledningen. Detta är vidare något som bör förstås som tämligen 

komplext men som något centralt i det hälsopromotiva arbetet.  

 

5.1.7 Praktiska implikationer för utveckling av företagets hälsopromotionsarbete 
Det studerade företagets erbjudanden beträffande friskvård för fysisk aktivitet har visat sig vara 

ett mycket omfattande och brett utbud. Samtliga medarbetare anger att det finns stora 

möjligheter till fysisk aktivitet anordnat av företaget samt även stor flexibilitet och tillgång. 

Medarbetarna framhåller också att företaget lägger stor vikt vid sociala aktiviteter och samtliga 

beskriver att det finns en trivsam miljö. Friskvårdsarbetet är förankrat i såväl 

företagshälsovården som HR-avdelningen och det beskrivs att det anordnas dagar med särskilt 

fokus på medarbetarnas hälsobeteenden. Med andra ord finns det ett stort arbete för 

hälsopromotion. Denna studie har syftat till att erhålla kunskap om synen på erbjudanden samt 

också i nästkommande led förmedla viktiga fynd vidare. Med utgångspunkt i dessa fynd ämnar 

denna studie kunna bidra med förslag på praktiska implikationer för utveckling av företagets 

hälsopromotionsarbete. Här kan nämnas en rad förslag.  

 

Simonsson (2002) framhåller att det organisatoriska ledarskapet idag ställs inför en rad 

utmaningar. Vidare pekar Simonsson (2002) på hur ledarskapet idag i högre grad bör ta 

utgångspunkt i meningsskapande. Med detta menas att det i ett större informationsflöde fordras 

att någon skapar ett ramverk eller riktlinjer som kan bistå medarbetarna i en meningsfull 

tolkning. Specifikt två problem är särskilt framstående vilka benämns mångtydighet, vilket 

innebär att det finns svårighet för medarbetaren vilken information denne ska fokusera på, samt 

osäkerhet, vilket gäller avsaknad av information i en viss fråga (Simonsson, 2002).  

 

I detta fall är det svårt att säkert säga vilket av dessa två som kan sägas ligga till grund för den 

bästa förklaringen av företagets kommunikationsläge. Det som framkommer i resultatet är att 

det råder en viss diskrepans mellan det som ledningen önskar förmedla samt det som 

medarbetarna anger att de har vetskap om. Simonsson (2002) framhåller att det i de fall där det 

råder mångtydighet inte är lösningar av kvantitativ karaktär utan kvalitativ karaktär som bör 
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tillämpas. En möjlig tolkning är att det här råder kommunikationsutmaningar med inslag av 

både osäkerhet och mångtydighet. Simonsson (2002) menar vidare att det för den kvalitativa 

lösningen kan krävas att ledaren skapar en meningsfullhet och begriplighet i budskapet som ska 

bäras fram. Av den anledningen torde medarbetarnas önskan om en muntlig kommunikation 

sägas kunna verifieras.  

 

Senge (1993) lyfter upp betydelsen av att ge utrymme för gemensamma visioner. Detta är även 

något som kommer fram i Kent m.fl. (2016) studie där en uppsättning av policys och målbilder 

som görs tydliga för alla inom företaget presenteras som viktigt. Kent m.fl. (2016) menar också 

i likhet med Senge (1993) att för att hälsoarbetet ska ge effekt bör hälsofrågor integreras i 

samtliga av organisationens delar. Kent m.fl. (2016) betonar också att hälsa bör lyftas upp och 

pekar vidare på att det ger synergieffekter för ett ökat intresse för exempelvis medarbetaren att 

arbeta mot samma mål. Här accentueras kommunikationen och betydelsen att skapa delaktighet 

för medarbetaren. Det beskrivs att det i de företag som hade ett högt deltagande också fanns 

möjlighet för medarbetare att föra en öppen muntlig kommunikation med ledningen. Detta är 

också något som Senge (1993) ansluter till i sin betoning på dialogen. Den öppna 

kommunikationen skedde i Kent m.fl. (2016) studie genom utvärderingsgrupper där 

medarbetare från varje avdelning fanns representerade. Att skapa utvärderingsmöjlighet med 

formationer av grupper är också något som Hunt m.fl. (2007), Sparling m.fl. (2010) och även 

Soler (2010) framhåller fördelar med i sina studier.  

