
K
A

N
D

ID
A

T
U

P
P
S
A
T
S
 

 

 
 

Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning arbetsvetenskap 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

De anställdas nyttjande av friskvårdsinsatser 

 
 
 

Motivation, hinder och möjliggörande 

 
 
 
 

Simon Priebe och Jorinde Bulthuis 

 
 
 
 
 

Arbetsvetenskap 15 hp 

 
 

2018-05-22 



Förord 
 
Efter månaders hårt arbete så har vår uppsats nått sin slutdestination. Vi vill tacka först och främst 

organisationen och alla dess respondenter. Utan er hade vår uppsats och undersökning inte varit 

möjlig! Vi vill också tacka vår handledare som hjälpt oss i vårt skrivande, svarat på frågor samt 

alltid varit nåbar. Till sist tackar vi våra nära och kära som hjälpt oss komma på andra tankar när 

skrivandet varit tungt. Arbetet har varit en lång process och krävt mycket tid men också väldigt 

spännande och lärorikt. Vi vill även tacka varandra för gott samarbete och utbyte av kunskap. Dessa 

månaderna har utvecklat vår kunskap och kompetens genom samarbetsförmåga samt kritiskt 

tänkande. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vilka faktorer som möjliggör respektive hindrar 

anställdas nyttjande av arbetsplatsens friskvårdsinsatser. Vi undersökte även vad det är som 

motiverar anställda till att nyttja friskvårdsinsatserna utifrån yrkeskategorierna tjänstemän och 

arbetare. Metoden som användes var kvantitativ och verktyget som valdes för att samla in det 

empiriska materialet var enkäter. Enkätundersökningen utfördes på en större organisation som 

verkar inom detaljhandeln och enkäten besvarades av 94 anställda. Därefter analyserades svaren 

med hjälp av programmet SPSS, valda teorier och tidigare forskning inom undersökningsområdet. 

 

Resultatet visade att de allra flesta av de anställda som deltog i studien har någon form av 

motivation till att nyttja friskvårdsinsatserna på arbetsplatsen. Vilka faktorer som motiverar de 

anställda till att nyttja friskvårdsinsatserna visade sig vara både yttre och inre motivationsfaktorer. 

Resultatet visade därtill att det allt som oftast var fler tjänstemän än arbetare som instämde till att 

dem motiverades av de olika faktorerna. Detta överensstämde med resultatet kring nyttjandet, då 

även där visade sig vara fler tjänstemän än arbetare som faktiskt nyttjade friskvårdsinsatserna. De 

anställdas svar tydde på att det både fanns organisatoriska faktorer liksom privata faktorer som 

hindrade deras nyttjade. 

Två faktorer som flera respondenter ansåg skulle möjliggöra ett ökat nyttjande var att införa ett 

friskvårdsbidrag samt att fortsätta erbjuda möjligheten till att träna på arbetstid. 

 

Nyckelord: motivation, friskvårdsinsatser, organisatoriska faktorer, individuella faktorer, 

möjliggörande, hinder. 

 

Abstract 

The purpose of this study was to increase the knowledge about which factors that enables 

respectively prevents the employees from using the health promotions at the workplace. We also 

investigated what factors that motivates the employees to use the health promotions from the two 

profession categories; sales workers and office workers. The method that was used for this study 

was quantitative and the instrument that was picked for collecting our empirical material was a 

questionnaire. This quantitative survey took place at a bigger organization that seemed within the 

retail industry and the questionnaire was answered by 94 employees. Afterwards the answers were 

analyzed with help from the program SPSS, our chosen theory and previous research. 

 

The result showed that most of the employees which participated in the study, had some sort of 

motivation for using the health promotions at the workplace. Which factors that motivated the 

employees to participate in the health promotions was shown to be both external and internal 

motivators. The result also showed that the office workers more often than the sales workers 

concurred to that they were motivated by the different motivators. This was consistent with the 

result of the using level, which showed that the office workers used the health promotions at the 

workplace more than the sales workers did. The answers from the employees also showed that there 

existed both organizational and individual factors that prevented the using of the health promotions. 

Two factors that several of employees considered as enabling factors, was to establish a “wellness 

grant” and to continue to offer the opportunity to exercise one hour every week on payed working 

time. 

Keyword: motivation, health promotion, organizational factors, individual factors, enabling, barriers 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är sedan länge erkänt världen över att fysisk aktivitet är ett grundläggande element för ett 

hälsosamt liv. Det finns väl dokumenterade bevis som visar på stora fördelar med fysisk aktivitet 

och träning, både för den fysiska och mentala hälsan (World Health Organization, 1995). I takt med 

att denna kunskap och forskning växer, ökar också organisationer och arbetsgivares intresse för att 

behålla en frisk arbetskraft. Kunskapen kring hur arbete och liv ska utformas för att människan ska 

kunna bevara och förbättra sin hälsa är dock inte lika bred som kunskapen om att fysisk aktivitet är 

viktigt för vår hälsa (Hanson, 2004 s.32). Den bristande kunskapen ligger inte i frågan om vad som 

behöver göras, utan i frågan om hur det ska ske. Att fysisk aktivitet bidrar till ett hälsosammare liv 

vet vi, men den mer problematiska frågan är hur arbetsgivaren ska få till en effektiv process i 

riktning mot ökad hälsa bland sina medarbetare. Med andra ord en friskvårdsinsats som engagerar 

varje medarbetare och genomsyrar både arbetsplatsen och dess organisationskultur (Hanson, 2014 

s.34). 

 

För att en friskvårdsinsats på en organisation skall kunna anses framgångsrik, krävs det att 

medarbetarna i organisationen deltar och engagerar sig i friskvårdsinsatsen. Vad det är som avgör 

om medarbetarna nyttjar friskvårdsinsatserna eller ej, kan bero på både organisatoriska faktorer 

samt individuella faktorer. Organisatoriska faktorer så som personalpolitik, arbetssituation, socialt 

sammanhang och praktiska förutsättningar kan vara avgörande för om medarbetarna nyttjar 

friskvårdsinsatserna eller ej. Men likväl de individuella faktorerna så som ork, vilja, 

familjesituation, övriga förpliktelser och inte minst motivation, kan också påverka och avgöra om 

ett deltagande sker (Hanson, 2014 s.143-144). Med detta sagt så är det viktigt för organisationer 

som investerar i friskvårdsinsatser, att veta vilka faktorer som möjliggör, hindrar respektive 

motiverar medarbetare till att nyttja friskvårdsinsatserna. Detta då ett högt nyttjande av 

friskvårdsinsatserna bland medarbetarna är den mest grundläggande delen för att satsningen skall 

kunna anses framgångsrik. Denna problematisering är i sin tur vad vi utgått ifrån vid formulerandet 

av våra frågeställningar och är vad vi genom denna studie vill bidra till en ökad kunskap kring. 

 

Det finns en större mängd tidigare forskning som undersökt vad som motiverar anställda till att 

träna men det finns inte lika många studier som fokuserat på att undersöka vad som motiverar 

anställda till att nyttja arbetsplatsens träningsmöjligheter. Därmed finns det en hel uppsjö av tidigare 

forskning som studerar hur och vilka individuella faktorer som påverkar valet att träna eller inte 

träna, där bland Ingledew och Marklands (2008) forskning. Men det finns inte alls samma mängd 

forskning som studerar vilka organisatoriska faktorer som kan möjliggöra eller stå i vägen för 

nyttjandet av arbetsplatsens träningsmöjligheter. Inte heller finner vi någon forskning som 

undersökt skillnaden mellan yrkeskategorierna tjänstemän och arbetare, vad gäller deras 

nyttjandegrad av träningsmöjligheterna på arbetsplatsen eller vilka faktorer som upplevs som hinder 

respektive möjliggörande. Detta anser vi är en aspekt som det saknas kunskap om och därmed är 

värdefull att studera. 
 

1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att utifrån ett medarbetarperspektiv öka kunskapen om vilka faktorer som 

möjliggör respektive hindrar anställdas nyttjande av arbetsplatsens friskvårdsinsatser. Vi kommer 

även undersöka vad som motiverar anställda till att nyttja friskvårdsinsatserna och därtill utgå från 

yrkeskategori som variabel för att undersöka eventuella samband. 
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1.3 Frågeställningar 

1) Vad motiverar de anställda till att nyttja arbetsplatsens friskvårdsinsatser? 

2) Vilka organisatoriska och individuella faktorer möjliggör respektive hindrar de anställda från att 

nyttja friskvårdsinsatser? 

3) Vilket samband finns mellan yrkeskategori och motivation, yrkeskategori och möjliggörande 

samt yrkeskategori och hinder? 
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2. Teoretisk referensram 

 
2.1 Begrepp 

 

2.1.1 Motivation 

Motivation är ett teoretiskt begrepp som används inom ett flertal teorier och Hein (2012, s.12-13) 

menar att ett så brett teoretiskt begrepp inte skall användas utan att precisera dess innebörd och 

reflektera över de antaganden som begreppet baseras på. Med detta sagt finns det många 

definitioner och reflektioner över vad motivation är, men en ganska vanlig definition är: 

” Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett visst beteende 

gentemot ett givet mål” (Hein 2012, s.13). 

 

Motivation kan handla om orsaken till ett beteende hos en individ men likväl också handla om ett 

psykologiskt eller emotionellt tillstånd hos en individ. Vilken eller vilka faktorer som anses skapa 

motivation varierar beroende på vilken motivationsteori som man utgår ifrån. Motivation kan anses 

vara en grundläggande programmering hos individen i form av gener och behov, liksom uppfostran 

i den tidiga barndomen. Eller så anses motivation vara något som individen kan besluta sig för och 

även förändra. Exempelvis att individen sätter upp individuella mål för en enskild aktivitet och 

motiveras genom detta uppsatta mål. Utöver detta finns den klassiska uppdelningen av inre och 

yttre motivationsfaktorer. De inre motivationsfaktorerna innefattar motivation som skapas av 

individen själv och som därmed kommer inifrån, utan någon påverkan från någon eller något i 

omgivningen. De yttre motivationsfaktorerna skapas däremot just ifrån det yttre och motivationen 

ligger därför utanför individens kontroll (ibid. s.14-16). 
 

2.1.2 Friskvårdsinsatser 

Friskvård kan beskrivas som hälsofrämjande aktiviteter som förutsätter en aktiv medverkan från 

individen och vars syfte är att påverka individens levnadsvanor och livsstil till det bättre (Hanson 

2004, s.16). Många arbetsplatser har idag infört en friskvårdsverksamhet, vilket är ett konkret och 

värdefullt exempel på hur arbetsgivare tar sitt ansvar inom personalpolitiken, genom att bedriva ett 

hälsofrämjande arbete för personalen. Dessa friskvårdsverksamheter kan se olika ut, ha olika fokus 

och vara av olika storlek, beroende på organisation. Men syftet är allt som oftast detsamma, det vill 

säga att möjliggöra och stödja en sund livsstil, liksom främja gemensamma aktiviteter hos 

personalen (ibid. s.143). De aktiviteter och satsningar som en friskvårdsverksamhet jobbar med och 

erbjuder personalen är vad vi i denna uppsats kallar för friskvårdsinsatser. 

 

Friskvårdsinsatserna som erbjuds personalen på vår valda organisation är gym, gruppträning med 

instruktör, projektet” träning-på-arbetstid”, massage, fotvård och kostföreläsningar. Allt under 

samma tak som där dem arbetar. Av dessa friskvårdsinsatser är det enbart träningsmöjligheterna på 

arbetsplatsen som vi har valt att undersöka och detta valet gjorde vi för att avgränsa vårt 

undersökningsområde. När vi använder begreppet friskvårdsinsatser i vår uppsats så innefattar detta 

alltså enbart arbetsplatsens träningsmöjligheter på arbetstid, i och med projektet” träning-på- 

arbetstid”, samt arbetsplatsens träningsmöjligheter utanför arbetstid.  

 

2.1.3 Yrkeskategorier 

Yrkeskategorier är den benämning som vi har valt att använda för att beskriva indelningen av 

arbetare och tjänstemän. En definition för att beskriva vad som skiljer dessa två yrkeskategorier åt 

är att arbetare producerar fysiska varor och tjänstemän utför tjänster. Dock stämmer inte denna 

definition alltid. Ett butiksbiträde exempelvis, som arbetar med service till kunder räknas som en 

arbetare, men producerar inga fysiska varor utan utför en tjänst till en kund. Men en annan 

åtskillnad är att arbetare vanligtvis har en praktisk utbildning eller enbart gymnasieutbildning, 

medan majoriteten av tjänstemannayrkena kräver någon form av akademisk utbildning från 
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högskola eller universitet. Denna indelning innebär också att arbetare och tjänstemän har olika 

fackförbund och därtill också olika avtal, innehållande olika arbets- och anställningsvillkor 

(Fackliga organisationer 2018). För att gör det enkelt för våra respondenter att placera in sig själva 

i tillhörande yrkeskategori, så gjorde vi i enkäten en åtskillnad mellan de som arbetar i butik eller 

lager respektive de som arbetar på kontor. 

 

2.2 Teori 
 

2.2.1 Self Determination Theory 

Att studera vad som motiverar en individ till att engagera sig i en aktivitet eller låta bli att engagera 

sig i en aktivitet har länge intresserat forskare världen över och det finns därför idag många teorier 

kring mänsklig motivation. Den motivationsteori som vi har valt att använda oss av i vår studie 

heter Self-determination theory (STD) och är en teori som tar sikte på typen av motivation istället 

för mängden motivation (Deci & Ryan 2004, s.5-9). Inom STD delas motivationen in i tre grupper 

som representerar tre olika typer av motivation; (1) amotivation, betyder att individen inte har 

någon motivation till beteendet, (2) inre motivation, handlar om när individen utför en aktivitet för 

aktivitetens skull genom att aktivt söka utmaningar inom aktiviteten samt vilja utveckla sina 

färdigheter, (3) yttre motivation, innebär att individen utför en aktivitet för att till exempel bli 

socialt bekräftad, belönad, undvika ogillande eller för att aktiviteten stämmer överens med 

individens värderingar (ibid. s.42-44) . 

 

Deci och Ryan (2004, s.14-19) menar att denna gruppering av mänsklig motivation baseras på 

huruvida motivationen är av självbestämmande karaktär eller kontrollerande karaktär. Indelningen 

av de olika typerna av motivation som nämndes ovan baseras på graden av självbestämmande, det 

vill säga hur självbestämmande (autonomt) eller kontrollerat deltagandet i en aktivitet upplevs av 

individen. Ett beteende som är autonomt har uppkommit och reglerats fritt hos individen, genom 

genuin lust och intresse till beteendet (Edmunds et al., 2006, s.2241). Ett beteende som är 

kontrollerat har däremot uppkommit och reglerats av en extern faktor och är ett beteende som 

individen känner sig pressad till att delta i. 

 
 

 

 

Figur 1, Self-determination theory. 

Egen illustration utifrån Deci och Ryan (2000, s.237). 