 

Detta, att skapa utvärderingsmöjligheter samt att mobilisera och nyttja målgruppens egna 

resurser är något som ska förstås som centralt i det hälsopromotiva arbetet (Eriksson, 2010). 

Det framkommer att medarbetarna beskriver det egna arbetslaget som en möjlig arena för 

coaching och lärande. Här kan sägas att det finns resurser för den osäkra medarbetaren att ta 

del av som denne inte i lika hög grad har på egen hand. Medarbetarna beskriver att det är mer 

meningsfullt att vara fysiskt aktiva i ett socialt sammanhang. Senge (1993) menar i linje med 

detta att gruppen bör förstås som en specifik möjlighet till lärande.  

 

Kent m.fl. (2016) och Mattke m.fl. (2012) framhåller vidare att hälsoarbetet ges flera fördelar 

när det på ett företag finns en person med ett övergripande enväldigt ansvar att driva 

hälsofrågor. Denna så kallade champion kan sägas också efterfrågas av en del medarbetare som 

talar om behov av en eldsjäl som kan motverka att arbetet stagnerar eller hamnar i stå. Denna 

har också ett särskilt ansvar att föra den muntliga kommunikationen som också framhålls som 

central i tidigare studier.  

 

Sammanfattningsvis kan följande förslag ges: 

- Utvärdering av kommunikationskanaler.  

- Upprättande av en specifik post i ledningen med ansvar för hälsoarbetet. 

- Främjande av möjligheter till träning inom arbetslaget.   

- Införande av utvärderingsgrupper. 

- Integrering av hälsa i övriga organisatoriska frågor. 

- Upprättande av gemensamma hälsomål. 

 

5.8 Metoddiskussion  
Denna studie har syftat till att bidra med mer kunskap kring hur medarbetare ser på de 

friskvårdserbjudanden som finns på arbetsplatsen för fysisk aktivitet som ett hälsopromotivt 

arbete. Studien har tagit avstamp i ett sociokonstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär en 

kritisk syn på det förgivettagna och istället förklaras omgivningen i termer av konstruktioner 

från det sociala samspelet (Bryman, 2011). Som datainsamlingsmetod har semi-strukturerade 
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intervjuer använts och som analysmetod en allmän kvalitativ analys av Burnard (1991), vilket 

resulterade i sex olika teman.  

 

Utifrån studiens perspektiv skulle fokusgruppsintervjuer sägas vara ett väl valt alternativ. Men 

på grund av tidsramen för denna studie kunde detta inte väljas. Vidare ligger betoningen i 

fokusgruppsintervjuer i högre grad på hur interaktioner och dialog går till mellan 

respondenterna (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det blir också på detta sätt en form av 

observationsstudie där forskaren får en inblick i sammanhang och kontexter. Detta hade varit 

intressant att undersöka och på samma gång hade kulturen på företaget kunnat studeras. Dock 

låg fokus i denna studie mer på hur den enskilda medarbetaren förhåller sig till erbjudanden 

varför det var mer lämpligt med enskilda intervjuer. En kritik som skulle kunna riktas mot denna 

studie är att det skulle kunnat ha lagts mer fokus på kulturen från början. Detta var något som 

genom intervjuerna försökte analyseras men frågorna kunde ha varit mer direkt riktade mot just 

kulturen på företaget. När samtalet i intervjuerna ändå berörde aspekter av företagets kultur var 

det dock svårt att få fylliga svar från medarbetarna vilket kan antas bero på det faktum att kultur 

kan förstås som ganska omedveten och svår att sätta ord på (Bang, 2010).  

 

Ytterligare en kritik kan riktas mot hur urvalet gick till. Det önskvärda hade varit att tilldelas 

en lista med samtliga medarbetare med en spridning avseende kön och ålder samt dagtids- och 

skiftarbete. Därefter att forskaren själv slumpat ut tio medarbetare. Detta för att minimera risken 

för en eventuell skevhet i vilka personer som kontaktats. Denna skevhet kan uppstå då personer 

kontaktas utifrån vilka som tros ha passande vanor och åsikter för studiens syften, (Bryman, 

2011). Det kan däremot konstateras att det bland de tio medarbetarna fanns en spridning 

avseende dessa faktorer, varpå risken kan sägas avskrivas. Beträffande analysen gjordes på 

grund av tidsbrist de 14 stegen enligt Burnards (1991) anvisning om till sju steg. Det hade gett 

resultatet ytterligare trovärdighet om samtliga steg kunnat inkluderas i analysförfarandet. Men 

det ansågs ändå att de viktigaste delarna togs med och därmed bör detta inte ha påverkat resultat 

avsevärt.  

 

Kvalitetsaspekter 

Trovärdighet är ett av de fem kriterier som studiens kvalitativa granskning valts att utgå ifrån. 

Det kan sägas att denna styrks av det faktum att en respondentvalidering gjordes (Bryman, 

2011). För att styrka trovärdigheten ytterligare kunde även medarbetarna ha getts möjlighet till 

en respondentvalidering. Tidsresurser räckte dock inte till för detta. Men genom att den första 

frågeställningen kunde valideras kan det sägas att det också gavs en viktig utgångspunkt för 

samtliga övriga.  

 

Vidare har studien även utgått från att det ska erhållas thick-descriptions från varje intervju. 

Detta kriterium benämns av Bryman (2011) som överförbarhet och handlar om att fylliga och 

rika svar bör samlas in. Detta för att vidare kunna göra en grundlig och kvalitativ analys. Vissa 

av frågorna som rörde privatlivet ansågs av en del respondenter vara mer känsliga vilket gjorde 

att dessa ibland inte gav lika fylliga och rika svar. Detta var också något som förutsågs i 

konstruktionen av intervjuguiden varpå dessa frågor placerades sist i intervjun. Men det fanns 

också medarbetare som gav mycket fylliga beskrivningar vilket kan sägas på det sammantagna 

säkra uppfyllelsen av kriteriet. 

 

Pålitlighet är det tredje kriteriet och för att styrka denna har det i metodkapitlet funnits en 

medvetenhet att sträva efter att göra tydliga och detaljrika beskrivningar för hur 

tillvägagångssättet gått till. Detta är också något som (Justesen & Mik-Meyer, 2011) förordar 

och lägger betoning vid i det sociokonstruktionistiska förfaringssättet. Det fjärde kriteriet, 
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möjlighet att styrka eller och konfirmera, handlar om att det genomgående har funnits en 

medvetenhet att inte låta egna värderingar och åsikter styra eller påverka (Bryman, 2011). Detta 

kriterie har funnits med som ett mycket väsentligt kriterie när det gäller såväl datainsamlingen 

som i dataanalysen. Det sista kriteriet är pedagogisk och katalytisk autencitet (Bryman, 2011) 

och har försökt att uppnås genom att studiens resultat ska kunna analyseras så att det mynnar ut 

i ett bidrag för praktiska implikationer för det studerade företaget i fråga.  

 

Tilläggas bör att studien inte gör anspråk på att ge någon absolut framställning. I enlighet med 

studiens perspektiv bör det påpekas att fenomenen som lyfts fram är av en mer komplex och 

mångfaldig karaktär. Det bör också sägas att det naturligtvis finns variabler, som kunnat inverka 

på huruvida det som presenterats verkligen ligger i linje med det som respondenterna menat, 

exempelvis tvetydiga frågor eller missförstånd som skett i intervjuerna. Vad beträffar värdet i 

studiens generaliserbarhet, det vill säga om detta är direkt överförbart till andra miljöer, kan det 

framhållas att detta inte anses möjligt. Men som Bryman (2011) hävdar kan det däremot sägas 

att resultatet kan generaliseras till teori men däremot inte till populationer. Men här lämnas 

frågan också vidare till den som tar del av undersökningen (Patel & Davidsson, 2014). 