En individ som upplever amotivation till en aktivitet har ingen intention att delta i aktiviteten och 

graden av självbestämmande är låg. I och med att ingen motivation till beteende finns, så finns det 

inte heller någon reglering av beteendet. Amotivation uppkommer exempelvis hos en individ när 

denne känner att den saknar rätt kunskap för att kunna utföra en aktivitet eller när denne inte ser 

något värde i aktiviteten (Deci & Ryan 2000, s.237). Vad gäller den inre motivationen så är detta 

någonting som en individ upplever när denne utför en aktivitet endast på grund av att aktiviteten i 

sig är givande, rolig och av värde för individen själv. Beteendet till att utföra aktiviteten är inte bara 

någonting som har blivit integrerat i individens självuppfattning, utan är ett beteende som finns 

inom individen, som en naturlig del av individens identitet. Inre motivation är med detta sagt inte 
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alltid möjligt att uppnå för alla beteenden och aktiviteter som vi människor engagerar oss i (idib. 

s.232-237). Men vad Ryan och Deci (2000, s.60-62) vill belysa genom sin teori är att ett beteende 

som motiveras av yttre motivation, kan successivt flytta sig till höger i Figur 1 och bli allt mer 

självbestämmande. 

 

För att utveckla detta resonemang har Deci & Ryan (2004, s.15) använt sig av begreppen, 

internalisering och reglering. Internalisering är en process som går ut på att en individ skall ta till 

sig värdet av ett beteende eller aktivitet och om möjligt, omvandla det värdet så att det blir till ett 

personligt värde. På så sätt är beteendet mer integrerat med individens självuppfattning och 

aktiviteten får ett högre värde, även om den i sig inte upplevs som inre motiverande (Edmunds et 

al., 2006). Begreppet reglering används i teorin för att beskriva just denna process, 

internaliseringen, som ett beteende kan befinna sig i och det är främst reglering inom den yttre 

motivationen som fokuseras. De fyra typer av reglering som den yttre motivationen består av är 

extern reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering och integrerad reglering varav de 

två förstnämnda är av kontrollerande karaktär och de två sistnämnda är av mer självbestämmande 

karaktär (Deci & Ryan 2004, s.17-18). 

 

Av de olika typerna av reglering är extern reglering den typ som är minst självbestämmande och 

därmed mest kontrollerande. Ett beteende som drivs av extern reglering sker enbart för att individen 

vill uppnå en belöning eller undvika ett straff. Förflyttar vi oss vidare i processen och tar ett steg åt 

höger i Figur 1, finner vi introjicerad reglering. En individ vars beteende regleras av introjicerad 

reglering, utför en aktivitet för att antingen höja sin självkänsla eller för att avhålla sig från känslor 

av skam eller skuld. Nästkommande steg är identifierad reglering och det är här i processen som 

motivationen börjar bli mer självbestämmande, även om den fortfarande tillhör yttre motivation. Ett 

beteende som drivs av identifierad reglering utförs därför att individen har funnit ett värde av att 

utföra beteendet. Avslutningsvis i denna process har vi integrerad reglering, som den sista typen av 

reglering inom yttre motivation. Detta steg inom reglering når en individ när ett beteende som sker 

av identifierad reglering, har blivit en del av individens självbild och har integrerats med individens 

självuppfattning. Dock är beteendet fortfarande motiverat av yttre motivation och inte inre 

motivation. Självbestämmandet är högt vid integrerad reglering men beteendet regleras fortfarande 

till viss del av någon extern faktor och är därmed inte enbart kopplat till att aktiviteten är intressant 

och värdefull i sig (Deci & Ryan 2000, s.235-237). 

 

Som ovan beskrivits är det svårt och inte alltid möjligt att få ett beteende eller en aktivitet helt 

reglerad av inre motivation även om detta är eftersträvansvärt. Ett beteende som är reglerat av inre 

reglering, sker för att individen upplever beteendet som en naturlig del av dennes liv. Beteendet är 

ingenting som individen tänker på eller överväger, utan det är någonting självklart. Ett annat 

exempel på när ett beteende regleras av inre motivation, är när en individ utför ett beteende för att 

denne vill utveckla sina färdigheter och kunskaper inom detta enskilda beteende. Ett exempel på 

detta är en individ som styrketränar för att denne vill utveckla sina kunskaper och färdigheter inom 

styrketräning. Individen motiveras då av en inre reglering och därmed är chansen stor att beteende 

att styrketräna blir ihållande. Detta eftersom att individen funnit ett högt värde och motivation i 

själva beteendet. Viktigt att belysa i redogörelsen för denna teori är även att motivationen och 

regleringen bakom ett beteende ofta varierar, beroende på när och vart individen utför beteendet 

eller aktiviteten. Ett exempel på detta är en individ som ena dagen styrketränar på grund av inre 

motivation, men som vid nästa styrketräningstillfälle utför beteendet baserat på introjicerad 

reglering, det vill säga för att undvika exempelvis skuldkänslor. Men en anledning till varför det är 

eftersträvansvärt att motiveras av inre motivation och hög grad av självbestämmande, är att 

beteendet och aktiviteten då sker med bättre resultat, mer frekvent och blir mer varaktigt. Detta till 

skillnad från ett beteende eller aktivitet som motiveras av extern reglering eller introjicerad 

reglering (Deci & Ryan 2004, s. 19-20). 
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2.2.2 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Frederick Herzberg är namnet på grundaren till motivationsteorin tvåfaktorsteorin. Denna teori 

bygger på uppfattningen att människans motivation till arbete drivs av olika behovsfaktorer. 

Herzberg har därtill delat upp dessa behovsfaktorer i två behovssystem, vilka han har gett namnen 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993). Hygienfaktorerna 

är relaterade till arbetsförhållanden på arbetsplatsen, medan motivationsfaktorerna istället handlar 

om inre motivationsfaktorer hos individen, kopplat till arbetet. De två behovssystemen skiljer sig på 

så vis att motivationsfaktorerna är associerade med arbetstillfredsställelse och ökad motivation till 

arbetet hos medarbetare, medan att hygienfaktorerna inte kan associeras med ökad motivation. 

Däremot om det infinner sig en brist på någon av hygienfaktorerna, så associeras detta med 

missnöje (Hein 2012, s.137-141). Hygienfaktorerna kan alltså inte skapa någon direkt ökad 

motivation, men om dessa faktorer inte uppfylls så skapar de missnöje. Motivationsfaktorerna är 

därmed de faktorer som bidrar till ökad motivation hos medarbetare, men hygienfaktorerna fungerar 

som en förutsättning och grund, för att motivationsfaktorerna skall kunna existera (Rusu & 

Avasilcai 2014, s.52). 
 

Figur 2, Herzbergs tvåfaktorsteori. 

Egen illustration utifrån Hein (2012, s.138). 

 

Tvåfaktorsteorin bygger på sammanlagt 14 behovsfaktorer och hur dessa är indelade i de två 

behovssystemen kan utläsas i Figur 2. Som tidigare nämnt är tvåfaktorsteorin en teori som främst 

används för att påvisa vad som kan påverka medarbetares arbetstillfredsställelse och motivation till 

arbete. Vad som motiverar medarbetare till att arbeta är dock inte vad vi har i syfte att undersöka i 

denna uppsats och därmed avser vi att använda Herzbergs teori i ett annat syfte. Visserligen är en del 

av vårt syfte med uppsatsen att undersöka vad som motiverar anställda, men då inte vad som 

motiverar dem till att arbeta, utan vad som motiverar dem till att nyttja arbetsplatsens 

friskvårdsinsatser. För att undersöka denna del av vårt syfte har vi valt att använda Self- 

determination theory. Tvåfaktorsteorin har vi istället i avsikt att använda för att undersöka den andra 

delen av vårt syfte, nämligen vilka faktorer som möjliggör respektive hindrar anställdas nyttjande 

av arbetsplatsens friskvårdsinsatser. Av de 14 behovsfaktorer som teorin tar upp, så är det de sex 

första faktorerna i Figur 2 som vi kommer analysera vår data utifrån. Företagspolitik, ledning, 

interpersonella relationer, arbetsförhållanden, privata faktorer och anställningstrygghet är de 

organisatoriska och individuella faktorer som vi valt att utgå ifrån vid undersökningen av vad som 

möjliggör respektive hindrar nyttjandet av friskvårdsinsatser. 

 

Avslutningsvis följer en kort redogörelse för vad som menas med de sex faktorerna. Företagspolitik 

handlar delvis om arbetsorganisering, kommunikation inom organisationen, personalpolitik, 

policyer och administration. Ledning rör först och främst förhållanden till den närmaste chefen och 

dennes attityd, vilja eller ovilja till att delegera ansvar eller kontrollera medarbetarna. 

Behovsfaktorn interpersonella relationer gäller de interna relationer som en medarbetare har med 

andra inom företaget. Det kan vara relationer till överordnande, underordnade eller kollegor. Vidare 
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handlar faktorn arbetsförhållanden om såväl fysiska arbetsförhållanden som den sociala miljön, 

arbetsmängd och arbetstid. Privata faktorer är den behovsfaktor som inkluderar individuella faktorer 

och situationer utanför arbetet. Dessa faktorer kan innefatta allt ifrån familjesituation till privata 

angelägenheter. Den avslutande behovsfaktorn anställningstrygghet, handlar om objektiva tecken på 

hur säker en anställning är, exempelvis skillnaden mellan en tillsvidareanställning och en 

visstidsanställning (Hein 2012, s.128-133; Herzberg et al. 1993, s.44-49). 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Motivation 

Vad som motiverar anställda till att delta i friskvårdsinsatser kan variera mycket. I en studie gjord 

av Davey, Fitzpatrick, Garland och Kilgour (2009) redogör forskarna för hur anställdas motiv till att 

delta i olika träningsmöjligheter ofta innefattar en blandning av yttre och inre motivationsfaktorer. 

Ingledew och Markland (2008 s. 821–824) gör en liknande undersökning där syftet är att studera 

vilka faktorer som motiverar kontorsanställda till att delta i ett träningsprogram utanför arbetstid. 

Ett samband som forskarna kommer fram till är att de anställda som motiveras av inre 

motivationsfaktorer har ett högt deltagande. Medan de anställda som motiveras av yttre 

motivationsfaktorer har ett lägre deltagande. Liknande slutsatser och resultat får också Teixeira, 

Carraça, Markland, Silva och Ryan (2012) i sin studie där deras resultat tydligt visar starka samband 

mellan inre motivation och högt deltagande. 

 

Deci och Ryan (2000) har fått fram resultat som påvisar att om motivationen till ett beteende 

kommer inifrån, så är chansen att beteendet består och blir långvarigt mycket större. Till skillnad 

från om motivationen till beteendet hade kommit utifrån, från omgivningen. Men samtidigt så säger 

samma studie att det är högst ovanligt att en individ motiveras till ett beteende enbart på grund av 

inre motivationsfaktorer. Det vanligaste är att beteendet antingen motiveras av både inre och yttre 

motivationsfaktorer samtidigt eller att motivationen för beteendet varierar från dag till dag, från att 

vara inre motiverat ena dagen till att vara yttre motiverat den andra. Initialt kan yttre 

motivationsfaktorer så som belöning och bekräftelse vara bra motivationsfaktorer för att få 

medarbetare att börja delta i friskvårdsinsatser. Men förhoppningen är att dessa motivationsfaktorer 

över tid ska utvecklas till att bli av alltmer autonom och självbestämmande karaktär. Edmunds, 

Ntoumanis och Duda (2008 s. 384–386) visar i sina studier och undersökningar liknande positiva 

samband. 
 

3.2 Tidsbrist och skuldkänslor kan vara ett hinder för deltagande 

Det finns många olika faktorer och orsaker som kan utgöra hinder för nyttjandet av 

friskvårdsinsatser. Kruger, Carlson och Kohl (2007 s. 504) menar att familjelivet och för stor 

arbetsbelastning är svar som förekommer i diskussionen om tidsbrist som orsaksfaktor till varför 

friskvårdsinsatser inte nyttjas av de anställda. En annan orsaksfaktor till varför vissa anställda väljer 

att inte nyttja friskvårdsinsatser, har att göra med att dem är föräldrar och därmed känner 

skuldkänslor och samvetskval gentemot sina barn, skriver Tavares och Plotnikoff (2008 s. 263–264, 

272–274). Även om dessa anställda egentligen ser friskvårdsinsatserna som någonting positivt, så 

beskrivs det som att livet utanför arbetstid ”står i vägen”. Det är inte bara föräldrar som känner så 

utan även andra par eller ensamstående. Orsaken till känslan av tidsbrist behöver inte heller bara 

bero på det ena eller det andra, utan flera anställda verkar tycka att kombinationen av deras 

arbetsliv- och familjeliv är vad som gör det svårt för dem att hinna nyttja friskvårdsinsatser. För att 

öka nyttjandet av friskvårdsinsatser berättar Sparling (2010) om hur vissa företag vidgar sitt 

erbjudande genom att även låta någon av medarbetarens familjemedlemmar delta i 

friskvårdsinsatserna. Detta har blivit allt vanligare då det resulterat i större delaktighet och högre 

nyttjandegrad, menar författarna. 
 

3.3 Dålig information och uppföljning kan vara ett hinder för deltagande 

Strickland, et al. (2015) skriver om ett företag som har friskvårdsinsatser men där nyttjandegraden 

är låg. Anledningen till detta är för att personalen har för lite kunskap om de olika 

friskvårdssatsningarna och därmed inte vet hur de ska gå tillväga för att kunna nyttja dessa. Studien 

kommer fram till att informationen från ledningens sida är bristfällig och inte förmedlas via de rätta 
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kommunikationskanalerna. Mycket av annonseringen och informationen går ut via mail, vilket 

automatiskt exkluderar medarbetare utan arbets-mail, från kunskap och kännedom om 

träningsmöjligheterna. Medarbetarna föredrar hellre att få informationen via möten eller i 

pappersform. Dålig kommunikation mellan ledning och chefer samt chef och medarbetare, beskrivs 

som en orsaksfaktor till det låga deltagandet. 

 

Naaldenberg, Vaandrager et al. (2009 s. 45–46) beskriver hur friskvårdsinsatser tas emot och 

påverkar medarbetare på olika sätt. I arbetet med att öka nyttjandet behövs detta tas i åtanke och 

därtill se på organisationen som något levande som kan komma att anpassas eller förändras. Har då 

ledningen och chefer kunskap om företagets strukturer och förhållanden är chansen större att 

friskvårdsinsatser blir positivt anammade. Soler et al. (2010 s. 257) beskriver i sin meta- analys att 

en tvåvägskommunikation är nästintill avgörande för hur friskvårdsinsatser tas emot och dess 

utvecklingsmöjligheter. Också här betonas hur varierad påverkan det kan ha från individ till individ. 

Därför understryker de nödvändigheten med att följa upp och samla in åsikter, feedback 

m.m. kring friskvårdsinsatser. Det blir sedan grunden för förbättring och arbetet mot en högre 

nyttjandegrad. Även Dunet et al. (2008) beskriver i sin studie att utvärderingar tydligt visar vilka 

metoder som bäst fungerar för att utveckla och bibehålla deltagandet av friskvårdsinsatser. 

 

3.4 Osäkerhet och brist på stöd kan vara ett hinder för deltagande 

Edmunds, Hurt och Harvey (2013 s. 228, 230, 233–236) tar upp faktorer på själva arbetsplatsen, 

som kan utgöra hinder för nyttjandet av friskvårdsinsatser. Deras kvalitativa studie resulterar i sex 

genomgående teman som utgör hinder på arbetsplatsen. Dessa teman/hinder benämns på följande 

sätt: fysisk aktivitet prioriteras lågt, brist på tid eller energi, miljön i träningslokalerna, lågt 

självförtroende samt lågt socialt stöd. Författarna poängterar essensen av att identifiera dessa hinder 

för att kunna hitta passande åtgärder och insatser, som i sin tur kan medföra ett ökat nyttjande. Ett 

av hindren som diskuteras är bland annat osäkerheten inför att befinna sig i och träna i ett gym. 

Anställda upplever osäkerhet över hur träningsutrustningen ska användas samt tvivlar på sin egna 

kapacitet att utöva fysisk aktivitet. En möjlig lösning menar de är ifall fler arbetare i ens arbetslag 

visar stort engagemang, deltagande och stöttar varandra. Detta resonemang återkommer hos Kruger, 

Carlson och Kohl (2007 s. 504) som också kommer fram till att medarbetarnas osäkerhet över hur 

träningsredskapen ska användas kan vara ett hinder för nyttjandet. Dessutom efterfrågar 

medarbetarna en instruktör/personlig tränare. Ett annat resultat i samma studie är att medarbetarna 

upplever den befintliga träningsutrustningen på företaget som bristfällig och möter därmed inte 

medarbetarnas behov och efterfrågan. 

 

Fletcher, Behrens och Domina (2008 s. 425–428) menar i sin studie att ett stöd från ledning och 

kollegor kan vara betydande för medarbetarnas deltagande i friskvårdsinsatser och till och med vara 

en motivationsfaktor. Själva träningen i sig behöver inte vara det viktigaste, utan den gemenskap 

med kollegor som träningen för med sig kan anses vara mer värdefull och motiverande. Författarna 

poängterar dock att detta kan vara en motivationsfaktor, men kanske inte den faktorn som skapar 

det mest ihållande beteendet. Även här lyfts inre motivationsfaktorer fram som de mest viktiga för 

att nyttjandet av företagets friskvårdsinsatser skall bli ihållande. 
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4. Metod 

4.1 Kvantitativ metod 

Vid val av metodansats utgick vi ifrån vårt syfte och de frågeställningar som ställts upp inför 

studien. Eliasson (2013, s.31) menar att valet av metod för en studie skall grundas i vilket 

tillvägagångssätt som passar bäst till den problemformulering samt de teorier som valts. Då våra 

frågeställningar ville säga någonting om hur utbredda olika förhållanden och attityder är, liksom dra 

slutsatser som gäller för flera än enbart de personer som ingår i undersökningen, så föll vårt val på 

kvantitativ metod. Valet av metod handlar om att välja det verktyg som tar fram de uppgifter som 

krävs för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Eliasson 2013, s.31-32). Detta ansåg vi att 

en kvantitativ ansats skulle lyckas bättre med, än en kvalitativ, i vår studie. 
 

4.2 Urval av organisation 

Vår undersökning har genomförts på en stor organisation som verkar inom detaljhandeln och tillhör 

den privata sektorn. Då vi i denna studie ville undersöka något så specifikt som nyttjande av 

friskvårdsinsatser, så var vår första utgångspunkt att välja en organisation som arbetar aktivt med 

och erbjuder någon form av friskvårdsinsats. Organisationen som vi slutligen tog kontakt med är en 

organisation som en av oss studenter hade kontakter inom och därmed även visste att företaget 

erbjuder friskvårdsinsatser. Med detta sagt så fanns det ett inslag av bekvämlighet i vårt val av 

organisation, men att göra ett urval utifrån vad som är bekvämt och förmånligt är enligt Denscombe 

ingenting ovanligt vid urvalsprocesser (Denscombe 2016, s.77). 
 

4.3 Urval av respondenter 

Då populationen i vår undersökning var samtliga anställda på organisationen, så resulterade detta i 

en population på cirka 1500 personer. På grund av vår begränsade tillgång av resurser så som tid 

och pengar, så insåg vi tidigt att vi inte skulle ha möjligheten att göra en undersökning av hela 

populationen. Istället skulle vi bli tvungna att välja ut en del av populationen som skulle få 

möjligheten att besvara vår enkät. Av Eliasson (2013, s.44) beskrivs detta tillvägagångssätt som ett 

aktivt val från forskaren, där denne låter ett så kallat stickprov besvara enkäten (Eliasson 2013, 

s.44). Den urvalstyp som innefattar minst inflytande från forskaren vid val av respondenter är det så 

kallade sannolikhetsurvalet (Denscombe 2016, s.64). Ett sådant urval hade vi gärna gjort, men detta 

var inte möjligt då organisationens stora storlek gjorde det svårt för oss att nå ut med enkäten till 

alla olika enheter och avdelningar. Vi gjorde istället ett icke-sannolikhetsurval. Detta sätt att göra ett 

urval innebär att forskaren styr någon del eller skede av urvalsprocessen (ibid, s.64). 

 

Vi använde oss inte av någon urvalsram i det anseendet att alla anställda på organisationen fanns 

med på en lista och sedan gjordes ett urval. Vi utgick istället från organisationens olika avdelningar 

vid skapandet av vår urvalsram och detta gjorde vi i samråd med vår kontaktperson på 

organisationen. Anledningen till detta var att vi ville få en jämn spridning av tjänstemän och 

arbetare, liksom män och kvinnor bland våra respondenter. Vår kontaktperson på organisationen 

utgick ifrån avdelningarnas fördelning av män, kvinnor, tjänstemän och arbetare, för att vi på så sätt 

skulle få ett så jämnt urval som möjligt. Den teknik för icke-sannolikhetsurval som vi använde oss 

av var kvoturval. Denna teknik vid urval är en metod som syftar till att fastställa särskilda kriterier 

hos populationen, som i sin tur anses nödvändiga att ha med i urvalet för att uppfylla studiens syfte 

(Denscombe 2016, s.73). Detta görs för att sedan kunna skapa ett urval av respondenter som 

representerar en jämn fördelning av de olika kriterierna. Våra kriterier var som sagt kön 

(man/kvinna) och yrkeskategori (arbetare/tjänsteman) och vårt urval byggde bl a på att få en jämn 

fördelning av respondenter inom dessa kriterier. Sammanfattningsvis konstaterar vi att vårt val av 

urvalsteknik, liksom urvalets storlek, innebär att vi har använt oss av ett pragmatiskt 

tillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt innebär att forskaren utför en småskalig undersökning 



11 

 

med ett icke-sannolikhetsurval, i syfte att uppnå ett representativt urval (Denscombe 2016, s.85). 

I samråd med vår kontaktperson på organisationen, valdes det ut sex avdelningar med arbetare och 

samtliga avdelningar med tjänstemän som finns på organisationen, det vill säga fem stycken. Vår 

utgångspunkt var att få ihop ett teoretiskt urval på 100 stycken enkäter, varav 50 stycken skulle vara 

besvarade av arbetare och 50 stycken av tjänstemän. Teoretiskt urval innefattar det ursprungliga 

urvalet av enheter som forskaren har valt ut från den faktiska populationen och är gjort mot 

bakgrund av teorin som användes i studien (Jacobsen 2017, s.188-189). Vår faktiska population är 

alla anställda på organisationen och vårt teoretiska urval är de ovan nämnda avdelningar som vi har 

valt ut. Därtill hade vi en ambition och förhoppning om att inom dessa 50 arbetare och 50 

tjänstemän, uppnå en jämn könsfördelning bland respondenterna. Det vill säga att enkäten skulle 

besvaras av 25 män och 25 kvinnor inom vardera av de två yrkeskategorierna. 

 

När enkäten lämnats ut till de tänkta respondenterna sker det allt som oftast ett bortfall från det 

teoretiska urvalet. Detta slutgiltiga urvalet kallas därför för det faktiska urvalet (Jacobsen 2017, 

s.188). Vårt faktiska urval blev 49 arbetare som besvarade enkäten och 45 tjänstemän som 

besvarade enkäten, vilket innebär en svarsprocent på 94%. Jacobsen (2017, s.198) har identifierat 

fyra stycken orsaker som han menar är de vanligaste orsakerna till bortfall och så kallade icke-svar. 

Det kan handla om att forskaren inte får tag på de personer som är med i urvalet, att personerna inte 

bryr sig om att svara, att de vägrar svara eller att de inte kan svara, av någon anledning. Det bortfall 

som vi har från vårt teoretiska urval, anser vi främst beror på att vissa av de tjänstemän som ingick i 

vårt urval, inte var på plats och därmed inte gick att få tag på. 

Vad gäller vår målsättning om en jämn könsfördelning inom de två yrkeskategorierna, så 

uppnåddes inte riktigt detta i det faktiska urvalet. 25 män respektive 24 kvinnor på arbetarsidan 

besvarade enkäten och 15 män respektive 30 kvinnor på tjänstemannasidan besvarade enkäten. Men 

ser vi till vårt totala faktiska urval så uppnådde vi trots allt en relativt jämn fördelning mellan män 

och kvinnor, nämligen 40 män och 54 kvinnor. Även om vi endast fick svar från 40 stycken män 

istället för 50 män, vilket var vårt faktiska urval, så uppnådde vi ändå en svarsprocent på 80%. 
 

4.4 Datainsamling 

Valet av mätinstrument för denna studie föll på enkäter, då vi ansåg att denna datainsamlingsmetod 

var lämpligast för att nå ut till en större mängd respondenter samt för att få standardiserade data. 

Vidare använde vi oss av operationalisering för att skapa vår enkät (se bilaga 1). Eliasson (2013, 

s.28) skriver att en enkätundersökning vanligtvis består av ett frågeformulär, varpå frågorna har 

skapats och konstruerats utifrån de olika variabler som framkommit vid en operationalisering. 

Operationalisering innebär att forskaren tar fram begrepp ur den valda teorin, som en slags 

kategorisering, för att sedan kunna bygga undersökningen på dessa begrepp och säkerställa att 

enkätens frågor hänger ihop med den valda teorin. Det handlar kortfattat om att tänka ut vilka 

begrepp i teorin som säger någonting om problemformuleringen. Alltså vilka begrepp som är 

relevanta i sammanhanget och därmed ska styra uppbyggnaden och frågorna i enkäten (ibid. s.12). 

 

Vid vår operationalisering fokuserade vi på våra två valda teorier, en i taget. De begrepp som vi 

valde ut från Self-determination Theory var de sex olika regleringarna: Icke-reglering, Extern 

reglering, Introjicerad reglering, Identifierad reglering, Integrerad reglering och Inre reglering. 

Utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori valde vi ut de sex behovsfaktorer som vi ansåg gick att använda i 

vår studie, nämligen: Företagspolitik, Ledning, Interpersonella relationer, Arbetsförhållanden, 

Privata faktorer och Anställningstrygghet. Vid utformandet av vår enkät så var det dessa begrepp 

som vi använde oss av för att formulera användbara och relevanta frågor. Enkäten delade vi upp i 

fyra delar där den första delen innefattade bakgrundsfrågor och den andra delen bestod av två 

grundläggande frågor om hur ofta personen tränar på arbetsplatsen. I den tredje delen samlade vi de 

frågor som rörde möjliggörande respektive hinder till nyttjandet. Varje fråga i denna del var knuten 

till någon av de sex behovsfaktorerna från tvåfaktorsteorin. Den fjärde och avslutande delen 
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handlade om motivation och där var varje fråga kopplad till någon av de sex regleringarna från Self- 

determination theory. Användandet av operationalisering var det inledande steget i vårt utformande 

av en välgenomtänkt och träffsäker enkät, vars syfte var att föra med sig en så hög svarsfrekvens 

som möjligt. Viktigt var att göra enkäten attraktiv och lättbegriplig för alla respondenter. Precis som 

Trost (2012, s. 92) beskriver så valde vi att inleda enkäten med bakgrundsfrågor så som kön, 

yrkestitel och ålder, eftersom denna typ av frågor är lättbesvarade och enkla för respondenten att ta 

ställning till. I enlighet med Eliassons (2013, s.36) uppmaning för att undvika utmattningskänslor 

vid besvarandet av enkäten, så gjorde vi den så kort som möjligt, utan att för den delen riskera att 

inte ställa minst en fråga per begrepp. Frågorna formulerade vi så att de skulle vara lätta och enkla 

att besvara. Detta då en vanlig nackdel med enkätundersökningar är att risken för missförstånd ökar 

(ibid. s.29). Vår strävan var att frågorna skulle vara omöjliga att missförstå och inte heller kunna 

framkalla någon oklarhet. 

 

I enlighet med Denscombe (2016, s. 242, 246–251) så undvek vi fackuttryck, förkortningar och 

använde formuleringar som var lämpade för målgruppen. Även ledande frågor och upprepningar 

var någonting som vi visste att vi skulle undvika för att skapa en så bra enkät som möjligt. Viktigt 

var också att våra frågor inte fick vara anstötande gentemot någon respondent, utan formuleras på 

ett etiskt korrekt sätt. Likt vad Trost (2012, s. 74–75) förespråkar så väntade vi med en öppen fråga 

till slutet av enkäten. Den öppna frågan syftade till att få svar på en fråga som vi inte ansåg 

fungerade att ställa ihop med olika svarsalternativ, samt för att ge respondenten möjlighet att 

tillägga något som missats. Till de övriga frågorna, förutom bakgrundsfrågorna, använde vi oss av 

en femgradig attitydskala med ett icke ställningstagande alternativ, dock valde vi att placera detta 

alternativ längst ner. Detta med förhoppningen om att respondenterna på så viss oftare skulle ta 

ställning och inte välja det neutrala alternativet bara för att det är kräver minst tankekraft och går 

snabbast. Eliasson (2013, s.41) rekommenderar att enkäten inleds med ett informationsstycke om 

undersökningens syfte samt vilket beskydd den är under. I linje med detta valde vi att inleda vår 

enkät med att meddela hur svaren kommer hanteras, klargjorde konfidentialitet, frivillighet och 

anonymitet i deltagandet, samt visade vår uppskattning för deras deltagande. Vi avslutade enkäten 

på samma sätt, genom att tacka för deras deltagande och lämnade information om hur dem kan 

komma i kontakt med oss ifall de har några frågor (Bilaga 1). 
 

4.5 Validitet och Reliabilitet 

Begreppet validitet avser överensstämmelsen mellan vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi 

faktiskt undersöker. Liksom om det mätinstrument som valts för en studie har förmågan att mäta det 

som ska mätas, utifrån studiens syfte och frågeställning (Patel & Davidson 2011, s. 102). Vårt första 

steg för att uppnå hög validitet i vår studie var att säkerställa att organisationen vi valde att utföra 

undersökningen på, faktiskt erbjöd någon form av friskvårdsinsats, som i sin tur skulle bli enkel för 

respondenterna att identifiera i enkäterna. Vid kvantitativa studier är framförallt 

inmatningsprocessen en kritisk situation för validiteten och därför var vi extra uppmärksamma och 

försiktiga vid inmatningen av vår data, för att inte göra något misstag som kan påverka validiteten 

och träffsäkerheten av vår data. Ett ytterligare sätt för oss att säkerställa att enkäterna undersökte det 

som vi ville undersöka, var att vi vid utformningen av enkäten arbetade deduktivt, genom att 

använda oss av teori vid utformandet av enkäterna (Denscombe 2011, s.377-378). 

 

Reliabilitet motsvarar instrumentets tillförlitlighet och handlar om hur väl det valda instrumentet 

motstår olika slag av slumpinflytande. För att säkra reliabiliteten av vår studie så var noggrannhet 

vid utformandet av enkäten av yttersta vikt. Detta då ett vanligt misstag vid kvantitativa studier är 

att respondenterna som ska besvara enkäten uppfattar frågorna på ett annat sätt än som var tänkt. 