 

5.9 Slutsatser  
Denna studie har visat att hälsoinsatser för fysisk aktivitet på arbetsplatsen bör omfattas av ett 

organisatoriskt strategiskt arbete baserat på kommunikation samt utvärderingsmöjligheter för 

medarbetarna. Vidare bör deltagande i det som erbjuds förstås som något som är ett samspel av 

flera faktorer. Det som framkommer i denna studie är att det sociala stödet från medarbetare, 

samt en aktiv uppmuntran från ledningen är det mest centrala. Utöver detta kommer det också 

fram att tidsbrist och ekonomi spelar in. Det framkommer också hur fysisk aktivitet är något 

som är starkt förenat med gemenskap i grupp snarare än något individuellt självförverkligande. 

Det är i gruppen och specifikt det egna arbetslaget som den största potentialen för utveckling 

av läridentiteten och lärande för fysisk aktivitet kan äga rum. 

 

5.10 Förslag till fortsatt forskning  
För fortsatt forskning vore det intressant att studera både ledning och medarbetares perspektiv 

i ett ännu större fokus på ledningen än vad som kunnat ges här. Detta för att kunna erhålla en 

tydligare jämförelse av det som Billett (2002) benämner affordance och engagement. Det skulle 

också vara intressant att undersöka flera företag och studera olika företagskulturer för att erhålla 

en bättre förståelse för företagskulturens plats i frågor kring deltagande. Vidare skulle det vara 

intressant att i detta använda en triangulering där såväl fokusgruppsintervjuer som enskilda 

intervjuer förenas med enkäter. Avslutningsvis vore det önskvärt med studier som bidrar till 

ökad kunskap om vuxnas lärande relaterat till hälsa, samt om arbetsplatsen som en arena för 

påverkansprocesser i termer av det livslånga lärandet.  
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Bilaga 1 
Missivbrev  
 

Hej, 

 

Mitt namn är Sabina Friman och jag är student vid Linköpings universitet. Jag har tidigare varit 

med i ett projekt på region Östergötland angående friskvård på arbetsplatser och skriver just nu 

en kandidatuppsats inom ämnet pedagogik med inriktning hälsa på arbetsplatsen.  

 

Min tanke är att göra intervjuer som behandlar frågor om arbetsplatsens erbjudande om 

friskvård för att kunna komma närmare vad som kan göras för att förbättra deltagandet i 

hälsoerbjudanden på arbetsplatsen. 

Alla svar och deltagares medverkan kommer att behandlas enligt de forskningsetiska regler som 

finns uppsatta, vilket betyder att den deltagande när som helst kan avbryta sin medverkan, att 

de som deltar informeras om forskningens syfte, att inga obehöriga får tillgång till svaren samt 

att detta endast kommer att användas i forskningens ändamål.  

 

Vänliga hälsningar 

Sabina Friman  

07X-XXX XX XX 
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Bilaga 2 
Intervjuguide  

 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Vad heter du?  

 

2.  När är du född?  

 

3. Hur länge har du arbetet här?  

 

4. Vad har du för yrkestitel eller befattning?  

 

5. Hur många procent jobbar du?  

 
 

 
Hälsa generellt  

 
1. Vad tänker du på när du hör friskvård på arbetsplatsen?  

 

 

2. Vad skulle du säga att hälsa är för dig i ditt liv?  

 

 

3. Om du tänker på din arbetsplats, på vilket sätt kan [företagets namn] underlätta för dig att 

bibehålla eller förbättra din hälsa? 

- Hur gör de nu?  

- Hur skulle du vilja att de gjorde?  