Både frågornas formulering, sättet de är ställda på, enkätens struktur och den inledande 

instruktionen måste vara tydlig och utan risk för missförstånd (Patel & Davidson 2011, s.104). Detta 

tog vi i beaktande vid arbetet med vår studie, för att på så vis uppnå en hög reliabilitet och därmed 

en så tillförlitlig studie som möjligt. 
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4.6 Analysmetod 

Till en början hade vi som drivkraft att analysera samband och nyttjandegrad av friskvårdsinsatser, 

inte bara utifrån yrkeskategori, utan också utifrån ett könsperspektiv. När vi väl skulle börja med 

analysen insåg vi att det inte var praktiskt möjligt. Precis som Jacobsen (2017, s. 42) uttrycker det 

så är tiden en resurs som man ofta vill ha mer av i forskning och som även i vårt fall blev orsak till 

varför genusperspektiv inte kunde undersökas.  Efter insamling av enkäterna så påbörjades första 

steget i analysen, vilket innebar inmatning av frågor och svar från enkäterna in i SPSS. När detta 

steg var klart kunde vi inleda den bivariata analysen i enlighet med Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2012, s. 137). En sådan analys används för att ta reda på om det finns något samband 

mellan två olika variabler. I vår studie bestod dessa två variabler av yrkeskategorierna på ena sidan 

och samtliga enkätfrågor på andra sidan. För att kunna jämföra två variabler i SPSS tog vi fram 

crosstabs (korstabeller) i menyn Analyze under fliken Descriptive Statistics. Vi tog även fram Chi-

square för att se vårt sambandsmått. Visade signifikansnivån mindre än 0,05 enligt Eliasson (2013, 

s. 91-117) fanns det ett statistiskt signifikant samband mellan de båda variablerna. Med andra ord 

är det då 95% sannolikhet att resultatet stammer och inte beror på slumpen. Exempelvis kunde 

variablerna vara tjänsteman och upplevelse av företagets träningsanläggning. De frågor som visade 

ett signifikant samband redogörs i resultatdelen samt diskuteras i analysdelen. 

 

Det resultat som SPSS i sin tur tog fram möjliggjorde nästa steg för vår analys. Vi gick vidare i 

bearbetningen av data med utgångspunkt i tidigare forskning samt Herzbergs tvåfaktorsteori och 

Self-determination Theory. Viktigt var att utgå ifrån dessa två då båda tar upp motivationsfaktorer. 

SDT användes i analysen av vad som motiverar de anställda samt sambanden mellan de olika 

typerna av motivation och yrkeskategori (Se b la Deci & Ryan 2000). Inom båda teorier finns olika 

faktorer vilket vi utgick ifrån när enkätfrågorna formulerades. Detta för att kunna koppla svaren och 

resultatet till analysen. Vi använde sex av Herzbergs totalt nio hygienfaktorer som förklaring och 

grund till olika hinder samt möjliggörande. På så sätt fick vi med även organisatoriska faktorer 

(Herzberg, Mausner & Snyderman 1993, s. 44-49). Ungefär hälften av frågorna var kopplade till 

Herzbergs olika hygienfaktorer medan den andra hälften kopplades till SDT. 

 

Den öppna frågan gick inte att behandla statistiskt på samma sätt som de övriga enkätfrågorna, utan 

först var vi tvungna att dela in de öppna svaren i olika teman. Detta är enligt Jacobsen (2017, s.223) 

ett vanligt sätt att bearbeta och analysera en öppen fråga, för att sedan kunna se hur många gånger 

ett visst tema har förekommit bland svaren. De teman som nämndes av fler än fem olika 

respondenter skapade vi ett diagram av och analyserade mer djupgående. 
 

4.7 Etik 

Även om vårt forskningsprojekt klassas som mindre behövde vi ändå ta hänsyn till vissa principer 

och lagstiftningar. Data som samlas in ska bearbetas på ett ärligt och lagligt sätt och endast data som 

är nödvändig för att uppnå syftet med studien, skall samlas in (Denscombe 2016, s.440-441). Den 

information som vi fick in behövde vara relevant och skulle inte förvaras längre än nödvändigt. Det 

var också nödvändigt att den samlades in med anonymitet och förvarades säkert, vilket vi anser att 

vi lyckades med. Exempelvis så säkrade vi en del av anonymiteten genom att respondenterna kunde 

lämna den ifyllda enkäten i en sluten brevlåda. På så sätt kunde varken vi eller deras kollegor 

komma åt eller spåra, vad en enskild respondent hade svarat. Vid undersökningar av alla dess slag 

måste den ansvarige ta hänsyn till forskningsetiska aspekter. Detta gäller även vid mindre 

undersökningar så som denna uppsats och för att veta vilka etikregler som måste följas, så har 

vetenskapsrådet formulerat fyra huvudkrav och etikregler för all forskning som sker inom det 

humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Dessa huvudkrav har fått namnen samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson 2011, s.62–63). 

 

Informationskravet innebär att de som berörs av forskningen ska veta vad dess syfte är samt 

informeras om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst (Vetenskapsrådet 2017, 
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Denscombe 2016, s. 442). Informationen som ges kan vara olika detaljerade men något som är bra 

att tänka på är namn på ansvarig forskare och dess kontaktuppgifter. Information om när 

resultatens publicering sker samt vem som finansierar projektet ska också gå ut till deltagarna. 

 

Samtyckeskravet innebär att den som medverkar i en undersökning själv får bestämma över dennes 

deltagande. I vårt fall så följde utförlig information med i enkätformuläret och där en ifylld enkät 

kunde ses som ett individuellt samtycke. Inga minderåriga deltog i undersökningen så tillstånd från 

någons förälder behövdes ej. Ville någon avbryta eller inte delta i undersökningen påverkade det 

inte dem på något sätt utan deltagandet skedde på deras villkor. Konfidentialitetskravet finns till så 

att de personer som deltar i en undersökning ges största möjliga konfidentialitet och försäkring om 

att deras personuppgifter inte finns tillgängliga utanför forskningsprojektet (Vetenskapsrådet 2017, 

Denscombe 2016, s. 442). Vår enkät var utformad på så sätt att namn inte var med utan endast kön 

och yrkestitel var av deskriptiv karaktär. Vi tog ändå hänsyn ifall någon oavsiktligt skulle kunna 

identifieras men konsekvenserna för den berörde skulle inte påverka denne på ett skadligt sätt. 

 

Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som samlas in får endast tillämpas för forskningsändamål. 

Vår enkät har inte samlat in några personnummer eller dylikt men resultaten kommer kunna visas 

för alla som deltagit i form av en statistisk tabell. Samtyckeskravet anser vi är uppfyllt då 

deltagandet i enkätundersökningen var helt frivilligt och samtliga respondenter fick därmed själva 

bestämma över sin medverkan. Informationskravet uppfyllde vi på så sätt att vi lämnade 

information om undersökningens syfte i samband med instruktionerna, högst upp på enkäten. 

Genom att inte samla in namn från respondenterna så avslöjas inte deras identitet och på så vis 

förhåller vi oss till konfidentialitetskravet. Avslutningsvis så har enkäterna och uppgifterna som 

samlats in om respondenterna enbart använts till studien och därmed har vi uppfyllt nyttjandekravet. 
 

4.8 Metoddiskussion 

Alla sorters val av metod har sina för och nackdelar. Fördelen med att använda enkäter som 

mätinstrument var att de gav rätt stor mängd information till en relativt liten ekonomisk kostnad. De 

krävde inte heller särskilt mycket tid eller rekvisita. Enkäterna var också enklare för respondenten 

att besvara och bestämma över än jämförelsevis en intervju. Även om vår studie var småskalig så 

ansåg vi ändå att kvantitativa data var det rätta för vår studie och våra frågeställningar. Statistiska 

signifikanstester ger oss hög trovärdighet samt en stadig grund för våra tolkningar vid analysen av 

vår data. Kvantitativa data baseras inte på intryck och värderingar likt kvalitativa data, utan är mer 

objektiv och därmed mer generaliserbar (Denscombe 2016, s.379). Hade vi dock haft mer tid till 

vårt förfogande, så hade vi föredragit en så kallad metodkombination. Detta då vi tror att några 

kortare intervjuer med några anställda inom varje yrkeskategori och någon från ledningen, hade 

bidragit till bredare och djupare svar på våra frågeställningar. En metodkombination innebär att 

forskaren använder sig av både en kvantitativ och kvalitativ ansats i sin undersökning (Jacobsen 

2017, s.92). Genom att i slutet av vårt arbete komplettera enkäterna med en kvalitativ undersökning, 

hade vi kunnat skapa ytterligare klarhet rörande vissa förhållanden och undersöka vissa frågor mer 

detaljerat. 

 

Givetvis finns det även nackdelar med enkäter och dessa tog vi i beaktande. Något som kan bli en 

stor nackdel med valet av enkäter som mätinstrument är det faktum att när enkäterna väl lämnats ut 

till respondenterna, finns det ingen möjlighet för oss att göra några ändringar i dem. Om det 

exempelvis skulle vara någonting som är otydligt, felformulerat eller som skapar förvirring, finns 

det ingen möjlighet att åtgärda detta. Med andra ord så hängde väldigt stor del av undersökningens 

utfall, liksom uppsatsens utfall, på hur väl vi arbetat med enkäten och eliminerat möjligheten till 

missförstånd. Lyckligtvis upplevde vi inget sådant problem med enkäten, då nästan alla av 

respondenterna hade besvarat samtliga frågor. På exempelvis fråga 12 som löd ”Min chef beviljade 

ofta mitt nyttjande av ”träning-på-arbetstid”, kunde vi uttyda att ett större antal respondenter hade 

valt att inte ta ställning till påståendet och därmed valt svarsalternativet ”Vet ej”. Detta tolkar vi 
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som ett tecken på att just denna frågan eventuellt var något otydligt formulerad. Trost (2012 s. 76) 

menar att en enkätfråga eller valet av svarsalternativ, kan tendera att passa den som utformar 

enkäten men inte dess respondenter. Detta förmodar vi kan ha varit fallet vid denna fråga, i och 

med att ett större antal respondenter valde att inte ta ställning. 

Svarsalternativet ”Vet ej” kan i sin helhet vara en nackdel med enkäter. Detta typ av svarsalternativ 

är nästintill nödvändigt i en enkät men svaret kan locka många respondenter till att ej behöva ta 

ställning, speciellt om de från början har dålig motivation till deltagandet. Trost (2012, s.92) menar 

därtill att det är mycket som kan påverka en respondents motivation till deltagandet av enkäten, 

exempelvis hur dennes dag har varit, familjesituation, hälsa och vilken miljö denne befinner sig i. 

Detta och mycket annat kan påverka respondentens motivation till deltagandet och därmed också 

skapa frestelse till att ta den enkla vägen och välja svarsalternativet ”Vet ej”. 

 

En ytterligare nackdel vid användning av enkäter för insamling av data, är att det är omöjligt att 

veta eller kontrollera om ifall respondenterna har besvarat frågorna sanningsenligt (Denscombe 

2016, s. 381). Denna problematik gäller dock även vid kvalitativa metoder och är ingenting som en 

studie riktigt kan komma undan. I försök att motverka detta la vi stort fokus på att få 

respondenterna att känna sig trygga och anonyma i sitt deltagande. Detta genom att enkäten var 

anonym, respondenterna fyllde i enkäten utan vår närvaro samt att vi erbjöd dem en sluten brevlåda 

att lägga den ifyllda enkäten i. Det var även viktigt för oss att vara medvetna om eventuella risker 

med att använda en deduktiv ansats vid utformandet av enkäten. När vi utformade enkäten så utgick 

vi ifrån våra valda teorier och skapade därigenom olika variabler. Utifrån varje identifierad variabel 

skapades sedan en enkätfråga och här såg vi risken i att enkätens längd kunde bli ett problem. Det 

var många variabler som skulle inkluderas i enkäten och vi visste att en för lång enkät kunde göra 

att respondenterna förlorar intresset och orken. I enlighet med Denscombe (2016, s.260, s.380–381). 

valde vi därför att ta bort några enstaka frågor och omformulera vissa på ett sätt som vi ansåg inte 

skulle påverka validiteten negativt. 

 

Avslutningsvis vill vi beröra den beroendeproblematik som kan uppstå när en av oss studenter som 

utför undersökning, tillhör och är aktiv inom den organisation där undersökningen utförs. Genom 

att använda oss av enkäter istället för intervjuer, observationer eller fokusgrupper, anser vi att vi 

minskade risken för att studentens koppling till organisationen skulle påverka resultatet och 

därigenom trovärdigheten. Enkäterna möjliggjorde att studenten själv inte hade någon större kontakt 

med respondenterna, mer än att introducera enkäten, dess innehåll och vår tacksamhet för deras 

deltagande. Andra metoder anser vi hade gjort det svårare för studenten att inte påverka 

respondenternas medverkan och svar, detta då studenten och respondenten är i mer direkt kontakt 

med varandra då. Därtill inledde studenten uppsatsarbetet med att skriva ner sin förförståelse om 

organisationen, dess friskvårdsinsatser och yrkeskategorierna. Vi återkommer till hur vår 

förförståelse kan ha påverkat neutraliteten mot slutet av vår uppsats. 
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5. Resultat 
I detta kapitel redovisas det resultat som vi har fått fram genom våra enkäter och 

statistikprogrammet SPSS. Vi inleder med att presentera det resultat som vi har fått fram rörande 

hur nyttjandegraden av träningsmöjligheterna på arbetsplatsen ser ut, följt av det resultat vi fått 

fram rörande inre och yttre motivationsfaktorer. Därefter avslutar vi kapitlet med att redogöra för 

resultatet gällande faktorer som möjliggör respektive hindrar nyttjandet. Vi har valt att slå ihop 

svarsalternativen ”Instämmer inte” och ”Instämmer inte alls”, för att på så sätt göra det enklare 

att följa med i redogörelsen av vårt resultat. Inte heller redogör vi för hur stor andel som inte tagit 

ställning, det vill säga svarat ”Vet inte”. Detta gäller såvida inte dem svarsalternativen är av större 

betydelse för utfallet. Vissa resultat visar ett signifikant samband mellan varibalerna; enkätfråga 

och yrkeskategori.   
 

5.1 Nyttjandegraden av arbetsplatsens friskvårdsinsatser 

De anställdas nyttjandegrad av arbetsplatsens friskvårdsinsatser valde vi att undersöka genom fråga 

4 och 5 i vår enkät (Se Bilaga 1). Anledningen till att vi hade två frågor var för att vi ville skilja på 

nyttjandet av arbetsplatsens friskvårdsinsatser på arbetstid och utanför arbetstid. Detta då 

arbetsplatsen periodvis erbjuder ett projekt där de anställda får träna en timme på arbetstid per 

vecka. 

 

Vårt resultat visar att det är en något större andel anställda som aldrig har nyttjat friskvårdsinsatser 

utanför arbetstid (29,8%) än andelen anställda som aldrig har nyttjat friskvårdsinsatser på arbetstid 

(27,7%). Detta innebär också att andelen anställda som någon gång har nyttjat arbetsplatsens 

friskvårdsinsatser utanför arbetstid (70,2%), är näst in till lika stor som andelen anställda som 

nyttjat friskvårdsinsatserna på arbetstid (72,3%). Vad som däremot skiljer sig något är hur ofta de 

anställda har nyttjat friskvårdsinsatserna. Andelen anställda som, någon gång under ett års tid, har 

nyttjat friskvårdsinsatserna utanför arbetstid är 26,6% och detta är exakt samma andel som har 

nyttjat friskvårdsinsatserna på arbetstid, någon gång under ett års tid. De anställda som nyttjar 

friskvårdsinsatserna mer frekvent och därmed oftare än någon gång under ett års tid, är relativt 

jämnt fördelade mellan de olika svarsalternativen. Alternativen sträcker sig mellan en gång i 

månaden, till 4-7 gånger i veckan.  

 

Vidare studerade vi sambandet mellan yrkeskategori och nyttjande av friskvårdsinsatserna, varpå 

den utförda bivariatanalysen visade att det är fler tjänstemän än arbetare som kontinuerligt nyttjar 

friskvårdsinsatserna, både vad gäller på och utanför arbetstid. Bland tjänstemännen är det 53,4% 

som nyttjar ”träning-på-arbetstid” mellan 1-4 gånger i månaden. På arbetarsidan är det 38,8% som 

nyttjar samma möjlighet och det är därtill exakt samma andel arbetare, det vill säga 38,8%, som 

aldrig har nyttjat ”träning-på-arbetstid”. Bland tjänstemännen är det däremot enbart 15,6% som 

aldrig har nyttjat möjligheten till att träna på arbetstid. Det kontinuerliga nyttjandet av 

friskvårdsinsatserna utanför arbetstid skiljer sig ännu tydligare mellan de två yrkeskategorierna. 

Bland arbetarna är det 28,6% som nyttjar möjligheten att träna på arbetsplatsen utanför arbetstid 

och bland tjänstemännen är det hela 60,0% som nyttjar detta. Det kontinuerliga nyttjandet definieras 

här som någonstans mellan 1-4 gånger i månaden upp till 4-7 gånger i veckan. Frågan om 

nyttjandegrad av friskvårdsinsatser utanför arbetstid, som är en variabel, visade ett signifikant 

samband med variabeln yrkeskategori.  

 

5.2 Motivation 
 

5.2.1 Amotivation 

I den inledande frågan om motivationsfaktorer i enkäten bad vi respondenterna att ta ställning till 

om de överhuvudtaget har någon motivation till att nyttja friskvårdsinsatserna på arbetsplatsen. Vad 

vi ville få fram här var hur stor andel som faktiskt inte hade någon motivation alls, det vill säga 
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amotivation. Frågan bestod av ett påstående som löd: ”Jag har ingen motivation till att nyttja 

träningsmöjligheterna”. Av samtliga respondenter är det 7,4% som instämmer helt och därmed anser 

sig inte ha någon motivation alls. 26,6% av samtliga respondenter instämmer delvis, men då dem 

inte instämmer helt så anser de sig därmed ha någon motivation till att nyttja friskvårdsinsatserna. 

Därmed är det hela 89,4% som anser sig ha någon form och nivå av motivation till att nyttja 

arbetsplatsens träningsmöjligheter och några få procent har valt att inte ta ställning.  

 

Resultatet visar även att det är fler arbetare än tjänstemän som instämmer till påståendet och därmed 

anser sig inte ha någon motivation alls till att nyttja friskvårdsinsatserna. Detta går även att utläsa i 

Figur 3. Procentuellt blir detta 8,2% av arbetarna som inte har någon motivation alls och hela 38,8% 

upplever att dem delvis inte har någon motivation till nyttjandet. Bland tjänstemännen är det 6,7% 

som svarat att dem inte har någon motivation alls och 13,3% upplevde att dem delvis inte har någon 

motivation till nyttjandet. Med detta sagt är det hela 93,3% av tjänstemännen inom vårt urval som 

antingen helt eller delvis har motivation till att nyttja arbetsplatsens friskvårdsinsatser. Motsvarande 

procentandel på arbetarsidan ligger på 85,6% och detta gör att vi kan konstatera att det är fler 

tjänstemän än arbetare som har motivation till att nyttja friskvårdsinsatserna. Vi kunde också utläsa 

i SPSS att resultatet från denna fråga gav ett statistiskt signifikant samband mellan variabeln 

”yrkeskategori” och variabeln ”ingen motivation till att nyttja”. 
 

Figur 3. Redovisning av respondenternas ställningstagande, i antal personer. 

Diagram framtaget i SPSS 
 

5.2.2 Yttre motivation 

För att få fram ett resultat rörande yttre motivationsfaktorer hade vi i vår enkät ställt totalt åtta 

frågor som speglade en yttre motivation till ett beteende. I det här fallet var beteendet att nyttjat 

friskvårdsinsatserna på arbetsplatsen. Vårt resultat visar att de anställda motiveras till viss del av 

yttre motivationsfaktorer, men de tar också helt avstånd från vissa. 

 

Den inledande frågan om yttre motivation handlade om ifall den anställde nyttjar 

friskvårdsinsatserna för att få ett positivt erkännande från andra. På denna frågan är det enbart 

10,6% av arbetarna och 4,9% av tjänstemännen som delvis instämmer till påståendet, ingen 

respondent instämmer helt. En annan fråga som har fått ett liknande svarsresultat är frågan om ifall 
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den anställde nyttjar friskvårdsinsatserna för att undvika skuldkänslor. Ingen respondent instämmer 

helt och endast 12,8% av arbetarna och 4,9% av tjänstemännen instämmer delvis. Detta resultat 

visar även på ett statistiskt signifikant samband mellan variabeln ”yrkeskategori” och variabeln 

”undvika skuldkänslor”.  Resultatet från dessa två frågor visar även tydligt att få av de anställda 

motiveras av de två yttre motivationsfaktorer; positivt erkännande och skuldkänslor. Dock 

förekommer det endast ett signifikant samband i frågan rörande skuldkänslor. Vi kan även utläsa att 

tjänstemännen tar ett större avstånd från dessa två motivationsfaktorer än vad arbetarna gör. 

 

På två andra frågor om yttre motivation har vi fått ett resultat som visar att drygt hälften av samtliga 

respondenter motiveras av dessa två olika motivationsfaktorer. Den första av dessa två frågor 

berörde om ifall den anställde nyttjar friskvårdsinsatserna för att öka sin självkänsla. På denna 

frågan är det 55,3% av arbetarna som instämmer helt eller delvis och 63,4% av tjänstemännen. Den 

andra frågan som fått ett liknande resultat handlade om ifall den anställde nyttjar 

friskvårdsinsatserna för att träningen i sig stämmer överens med dennes självbild. Även här svarar 

55,3% av arbetarna att de instämmer helt eller delvis och bland tjänstemännen ligger procenten på 

68,3%. Detta resultat visar att precis lika många arbetare motiveras av att träningen på arbetet bidrar 

till en ökad självkänsla, som av att träningen i sig stämmer överens med deras självbild och andelen 

är näst intill densamma hos tjänstemännen. Dessutom kan vi utläsa att det är något fler tjänstemän 

än arbetare, som motiveras av dessa två motivationsfaktorer, än vad det är arbetare. 

 

Resultatet visar därtill att det är tre motivationsfaktorer som en tydlig majoritet av respondenterna 

anser sig motiveras av. Den fråga som har fått det absolut största instämmandet, är frågan om ifall 

den anställde nyttjar friskvårdsinsatserna på arbetsplatsen för att förbättra sin hälsa. Bland 

tjänstemännen motiveras nästan samtliga respondenter (97,5%) antingen helt eller delvis av denna 

motivationsfaktor, den sista procentandelen har valt att ej ta ställning. På arbetarsidan är det 4,6% 

som svarar att dem inte motiveras av detta och 89,3% anser sig motiveras av att friskvårdsinsatserna 

kan förbättra deras hälsa. Vidare så är de flesta tjänstemännen eniga om att de motiveras till att 

nyttja friskvårdsinsatserna därför att träningen är av högt värde för dem, vilket även går att utläsa i 

Figur 4. 43,9% av dem instämmer helt och samma procentandel instämmer delvis, medan 7,3% inte 

anser sig motiveras av detta. På arbetarsidan är det också många respondenter som instämmer helt 

eller delvis till detta påstående, nämligen totalt 69,1% och av dessa är det 17 procentenheter som 

har instämt helt. Resultatet i denna fråga gav ett statistiskt signifikant samband mellan variabeln 

”yrkeskategori” och variabeln ”träning i sig är av högt värde”.  
 

Figur 4. Redovisning av respondenternas ställningstagande, i antal personer. Diagram framtaget i 
SPSS 
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Den sista av de tre motivationsfaktorerna som visar sig motivera många anställda, 

ärmotivationsfaktorn att förändra sitt utseende. 80,5% av tjänstemännen instämmer helt eller delvis 

till påståendet att de nyttjar friskvårdsinsatserna för att förändra sitt utseende. På arbetarsidan är det 

66,0% som instämmer helt eller delvis till påståendet. Viktigt att belysa är att de flesta dock enbart 

instämmer delvis och endast en liten andel instämde helt, vilket inte har skiljt sig riktigt lika tydligt 

bland de övriga frågorna. Men på denna frågan är det få som valt att instämma helt och dessutom är 

det 25% av det totala antalet respondenter inom både yrkeskategorierna som anser sig inte motiveras 

av detta. 

 

Den sista frågan rörande yttre motivationsfaktorer är den som handlar om ifall den anställde 

motiverades av att nyttja friskvårdsinsatserna på arbetsplatsen för att detta skapar en gemenskap 

med sina kollegor. Det visar sig vara fler tjänstemän än arbetare som motiveras av detta. 48,8% av 

tjänstemännen instämmer helt eller delvis till påståendet och 43,9% anser sig inte motiveras av en 

gemenskap till kollegor. På arbetarsidan är det en tydlig majoritet som inte motiveras av detta eller 

som valt att inte ta ställning, nämligen 74,5%. Därmed är det enbart 25,5% som faktiskt instämmer 

helt eller delvis till påståendet. 
 

5.2.3 Inre motivation 

Den inre motivationen undersökte vi genom två enkätfrågor som i sin tur innehöll variablerna 

”träning är en naturlig del av mitt liv” respektive ”utveckla mina färdigheter/kunskaper inom 

träning”. Resultatet som vi fått fram visar att tjänstemännen motiveras mer av dessa två 

motivationsfaktorer än vad arbetarna gör. Samt att den ena inre motivationsfaktorn visar sig vara 

mer motiverande än den andra. 

 

Den fråga som både flest arbetare och tjänstemän instämmer helt eller delvis till, är frågan om ifall 

den anställde nyttjar friskvårdsinsatserna på arbetsplatsen för att träningen är en naturlig del av 

deras liv. Betydligt fler tjänstemän instämmer helt eller delvis till detta påstående än arbetarna, 

procentandelen ligger här på 75,6% respektive 55,3%. Dock är det också 6,1 procentenheter fler 

arbetare än tjänstemän som inte heller har tagit ställning och svarat att dem inte vet. Resterande 

procentandel inom de två yrkeskategorierna instämmer alltså inte till påståendet. Den sista frågan, 

som speglar den andra inre motivationsfaktorn, handlar om ifall den anställde nyttjar 

friskvårdsinsatserna för att kunna utveckla sina kunskaper och färdigheter inom träningen. Detta 

anses alltså också vara en inre motivationsfaktor, det vill säga en motivationsfaktor som inte har 

någon yttre påverkan utan kommer helt inifrån individen själv. Till detta påstående är det ungefär 

lika stor andel arbetare som instämmer till påståendet (46,8%), som andelen som tar avstånd och 

därmed inte anser sig motiveras av detta (43,7%). På tjänstemannasidan är det 61,0% som anser sig 

motiveras av detta, vilket är en något större andel än på arbetarsidan. Men det är också 36,6% av 

tjänstemännen som inte anser sig motiveras av att utveckla sina färdigheter och kunskaper inom 

träning. Vilket i sin tur är en av de mest grundläggande delarna inom den inre motivationen. 

 
5.3 Hinder och möjliggörande 

 

5.3.1 Företagspolitik 

Något som verkar vara gemensamt för samtliga anställda är att information angående 

friskvårdsinsatserna på arbetsplatsen finns tillgänglig på alla nivåer. Någon enstaka från 

arbetarsidan tycker inte informationen är bra medan resterande instämmer helt eller delvis. Från 

tjänstemannasidan instämmer alla i att arbetsplatsen ger bra information om dess friskvårdsinsatser. 

Resultatet visade därmed på ett statistiskt signifikant samband mellan variabeln ”yrkeskategori” 

och variabeln ”bra information”. Vi ställer även frågan om företagets träningsanläggning är 

tillräcklig för den träning man som anställd vill utföra. Bland arbetarna svarar 16,3% att de inte vet 

ifall företagets träningsanläggning är tillräcklig och 8–10% tycker inte eller inte alls att företagets 
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träningsanläggning är tillräcklig. Däremot instämmer 65,3% delvis eller helt i att anläggningen är 

tillräcklig. Hos tjänstemännen är det endast enstaka som inte instämmer medan 70% instämmer helt 

och 24% instämmer delvis i att företagets träningsanläggning är tillfredsställande. Totalt instämmer 

48% av våra respondenter helt och 30,9% delvis i att företagets träningsanläggning är tillräcklig, 

9,6% väljer att inte ta ställning.  Precis som i föregående fråga visade detta resultat på ett statistiskt 

signifikant samband. Här mellan variabeln ”yrkeskategori” och variabeln ”träningsanläggning är 

tillräcklig”.  

 

Vår sista fråga inom denna del av enkäten handlar om de anställda hade tränat mer ifall de kunnat 

använda ett friskvårdsbidrag till valfri träningsanläggning/aktivitet utanför arbetsplatsen. Här visar 

svaren större skillnad mellan de båda yrkeskategoriernas. Hos arbetarna framgår det tydligt att ett 

friskvårdsbidrag skulle ge ökad träning. Ungefär 39% instämmer helt och 30,6% instämmer delvis i 

vårt ställda påstående. Tjänstemännen svarar mer jämnt fördelat. Totalt bland tjänstemännen 

instämmer 46,7% helt eller delvis. 44% instämmer inte eller inte alls. Sammanlagt tycker nästan 

60% av våra respondenter att friskvårdsbidrag hade lett till ökad träning medan 34 % tycker 

motsatsen. (Se figur 5.) 
 
 

Figur 5. Redovisning av respondenternas ställningstagande till friskvårdsbidrag, i antal personer. 

Diagram framtaget i SPSS 

 

5.3.2 Ledning och arbetsförhållanden 

Utifrån detta perspektiv ställer vi en fråga om ens chef ofta beviljar ens nyttjande av träning-på- 

arbetstid. Av de som är tjänstemän anser 66,7% att ens chef verkligen beviljat det om man frågat 

medan endast 1 person inte instämmer i detta. Däremot är det en hel del som väljer att inte ta 

ställning, de utgör hela 24,4 procentenheter. På arbetarsidan instämmer 38,8% i att ens chef beviljar 

sin träning-på-arbetstid och värt att nämna är att även här är andelen stor som inte gjort något 

ställningstagande då det är 36,7%. Totalt instämmer mer än hälften i att ens chef beviljar denna 

friskvårdsinsats medan 30,9% inte vet och tar ej ställning. En annan fråga som vi vill ha svar på är 

ifall de anställda upplever stress av att gå ifrån arbetet för att nyttja träning-på-arbetstid. 28,6% av 

arbetarna instämmer delvis i detta medan 24,5% inte vet och väljer att inte ta ställning. 28,5% av 

arbetarna tycker inte träning-på-arbetstid ger någon stress. Däremot på tjänstemannasidan är det fler 
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som tycker träning-på-arbetstid till viss del ger stress. Nästan 47% av tjänstemännen anser att 

nyttjande av träning-på-arbetstid delvis kunde skapa stress och 16% instämmer helt i det påståendet. 