 

 

 

Fysisk aktivitet under arbetsdagen 
 

4. Kan du berätta något om, om det finns något som företaget erbjuder sina medarbetare i 

fråga om fysisk aktivitet på arbetsplatsen på/under arbetstid?  

 

Om det finns:  

-Är det något av det som du deltar i?   

-Varför just det?  

 

 

Om det inte finns:  

-Är det något du har reflekterat över? 

-Vad skulle du kunna tänka dig att man gjorde? 
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5. Finns det några pauser i arbetet?  

-Vad gör du under pauserna i arbetet?  

-Hur ser det ut med fysisk aktivitet i pauserna? d  

-Är det mycket stillasittande för dig i ditt arbete?   

 

 

 

6. Finns det något arbete eller strategi för att ni ska röra på er under arbetsdagen?  

-Vad är det för arbete eller strategi?   

 

 

7. Vad tror du skulle hjälpa för att de andra kollegorna skulle delta i det som [företagets namn] 

erbjuder ännu mer (under arbetstiden)?  

 

 

Fysisk aktivitet utanför arbetstiden 
 

8. Kan du nämna något om vad företaget erbjuder sina medarbetare i fråga om fysisk aktivitet 

utanför arbetstiden? 

 

 

9. Är det något av det som du deltar i? 

 

Om det finns:   

- Vad? 

- Varför just det?  

- Har man deltagit i något och varför fortsatte man inte? 
 

 
 

Om det inte finns: 

- Vad skulle du kunna tänka dig att man gjorde?  

- Om det fanns något tror du att du skulle delta i det då?  
 

 

10. Vet du om ni har någon som är ansvarig för friskvårdsarbetet?  

- I så fall, vet du vem det är?  

- Känner du att du kan vända dig till den personen för frågor eller förslag?   

 

 

11. Pratar ni, du och dina kollegor om fysisk aktivitet?    

-Vad säger ni då?  

  

 

12. Vad tror du behövs/kan göras för att dina kollegor ännu mer ska delta i det som [företagets 

namn] erbjuder? (utanför arbetstiden)  
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Friskvårdsbidraget på företaget 
 

13. Känner du till om företaget erbjuder er ett friskvårdsbidrag?  

- Är det något du utnyttjar?  

 

 

14. Vet du om det finns någon egeninsats?  

- Hur ser du på det?   

- Vilken betydelse har egeninsatsen?  

 

 

15. Hur ser informationen om friskvårdsbidraget och friskvårdserbjudanden ut från [företagets 

namn] sida?  

 

 

16. Upplever du att det finns någon särskild uppmuntran från företagets sida att ni ska ta ut 

friskvårdsbidraget?  

 

 

17. Finns det en uppmuntran bland dina kollegor att ni ska utnyttja det?  

 

 

18. Pratar ni, du och dina kollegor om friskvårdsbidraget? 

-Vad säger ni då? 

 

Om inte: 

-Hur kommer det sig att ni inte pratar om det mer? 

 

 

Fysisk aktivitet i den privata sfären 
 

19. Tills idag. Är du mer fysisk aktiv idag än förut? (ungdom och barn-tiden) 

Hur kommer det sig?  

 

 

20. Lever du i ett sammanhang där man pratar mycket om fysisk aktivitet? (bland vänner och 

familj)  

 

- I din familj 

- Bland dina vänner 
 

 
 

Erland Colliander som jobbar med de här frågorna och finns med i debatten menar att 

företagsledningar i Sverige idag på allvar måste börja engagera sig i fysik aktivitet som 

en viktig del i arbetslivet.  
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21. Så sista frågan nu. Vad skulle du säga är de viktigaste bitarna för ett företag att arbeta med 

när det gäller deras medarbetares fysiska aktivitet? (om du vill sammanfatta, Vad är 

viktigt?) 

 

 

22. Är det något du vill tillägga?  

 

 

 

 

Tack så jättemycket för att du ville ställa upp!  

 