En femtedel instämmer inte alls i att träning-på-arbetstid ger stress. Totalt är det 37,2% av 

respondenterna som tycker att träning-på-arbetstid delvis kan orsaka viss stress. 29,8% tycker helt 

eller delvis motsatsen medan 16% inte vet och gör därför ej något ställningstagande. 

 

Som avslutande fråga i vår tredje del av enkäten vill vi ha reda på ifall de anställda upplever att de 

har tillfredsställande arbetstider som möjliggör nyttjande av friskvårdsinsatserna på arbetsplatsen. 

På tjänstemannasidan är det endast circa 2% som inte instämmer medan 71,1% svarar att de helt 

instämmer och 26,7% svarar att de instämmer delvis i att de har tillfredsställande arbetstider. Bland 

arbetarna är det några fler som inte samtycker med det och utgör tillsammans 16,4 procentenheter. 

51% anser dock att deras arbetstider till viss del gör det möjligt för dem att träna på arbetsplatsen. 

Det som också gick att utläsa kring denna fråga var att resultatet visade på ett statistiskt signifikant 

samband mellan variabeln ”yrkeskategori” och variabeln ”tillfredsställande arbetstider”. 
 

5.3.3 Interpersonella och privata faktorer 

I vår enkät har vi en fråga som handlar om ifall man som anställd hellre tränar ensam eller på ett 

ställe där man är anonym, än att träna på företagets träningsanläggningar bland kollegor. 40,8% av 

de som befinner sig på arbetarsidan instämmer delvis i detta medan nästan hälften inte instämmer. 

Hos tjänstemännen är det fler som inte alls instämmer i detta och ger en procentenhet på 37,8%. En 

femtedel tycker delvis att träna ensam eller anonymt är att föredra. Sammanlagt så instämmer 

30,9% av våra respondenter delvis i att man hellre tränar ensam eller anonymt än på företaget med 

kollegor. Ungefär 30% tycker delvis eller helt att det inte spelar någon roll. Detta resultat visade på 

ett statistiskt signifikant samband mellan variabeln ”yrkeskategori” och variabeln ”tränar hellre 

ensam”.  
 

En annan fråga i enkäten behandlar ifall förpliktelser utanför arbetstid gör det svårt för de anställda 

att nyttja företagets friskvårdsinsatser. Nästan hälften på arbetarsidan instämmer delvis i detta 

påstående medan 28,6% inte gör det. Liknande svar ges också inom tjänstemannasidan då 42,2% av 

dem instämmer delvis. Dock är det 33,3% som inte instämmer. Totalt ger 45% av respondenterna 

svaret att de delvis instämmer medan 31% instämmer inte i att förpliktelser utanför arbetstid 

försvårar deras nyttjande av företagets friskvårdsinsatser. 
 

5.3.4 Den öppna frågan 

Som nämnt i metodkapitlet så avslutade vi vår enkät med en öppen fråga. Vi valde att 

avslutningsvis fråga om det finns någonting som skulle kunna göra att den anställde börjar nyttja 

träningsmöjligheterna, alternativt ökar sitt nyttjande. Ungefär hälften av respondenterna som 

besvarat enkäten, valde att berätta om vad som skulle kunna bidra till att deras nyttjande ökar. 

Utifrån de svar vi fick, kategoriserade vi innehållet i svaren till olika teman. De teman som 

nämndes av fler än fem respondenter, har vi valt att redovisa i diagrammet nedan. Tillhörande 

diagrammet finns en tabell som förklarar benämningarna till de olika teman då vi i diagrammet 

använt oss av en förkortning. 
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Figur 6. Redovisning av respondenternas ställningstagande beträffande nyttjande av 

träningsmöjligheter, i antal personer. 

 

Diagrammet visar att det tema som flest anställda nämner som en faktor som hade möjliggjort ett 

ökat nyttjande av företagets träningsmöjligheter, är ett friskvårdsbidrag. Idag erbjuder inte företaget 

något friskvårdsbidrag till de anställda då dem istället har satsat på att erbjuda olika 

friskvårdsinsatser på arbetsplatsen. Men resultatet visar alltså att 13 respondenter har skrivit om 

friskvårdsbidrag i den öppna frågan och detta motsvarar 25,5% av det totala antalet respondenter 

som fyllde i den öppna frågan. Därefter är det tre teman som alla tre har nämnts av nio respondenter 

och detta är ”utbudet”, ”andra tider” och ”motivation”. Nio stycken respondenter anser att en 

förbättring av träningsanläggningen och/eller fler gruppträningspass hade möjliggjort ett ökat 

nyttjande av träningsmöjligheterna för dem. Lika många respondenter pekade istället på en 

förändring av tiderna som gruppträningspassen är belagda på, som ett sätt att möjliggöra nyttjandet 

eller öka nyttjandet. Det sista temat som också nämndes av nio respondenter var bristen av 

motivation. Dessa respondenter menar att det som krävs för att dem ska börja nyttja eller öka sitt 

nyttjande av träningsmöjligheterna på arbetsplatsen, är att deras egen motivation ökar. 

 

Vidare är det sju respondenter som väljer att belysa projektet ”träning-på-arbetstid” som den faktor 

som till störst del kan bidra till att dem ökar sitt nyttjande av träningsmöjligheterna. Projektet 

pausas emellan åt på företaget, både för att göra utvärderingar och på grund av sommarsemestrar. 

Dessa sju respondenter menar därför att ett konstant erbjudande av ”träning-på-arbetstid”, utan 

uppehåll, hade ökat deras nyttjande av träningsmöjligheterna på arbetsplatsen. Det sista temat har 

sex respondenter nämnt i den öppna frågan och detta är privata faktorer. Dessa respondenter skriver 

att det är deras familjeliv, privata angelägenheter, skador med mera, som påverkar deras 

nyttjandegrad. Det är därmed ingenting som organisationen kan förändra eller bidra med, som 

skulle kunna göra att dem börjar nyttja eller ökar sitt nyttjande av företagets träningsmöjligheter. Att 

poängtera är dock att flera av dessa sex respondenter nyttjar redan träningsmöjligheterna till en viss 

grad och detta är därmed deras förklaring till varför de varken kan eller kanske vill, nyttja dem mer. 
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Dessa sex teman utgör som sagt de teman som fler än fem respondenter har nämnt i sitt svar, för vad 

som skulle kunna bidra till ett nyttjande eller ökande av nyttjandet av träningsmöjligheterna. Utöver 

dessa sex teman så nämns givetvis även andra faktorer, dock återkommer inte dessa lika ofta bland 

svaren, som de sex teman gör. Två respondenter nämner att de hade ökat sitt nyttjande av träning-

på-arbetstid, om deras chef hade beviljat dem träningen oftare. För två andra respondenter är det 

deras anställningsform som sätter stopp för ett ökat nyttjande. Detta då dem båda är tidsbegränsat 

anställda och därmed inte hade rätt till att nyttja träning-på-arbetstid. Två andra respondenter 

menade att en förändring av deras arbetstider hade möjliggjort ett nyttjande eller ökat deras 

nyttjande av träningsmöjligheterna på arbetsplatsen. 



24 

 

6. Analys 
I detta kapitel analyserar vi det resultat som vi har fått fram med hjälp av valda teorier och tidigare 

forskning. Inledningsvis analyserar vi resultatet rörande respondenternas motivation till att nyttja 

träningsmöjligheterna utifrån det totala urvalet av respondenter samt utifrån Self-determination 

Theory. Som en följd av detta består underrubrikerna av de olika motivationsfaktorerna. Därefter 

analyseras hinder och möjliggörande av nyttjandet av arbetsplatsens friskvårdsinsatser. Hinder och 

möjliggörande analyseras utifrån både det totala urvalet och yrkeskategorierna. Till sist 

presenteras ett avsnitt där vi analyserar eventuella samband som vår tredje frågeställning tar upp. 

Kapitlet avslutas sedan med våra slutsatser. 

 
6.1 Motivation 

6.1.1 Amotivation 

 
6.1.1.1 Icke reglering 

För att kunna undersöka vad som motiverar anställda till att nyttja arbetsplatsens 

friskvårdssatsningar, vilket är en av våra frågeställningar, var vi först tvungna att undersöka ifall de 

anställda överhuvudtaget har någon motivation till nyttjandet. Det resultat vi fått fram visar att det 

enbart är 7,4% av undersökningens totala antal respondenter, som inte har någon motivations alls, 

till att nyttja friskvårdsinsatserna på arbetsplatsen. Att uppleva motivation till ett beteende är den 

mest grundläggande byggstenen för att ett beteende överhuvudtaget skall kunna väckas, utvecklas 

och fortlöpa (Hein 2012, s.13). Med detta sagt anser vi det som ett positivt resultat, att andelen 

anställda som inte har någon motivation till nyttjandet är så pass låg. 

 

En icke existerande motivation och därmed en icke-reglering till beteendet hos de anställda, till att 

nyttja friskvårdsinsatserna, är onekligen ett enormt hinder för nyttjandet och därmed ett problem för 

organisationen. Dessutom är det ett hinder som organisationen inte så enkelt kan göra någonting åt, 

i och med att motivation till ett beteende kommer inifrån individen själv. Detta förhållande visade 

det sig även att de anställda själva var medvetna om, då en del av dem skrev om sin bristande 

motivation i den öppna frågan och påpekade då att detta enbart ligger hos dem själva att ändra på. 

Amotivation till ett beteende kan bland annat grunda sig i att individen upplever bristande 

förutsättningar, kunskap eller kompetens inom beteendet (Deci & Ryan 2004, s.17). Eller att 

individen helt enkelt inte värdesätter beteendet och den effekt som det skulle kunna medföra. Den 

sistnämnda orsaken till amotivation kan vara svår för utomstående att förändra. 
 

6.1.2 Yttre motivation 

 

6.1.2.1 Extern reglering 

Den yttre motivationen består som tidigare nämnts av fyra olika sorters reglering och dessa 

beskriver den utveckling som den yttre motivationen hos en individ kan göra, då den går från att 

vara av kontrollerande karaktär, till att bli av mer självbestämmande karaktär (Deci & Ryan 2004, 

s.17). Den reglering, av de fyra, som är mest kontrollerande och befinner sig närmast amotivation, 

är den externa regleringen. För att undersöka hur många av de anställda som nyttjar 

friskvårdsinsatserna till följd av en extern reglering till beteendet, ställde vi två frågor, varav den 

ena handlade om positivt erkännande från andra. Om den anställde motiveras till att nyttja 

friskvårdsinsatserna för att beteendet medför ett positivt erkännande från andra, så finns det en 

extern reglering till beteendet. Vårt resultat visar att det är väldigt få anställda som anser sig 

motiveras av ett positivt erkännande från andra, vilket även det är ett positivt resultat enligt Self- 

determination theory. Anledningen till att detta är ett positivt resultat, är för att ju mer ett beteende 



25 

 

motiveras av en reglering som är av kontrollerande karaktär, desto mindre chans är det att beteendet 

blir ihållande och skapar en positiv känsla hos individen (Ryan & Deci 2000). Detta resonemang 

instämmer Edmunds, Ntoumanis och Duda (2006, s.2240-2243) till. Dem kommer dessutom fram 

till i sin studie att kontrollerande yttre motivationsfaktorer så som belöning, bekräftelse och 

samhörighetskänsla, kan vara en bra inledande reglering till ett beteende, som sedan övergår till en 

alltmer självbestämmande reglering. Med andra ord behöver det inte nödvändigtvis vara negativt 

om de anställdas nyttjande av friskvårdsinsatserna motiveras av yttre motivationsfaktorer. Det 

viktiga är dock att den yttre motivationen som är av kontrollerande karaktär, efterhand utvecklas till 

att bli av mer självbestämmande karaktär och att beteendet därmed internaliseras successivt med 

den anställdes personlighet och självuppfattning. De 8% av respondenterna som idag anser att ett 

positivt erkännande från andra motiverar dem till att nyttja friskvårdsinsatserna, kan exempelvis 

efterhand börja motiveras av andra mer självbestämmande motivationsfaktorer. 

 

Då den externa regleringen innefattar mer än bara positivt erkännande från andra, så ställde vi även 

en fråga om ifall de anställda motiveras till att nyttja friskvårdsinsatserna för att detta skapar en 

gemenskap med sina kollegor, i och med att de då kan träna tillsammans. Även om gemenskapen i 

sig kan anses som någonting positivt för individen, så innebär den uppnådda gemenskapen med 

kollegorna en form av belöning och därmed klassas denna faktor som en extern reglering. Resultatet 

visar att det är 28,4% fler respondenter som motiveras av denna externa reglering, än av positivt 

erkännande från andra. Ingledew och Markland (2008, s. 809) menar i sin studie att socialt 

engagemang kan vara en positiv motivationsfaktor, då detta ofta utvecklar och leder till att inre 

motivation skapas. Därtill presenterar dem resultat som tyder på att de individer som tränar mer 

regelbundet, oftare motiveras av något socialt motiv, än de individer som inte tränar lika 

regelbundet. I linje med detta presenterar Davey et al. (2009, s.157) ett liknande resultat från sin 

studie, som pekar på att social interaktion genom träning bidrar till en inre motivation och positiv 

inställning till fysisk aktivitet. För att sammanfatta så anses den yttre motivationsfaktorn att nyttja 

friskvårdsinsatserna för att detta skapar en gemenskap med kollegorna, enligt Self-determination 

theory, vara av kontrollerande karaktär och därmed inte så eftersträvansvärd. Men utifrån tidigare 

forskning kan vi utläsa att sociala motiv till ett beteende likväl kan bidra till positiva effekter i det 

långa loppet. 
 

6.1.2.2 Introjicerad reglering 

Att motiveras till ett beteende av en introjicerad reglering, beskrivs som något mindre 

kontrollerande än den precis beskrivna externa reglering, men beteendet sker fortfarande med 

mycket motivation från omgivningen och det yttre. Beteendet, vilket i vår studie är att nyttja 

friskvårdsinsatserna, är vid denna reglering mer internaliserad med individen, men anses fortfarande 

inte vara en naturlig del av personens självuppfattning. Edmunds, Ntoumanis och Duda (2006, 

s.2242) beskriver vidare att ett beteende som sker av introjicerad reglering, sker därför att individen 

vill undvika negativa känslor. De negativa känslor som vi valt att identifiera och ställa frågor kring 

är skuldkänslor, dålig självkänsla och missnöje med sitt utseende. 

 

Ungefär lika få respondenter som anser sig motiveras av ett positivt erkännande från andra, anser 

sig motiveras av undvikandet av skuldkänslor. Ingen respondent instämmer helt och enbart ett få 

instämmer delvis. Däremot är det desto fler anställda som anser sig motiveras av de resterande två 

introjicerade regleringarna. Resultatet visar att drygt hälften av samtliga respondenter anser sig 

motiveras till att nyttja friskvårdsinsatserna för att detta kan leda till att deras självkänsla ökar. Ännu 

fler anställda anser att en förändring av deras utseende, är en motivationsfaktor till varför dem 

nyttjar friskvårdsinsatserna på arbetsplatsen. Edmunds, Ntoumanis och Duda (2006, s.2257) finner i 

sin studie ett liknande resultat, nämligen att introjicerad regleringen ofta ligger till grund för varför 

människor börjar träna. Dem menar att introjicerad regleringen utgör en positiv roll för människors 

motivation till träning, då det ofta är denna reglering som motiverar människor till att börja träna. 

Men dem kommer också fram till att en introjicerad reglering sällan bidrar till långsiktiga 
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träningsrutiner. Även Ingledew och Markland (2008, s. 809) samt (Davey et al. 2009, s.157) styrker 

detta resonemang, då dem i sina studier också fått ett resultat som pekar på att introjicerad reglering 

såsom utseende- och viktmotiv, fungerade bra som uppstartnings motiv till att börja träna. Dock 

finner även dem att andra mer självbestämmande regleringar krävs, för att träningen ska bli 

ihållande. 
 

6.1.2.3 Identifierad reglering 

Inom denna reglering sker regleringen genom identifikation, det vill säga att individen har 

identifierat sig med beteendet, då beteendet har en personlig betydelse för individen. Således har 

individen accepterat regleringen som sin egen och inte en reglering knuten till omgivningen (Ryan 

& Deci 2000, s. 62). För att få fram om de anställda på organisationen nyttjande 

friskvårdsinsatserna till följd av den identifierad reglering, ställde vi en fråga rörande förbättring av 

hälsa och en rörande träningens höga värde i sig. Resultatet visar att 97,7% av samtliga anställda 

anser sig nyttja friskvårdsinsatserna på arbetsplatsen därför att de vill förbättra sin hälsa. Det är 

något färre  anställda som anser sig motiveras till att nyttja friskvårdsinsatserna för att träningen i 

sig är av högt värde för dem. Men det är fortfarande många och detta ses som ett positivt resultat 

utifrån Self- determination Theory. 

 

Enligt Ryan och Deci (2000, s.61) är det när ett beteende utvecklas från att regleras av introjicering, 

till att regleras av identifiering, som motivationen liknar mer inre motivation än yttre motivation. 

Vilket innefattar en positiv utveckling i individens motivation. Studien gjord av Edmunds et al. 

(2006, s. 2256) styrker Ryan och Decis resonemang om att detta är en positiv utveckling, då deras 

studie har kommit fram till att identifierad reglering skapar ett mer engagerat och lyckat tränings 

beteende. Detta resultat bygger på fyndet att människor måste finna ett egenvärde i träningen och 

upptäcka det livsviktiga i att ha en god hälsa, för att kunna prioritera och engagera sig fullt ut i 

träningen. 
 

6.1.2.4 Integrerad reglering 

Den sista regleringen inom yttre motivation är integrerad reglering. Denna reglering undersökte vi 

genom att ställa frågan om ifall den anställde nyttjar friskvårdsinsatserna för att träning stämmer 

överens med personens självbild. Av det totala antalet respondenter, är det 61,3% som anser sig 

motiveras till att nyttja friskvårdsinsatserna därför att träningen stämmer överens med dennes 

självbild. Dessa anställda upplever därmed att nyttjandet av friskvårdsinsatserna stämmer bra 

överens med deras personliga inre värderingar, mål och behov. Denna yttre motivation är därmed 

snarlik den inre motivationen, men vad som skiljer dem åt är att beteendet fortfarande utförs för att 

uppnå personligt viktiga resultat, snarare än att beteendet i sig skapar ett intresse och välbehag 

(Deci & Ryan 2004, s.18). 

 

Utifrån vårt resultat av den yttre motivationen, kan vi konstatera att det är vanligt bland de anställda 

att deras motivation till att nyttja friskvårdsinsatserna består av flera olika motivationsfaktorer och 

inte bara en. Detta konstaterande baserar vi på att det, inom de allra flesta frågor, är en hög 

procentandel som instämmer helt eller instämmer delvis till påståendet att motivationsfaktorn bidrar 

till deras nyttjande. Att de anställda anser sig motiveras av flera olika motivationsfaktorer och att 

deras nyttjande av friskvårdsinsatserna därmed regleras av både extern, introjicerad, identifierad 

och integrerad reglering, är ingenting ovanligt. Ryan och Deci (2000, s.65) förklarar att motivet 

bakom ett beteende kan både utvecklas till att enbart bli mer självbestämmande, det vill säga åt 

höger i Figur 1. Men författarna menar att det vanligaste mönstret trots allt är att motivet bakom ett 

beteende fortsätter att variera så länge beteendet existerar. Detta kan därmed ses som en förklaring 

till varför vårt resultat visar att en hel del anställda anser att nyttjandet av friskvårdsinsatserna 

motiveras av flera olika regleringar. 
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6.1.3 Inre motivation 

 
6.1.3.1 Inre reglering 

En individ som tränar till följd av inre motivationsfaktorer, alternativt väl internaliserade yttre 

motivationsfaktorer, kommer uppnå en hög nivå av positiv påverkan från sin träning liksom öka 

chansen att träningen blir ihållande (Deci & Ryan 2004, s.280-281). För att ta reda på hur många av 

de anställda som nyttjar friskvårdsinsatserna till följd av inre reglering, ställde vi frågor om ifall 

träning är en naturlig del av deras liv, samt om de motiveras av att få utveckla sina kunskaper och 

färdigheter inom träning. Vårt resultat visar att det är 64,7% av det totala antalet anställda som 

motiveras av att träningen är en naturlig del av deras liv och enbart ungefär hälften som anser att 

dem motiveras av att utveckla sina färdigheter och kunskaper. Det faktum att dryga hälften av de 

anställda som idag nyttjar friskvårdsinsatserna på arbetsplatsen gör det på grund av inre 

motivationsfaktorer, är ett väldigt positivt resultat enligt Self-determination Theory. Inte minst för 

organisationen som har satsat på dessa friskvårdsinsatser, eftersom chansen att de anställda 

fortsätter att träna ökar avsevärt, när motivationen kommer inifrån (Ryan & Deci 2000, s.56). Även 

Davey et al. (2009, s.157) presenterar ett resultat från sin studie som påvisar samma positiva effekt 

av inre reglering. Nämligen att inre motiv till fysisk aktivitet skapar ett stort och ihållande 

deltagande den fysiska aktiviteten, samt ett mer helhjärtat utförande av aktiviteten. 

 

6.2 Hinder 
 

6.2.1 Företagspolitik 

I vår enkät frågar vi våra respondenter ifall företagets träningsanläggning är tillräcklig för att kunna 

utföra den träning man vill (fråga 9). Det är främst hos arbetarna som man tycker 

träningsanläggningen är ett hinder vilket framkommer i det statistiska resultatet men även i den 

öppna frågan. Edmunds, Hurt och Harvey (2013, s. 233) har i sin studie beskrivit träningslokalerna 

som ett hinder för de anställda att nyttja företagets friskvårdsinsatser. Beroende på hur stor skaran 

anställda är samt spridning av ålder, kön etc. påverkar hur företagets träningsmöjligheter tas emot. 

Kunskap om de träningsaktiviteter och verktyg som erbjuds påverkar också ifall nyttjandegraden 

minskar eller ökar. Detta instämmer även Kruger, Carlson och Kohl (2007, s. 502-505) i och 

understryker att träningsutrustningen bör vara bred och varierande. Att möta alla medarbetares 

efterfrågan och behov kanske inte är rimligt men är ett bra mål och vision som ständigt kräver 

uppmärksamhet. Till skillnad från Strickland et al. (2015) vars studie visade att från ledningens sida 

har informationen varit dålig om företagets friskvårdsinsatser., så visar vårt resultat motsatsen. 

Endast enstaka anställda tycker informationen är dålig. Däremot kunskapen om själva 

träningsverktygen, aktiviteterna och hur man ska gå tillväga har inte vi undersökt konkret. 

Samtidigt så har ingen anställd gett uttryck för det som orsak i den öppna frågan. Så just frågan om 

informationshantering av friskvårdsinsatser visar snarare på möjlighet än hinder. 

 

Något som också går att utläsa från vårt resultat är att ett friskvårdsbidrag är tämligen efterfrågat 

bland våra respondenter (fråga 10). Främst så instämmer majoriteten på arbetarsidan att ett 

friskvårdsbidrag skulle leda till mer ökad träning. Ungefär hälften hos tjänstemännen tycker också 

att ett friskvårdsbidrag skulle leda till det (se figur 6). Över en fjärdedel av dem som besvarat den 

sista mer öppna frågan nämnde också friskvårdsbidrag som något positivt. Här kanske det 

framkommer vad som starkast efterfrågas då nästan dubbelt så många efterfrågar friskvårdsbidrag 

jämfört med de som inte gör det. Kan detta klassas som ett svar i hur vår valda organisation ska 

göra för att få sina anställda till att öka sitt nyttjande av friskvårdsinsatser? Initialt vill vi påpeka att 

vår frågeställning om friskvårdsbidrag klassas som en företagspolitisk fråga och som en 

hygienfaktor i Herzbergs tvåfaktorsteori (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993, s. 48). Det kan 

hjälpa att motverka psykisk ohälsa, sjukdomar och förebygga välmående och hälsa. Genom att ta 
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bort hälsorisker i arbetslivet så undviker man också med större sannolikhet brist på motivation, 

missnöjdsamhet och dess konsekvenser. Hygienfaktorer behöver alltså uppfyllas för att arbetare och 

tjänstemän ska kunna göra tillräckliga arbetsprestationer samt undvika missnöje (Hein 2012, s. 138– 

139). 

 

Frågan kvarstår dock om friskvårdsbidrag är en så pass avgörande del i hur arbetare ställer sig till 

nyttjandet av friskvårdsinsatser. En aspekt kan vara att om efterfrågan skulle negligeras så resulterar 

det i en markant minskning av nyttjandet av friskvårdsinsatser. Ett annat utfall kan vara att man 

faktiskt inför friskvårdsbidrag men ändå sker det ingen större förändring. Deci och Ryan (2000b) 

beskriver det som att motivation måste komma inifrån för att det ska bestå. Bara för att en 

hygienfaktor är tillfredsställd och gör arbetet mer drägligt innebär det inte att motivation existerar 

menar Hein (2012, s. 140). Utan att gå in för mycket på motivationsfaktorer och motivationsteori är 

det ändå värt att nämna. Till en början kan hygienfaktorer eller yttre motivationsfaktorer som Deci 

och Ryan (2000b) beskriver det vara bra för att inleda ett nyttjande av friskvårdsinsatser. Däremot 

är kanske införandet av friskvårdsbidrag inte tillräckligt för att både tjänstemän och arbetare ska 

utveckla ett autonomt beteende kopplat till detta. 
 

6.2.2 Privata faktorer och arbetsförhållanden 

Utifrån våra respondenters svar kan vi utläsa att nästan hälften av dem instämmer till viss del till att 

förpliktelser utanför arbetstid gör det svårt för dem att nyttja företagets friskvårdsinsatser (fråga 8). 

Kruger, Carlson och Kohl (2007, s. 504) visar i sin studie att tidsbrist är ett vanligt begrepp som 

används i diskussionen kring vad som orsakar att ett nyttjande av friskvårdsinsatser inte sker. Bland 

annat är familjelivet en orsak som kan leda till förpliktelser utanför arbetstid, vilka i sin tur gör det 

svårt för den anställde att nyttja företagets träningsanläggning. Tavares och Plotnikoff (2008, s.263-

264, 272-274) beskriver det som att föräldrarna känner en viss plikt och lojalitet gentemot sina barn. 

Om de anställda nyttjar de friskvårdsinsatser som företaget erbjuder kan det leda till samvetskval och 

skuldkänslor mot sin familj. Exakt vad våra respondenter menar med förpliktelser utanför arbetstid är 

svårt att säga men det är troligt att liknande svar kan förekomma. 

 

I vår öppna fråga i slutet av enkäten framkommer det att de anställdas privatliv och 

familjerelationer påverkar deras nyttjande så att det blir mindre. Hein (2012, s. 128, 133) berättar 

att dessa orsaker beskrivs som privata faktorer i Herzbergs tvåfaktorsteori (Herzberg, Mausner & 

Snyderman 1993, s. 48). Dock är det svårt för en organisation som har sin egna ekonomi, 

anställda, marknad etc. att ta hänsyn till var och ens privatliv för att kunna öka dess nyttjande. En 

organisatorisk lösning på det här kan vara att vidga sitt erbjudande av friskvårdsinsatser, menar 

Sparling (2010). Med det menar författaren att även inkludera någon familjemedlem i det som 

företaget erbjuder via träning och olika aktiviteter. Finns det tillräckligt med arbetskraft, tid och 

ekonomiska resurser bör ett sådant tillvägagångssätt tas i åtanke. I Sparlings studie (2010) 

framkommer det nämligen att en sådan lösning lett till större delaktighet och ökad nyttjandegrad. 

 

Tidsbrist kan även bero på faktorer som inte finns i den anställdes privatliv utan i dennes 

arbetssituation. En av våra enkätfrågor (Fråga 11) handlade om man som arbetare eller tjänsteman 

upplevde stress ifall man nyttjade träning-på-arbetstid. Cirka hälften av tjänstemännen tycker att 

det i viss mån kunde skapa stress samtidigt som alla förutom en person menar att de har 

tillfredsställande arbetstider för att nyttja företagets friskvårdsinsatser. På arbetarsidan är det färre 

personer som tycker träning-på-arbetstid ger stress men ändå instämmer fler i att de har sämre 

arbetstid för att kunna använda företagets friskvårdsinsatser. Svaren på frågor som berör 

arbetsförhållandet enligt Herzberg, Mausner och Snyderman (1993, s. 48) säger delvis emot 

varandra. Även fast tjänstemännen har mer tillfredsställande arbetstider är det betydligt fler av 

dem än arbetarna som upplever stress för att träna på arbetstid. Visserligen kan det vara så att 

arbetsbelastningen ser annorlunda ut både psykiskt och fysiskt vilket kan utgöra ett hinder oavsett 

om deras arbetstider 
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egentligen möjliggör träning. Vad man upplever som för hög arbetsbelastning är givetvis 

individuellt och är ett vanligt förekommande begrepp menar Kruger, Carlson och Kohl (2007, s. 

504) men där orsakerna till det varierar. 
 

6.2.3 Anställningstrygghet 

Det finns ingen fråga i vår enkät som är direkt kopplad till anställningstrygghet bland Herzbergs 

hygienfaktorer. Dock tror vi ändå den är viktig att lyfta då den kan ge en bättre förståelse till varför 

resultatet blev som det blev. I den öppna frågan lyftes träning-på-arbetstid upp som en 

motivationsfaktor samt ett möjliggörande för respondenternas tränings vanor. Vi vill dock påpeka att 

en större andel valt att ej ta ställning i frågan angående upplevelsen av stress kopplat till träning- på-

arbetstid. Ungefär en fjärdedel på arbetarsidan visste inte hur de skulle svara och totalt var det 16% 

som inte gjort något ställningstagande bland våra respondenter. En annan fråga är ifall ens chef ofta 

beviljar den anställdas träning-på-arbetstid där det också gav en stor andel anställda som inte tagit 

ställning. Vad det kan bero på kan vara att man som anställd aldrig haft möjligheten. Det kan 

förklaras genom att ens anställning antingen är relativt ny eller så är det inte en 

tillsvidareanställning. Endast tillsvidareanställda har möjlighet att nyttja träning-på-arbetstid vilket 

kan vara en förklaring till varför så många inte tagit ställning. Det kan tolkas enligt Herzberg, 

Mausner och Snyderman (1993, s. 49) som ett relativt tydligt objektivt tecken som visar skillnaden 

mellan en tillsvidareanställning och visstidsanställning 

 

6.3 Möjliggörande 
 

6.3.1 Ledning och interpersonella relationer 

Nu har vi behandlat några hinder som våra respondenter gav uttryck för. För att vända på det ska vi 

gå vidare med inriktning på att istället klargöra och analysera sådant som kan möjliggöra deltagande 

av friskvårdsinsatser. 

 

De tjänstemän och arbetare som deltog fick på fråga 12 svara om ens chef ofta beviljat sitt nyttjande 

av träning-på-arbetstid. Båda yrkeskategorier instämde tydligt i att ens chef inte hade några problem 

med att godkänna sina medarbetares träning-på-arbetstid. Det verkar finnas en positiv attityd bland 

de närmsta cheferna till att träna på arbetstid och/eller nyttja träningslokalerna utanför arbetstid. 

Med hänsyn till enstaka upplevelser att ens chef inte godkänner den anställdas förfrågan så verkar 

ändå majoriteten känna att de blir rättvist behandlade och får samma möjlighet vilket enligt 

Herzberg, Mausner och Snyderman (1993, s. 47) är bra för de anställdas arbetsupplevelse. Parallellt 

med detta ska vi nämna vår sista fråga som går under interpersonella faktorer (Herzberg, Mausner 

& Snyderman 1993, s. 46). Den handlar om man som anställd hellre tränar ensam eller på en plats 

där man är anonym, snarare än att träna på företagets träningsanläggningar bland kollegor. Det som 

våra resultat visar är att inom arbetarkategorin så är det flest som delvis instämmer i vårt påstående. 

Bland tjänstemännen är det en femtedel som hellre tränar ensam eller anonymt. 

 

Ett stöd från ledning och kollegor har enligt Fletcher, Behrens och Domina (2008, s. 425-428) en 

signifikant påverkan på hur nyttjandegraden och deltagandet av friskvårdsinsatser ser ut i sin 

organisation. Sett till träning-på-arbetstid behövs visserligen godkännande från chefen men det är 

kanske träning utanför arbetstid som är ”svårast” att upprätthålla då det främst hänger på en själv. 

Däremot behöver det inte nödvändigtvis vara så menar Edmunds, Hurt och Harvey (2013, s. 236- 

237). De beskriver en möjlig lösning på anställdas tvivel över sin egna förmåga eller vilja. Det kan 

bland annat vara ett stöd från sitt arbetslag. Visar ens kollegor ett drivande engagemang och stöttar 

varandra i träningen kan dessa barriärer brytas. Utifrån våra svarsresultat kan en nog ändå påstå att 

sådan uppmuntran skulle behövas. Visst att flera kanske inte ens är intresserade av att träna 

tillsammans eller redan utövar någon sport, aktivitet som gör att de varken hinner eller orkar nyttja 
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företagets friskvårdsinsatser. Men det kan också handla om sin relation till ens kollegor. För att 

kunna träna tillsammans och vara stöd för varandra där, måste det också finnas en uppbyggande 

atmosfär i ens arbete. Hein (2012, s. 131) indikerar att gemenskap i ens arbetsgrupp är viktigt i 

många dimensioner. En förklaring till varför man då väljer ensam eller anonym träning kan vara för 

att man känner sig isolerad i sin arbetsgrupp. 

 

Ett sätt för cheferna att visa sitt stöd och delaktighet kan vara att följa upp och utvärdera sina 

anställdas upplevelser kring företagets friskvårdsinsatser. Precis som Naaldenberg, Vaandrager et al. 

(2009, s. 45-46) skriver i sin studie så är det viktigt att vara varse om hur ens friskvårdsinsatser 

anammas runt om i organisationen. Som chef eller ledning behövs det en stor mängd kunskap från 

organisationsnivå till arbetsgruppnivå för att annonserandet av friskvårdsinsatser ska bli positivt 

anammat. En arbetsgrupp med spända relationer kollegorna sinsemellan får det ännu svårare att 

börja träna tillsammans. Därför är det så viktigt med en tvåvägskommunikation som Soler et.al 

(2010, s. 257) är inne på. Både mellan kollegor men också med sin chef så arbetet och relationer 

kan utvecklas framåt. Så anledningen till att en anställd hellre tränar ensam eller anonymt kan bero 

på interpersonella relationer och därför är utvärdering samt feedback en viktig utgångspunkt för 

arbetet mot högre nyttjandegrad. Dunet et al. (2008) syftar på att evalueringar hjälper ett företag i 

arbetet kring friskvårdsinsatser. Med hjälp av samtal, feedback och återkoppling framkommer det 

vilka metoder som är mest lämpliga för att bibehålla samt utveckla nyttjandet av friskvårdsinsatser. 

 

6.4 Samband 

6.4.1 Samband mellan yrkeskategori och motivation 

Det tydligaste sambandet som vi kan utläsa mellan motivation till nyttjandet och tillhörighet av 

yrkeskategori är att det genomgående är fler tjänstemän än arbetare, som anser sig motiveras av de 

olika motivationsfaktorerna. Både vad gäller de yttre och de inre motivationsfaktorerna. Vad detta 

kan bero på är svårt för oss att analysera med hjälp av tidigare forskning, i och med att vi upplever 

att forskning rörande dessa två yrkeskategorier är begränsad. Vi kan dock göra en koppling till det 

resultat vi fått fram rörande nyttjandegraden av friskvårdsinsatserna, inom de två yrkeskategorierna. 

Detta resultat visar att det är färre arbetare än tjänstemän som kontinuerligt nyttjar 

friskvårdsinsatserna, vilket går att koppla till att det också är färre arbetare som har helt eller delvis 

motivation till nyttjandet. 

 

I och med att resultatet visar att det är färre arbetare än tjänstemän som nyttjar friskvårdsinsatserna, 

så anser vi det rimligt och inte så förvånande, att det också är fler arbetare än tjänstemän som inte 

har någon motivation till att nyttja friskvårdsinsatserna. Vårt resultat visar att det är ungefär 20% 

fler tjänstemän än arbetare, som anser sig motiveras till att nyttja friskvårdsinsatserna därför att 

träningen är en naturlig del av deras liv. Givetvis är det svårt att se träningen som en naturlig del av 

sitt liv, om man inte nyttjar friskvårdsinsatserna. Men att komma ihåg här är att vi inte ställer 

någon fråga om ifall respondenterna tränar någonting annat eller någon annanstans, utanför 

arbetsplatsen. Därmed kan det finnas de respondenter som svarat att de inte nyttjar 

friskvårdsinsatserna på arbetsplatsen, men som också svarat att dem motiveras till att nyttja 

friskvårdsinsatserna därför att träningen är en naturlig del av deras liv. 

 

Det visar sig exempelvis vara nästan dubbelt så många fler tjänstemän än arbetare, som anser sig 

motiveras av att friskvårdsinsatserna skapar en gemenskap med kollegorna. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att tjänstemännen har mer lika och regelbundna arbetstider och därmed har bättre 

förutsättningar för att exempelvis kunna träna tillsammans efter jobbet. Arbetarna har mer 

oregelbundna tider och på frågan om ifall den anställde har tillfredsställande arbetstider som 

möjliggör nyttjandet, är det betydligt fler arbetare än tjänstemän som inte eller delvis inte, håller 

med om detta. Vi har även en uppfattning att en bra samhörighetskänsla och gemenskap på arbetet 

är en 
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förutsättning för att idén och viljan till att träna tillsammans ska kunna existera. Möjligtvis skulle 

det kunna vara så att tjänstemännen har en starkare samhörighetskänsla, kanske som ett resultat av 

regelbundna teambuilding aktiviteter och därför oftare väljer att nyttja friskvårdsinsatserna på 

arbetsplatsen tillsammans. 
 

6.4.2 Samband mellan yrkeskategori och hinder samt möjliggörande 

I vår analys och resultat finns ett återkommande samband som blev relativt genomgående för varje 

fråga kopplat till hinder och möjligheter samt yrkeskategori. Fler arbetare, både i antal och 

procentuellt, upplever mer hinder för sitt nyttjande av friskvårdsinsatser än tjänstemän. Arbetare ger 

mer omfattande uttryck för förändring och nya alternativ inom friskvårdsinsatser som exempelvis 

friskvårdsbidrag. Utifrån detta kan det alltså tolkas som att tjänstemän är generellt mer ”nöjda” med 

friskvårdsinsatserna. I endast en fråga var det fler tjänstemän än arbetare som upplevde det som 

hinder, nämligen stress av att gå ifrån arbetet för träning. I övriga frågor är det fler arbetare än 

tjänstemän som verkar känna mer hinder än möjligheter för nyttjande av friskvårdsinsatser. 

 

Vi har även många som inte gjort något ställningstagande vilket tyvärr inte bidrar någonting till just 

hinder och möjlighet. Hade det framkommit att anledning till varför så många svarat ”vet inte” 

berodde på dålig information skulle det kunna ifrågasättas och diskuteras. Dock understryker båda 

yrkeskategorier att information om friskvårdsinsatser är väl tillgänglig. Anledning varför är som 

tidigare nämnt främst på grund av anställningsformen och inom arbetarkategorin är en del 

nyanställda eller saknar tillsvidaretjänst. Bland tjänstemännen är det fler som jobbat där en längre 

period och/eller har en tillsvidaretjänst. Med undantag för vissa frågor så generellt sett är andelen 

större hos arbetarna som inte tagit ställning jämförelsevis med tjänstemännen. Det man bör ha i 

åtanke är att det dock var 4 stycken fler arbetare än tjänstemän vilket inte ger tillförlitliga 

sambandsmått. 
 

6.4.3 Statistiskt signifikant samband 

Som vi nämnde i analysmetoden och resultatkapitlet har vissa frågor visat på ett statistiskt 

signifikant samband. Totalt var det 8 frågor i vår enkät vars resultat visade ett sådant samband då 

signifikansnivån låg under 0,05. Variabeln ”Yrkeskategori” går under namnet nominalvariabel och 

våra påståenden, ställda utifrån vald teori, kallas för ordinalvariabel. För att kunna undersöka om ett 

statistiskt signifikant samband finns mellan en nominalvariabel och en ordinalvariabel behöver 

forskaren göra ett Chi2-test (Eliasson 2013, s. 92). Chi2-testet har som utgångspunkt att variablerna 

är oberoende av varandra, men om signifikansnivån visar mindre än 0,05 så finns det ett samband 

mellan dessa. I vår undersökning visade det sig att påståendet var beroende av yrkeskategorin i 

fråga 5, 6, 7, 9, 13, 14, 18 och 20 (Se bilaga 1). Alltså är sannolikheten för att det finns ett samband 

mellan påståendena och yrkeskategori i dess totala urvalspopulation är minst 95% i dessa frågor. 

 

Något som däremot ska uppmärksammas är antalet individer som vårt test bygger på. Tidigare   har 

vi nämnt att det totalt är fler respondenter på arbetarsidan än tjänstemannasidan och att vi 

sammanlagt har ett faktiskt urval på 94 respondenter. Dock har 6 av dessa respondenter endast 

svarat fram till och med fråga 14 eftersom de saknar helt motivation till att nyttja företagets 

friskvårdsinsatser. Detta innebär att vi inte har en hundraprocentig svarsfrekvens (N of Valid Cases). 

Detta i sin tur menar Eliasson (2013, s.117) motsäger trovärdigheten i vår studie. Därtill omfattar 

vårt stickprov knappt en tiondel av organisationens totala population, detta i sin tur kan öka värdet 

(Value) i Chi2-testet och skapa ett missledande resultat. Eliasson (2013, s. 109) syftar på att det som 

är viktigt när ett Chi2-test utförs mellan nominal- och ordinalvariabler är att ingen av variablerna 

har någon svarskategori med väldigt lite svar. Risken blir dock större desto mindre stickprov. Ser vi 

till exempel till frågan rörande om arbetsplatsen ger bra information (fråga 6) så har två 

svarskategorier väldigt få svar vilket genererar i ett högt Chi2-värde. Generellt sett är värdet 
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högt på samtliga frågor som visar signifikant samband och de slutsatser som kan dras utifrån det här 

presenteras nedan. 

 

6.5 Slutsatser 
 

Syftet med vår uppsats var att vi ville identifiera vad som motiverar, hindrar och möjliggör 

anställda till att nyttja friskvårdsinsatser. Vårt mål var även att finna eventuella samband mellan 

yrkeskategori och de ovanstående begreppen. Vad gäller motivation så är det en stor majoritet av de 

anställda som anser sig ha någon form av motivation till nyttjandet av friskvårdsinsatserna. De få 

anställda som inte har någon motivation till att nyttja friskvårdsinsatserna, kan vara svåra för 

organisationen att motivera och förändra. Skulle dessa anställda börja nyttja friskvårdsinsatserna, så 

är det mycket troligt att detta görs till följd av en extern reglering eller introjicerad reglering. Detta 

då forskning visar att det ofta är någon av dessa regleringar som ett beteende tar form utifrån. Trots 

detta är det extern reglering och introjicerad reglering som flest antal anställda tar avstånd från och 

inte anser sig motiveras av i nuläget. Vilket skulle kunna bero på att de anställda som nyttjar 

friskvårdsinsatserna har nått en utveckling i sin motivation, att dem nu motiveras av mer 

självbestämmande motivationsfaktorer. Detta skulle i så fall vara ett positivt resultat för individen 

själv och för organisationen, i och med att chansen till ett mer ihållande nyttjande då ökar. 

 

Dock finns det en kontrollerande motivationsfaktor som många anställda anser sig motiveras av och 

detta är motivationen till att förändra utseendet av sin kropp. Utifrån tidigare forskning vet vi att 

detta är en vanlig motivationsfaktor vid inledande av ett nytt beteende. Dock krävs det att 

motivationen förflyttas till att bli av mer självbestämmande karaktär, för att nyttjandet av 

friskvårdsinsatserna ska bli ihållande. Utifrån Edmunds Ntoumanis och Duda (2006, s.2256) 

resultat i tidigare forskning drar vi även slutsatsen att en viktig motivationsfaktor för att 

nyttjandegraden av friskvårdsinsatserna ska öka och bli mer frekvent, är att de anställda upplever ett 

genuint intresse och uppskattning för den träningsaktivitet som dem utför. Viktigt att ta hänsyn till 

här är den träningsaktivitet som en viss anställd upplever ett genuint intresse och uppskattning för, 

kanske inte erbjuds eller möjliggörs genom de friskvårdsinsatser som organisationen erbjuder. 

Kanske är det därför som så många anställda har svarat att ett friskvårdsbidrag från organisationen 

hade gjort att dem hade tränat mer. Med detta sagt har vårt resultat och analys visat att det de flesta 

anställda motiveras av både yttre och inre motivationsfaktorer. 

 

Utifrån vårt resultat kan vi även utläsa olika organisatoriska samt individuella faktorer som upplevs 

som hinder och möjligheter till nyttjande av friskvårdsinsatserna. Trots att tidigare forskning pekar 

på att brist på information och kommunikation om friskvårdsinsatser inom organisationen kan vara 

ett hinder för nyttjandet, så visar vårt resultat att detta inte är fallet på vår valda organisation. Där 

anser nästintill samtliga respondenter att informationen är bra och tydlig. Utifrån det resultat som vi 

fått fram, anser vi att det är enklare att identifiera hinder till nyttjandet, än vad det är att identifiera 

vad som möjliggör nyttjandet. Exempelvis visar det sig att tidsbrist samt förpliktelser utanför 

arbetstid är två återkommande faktorer som hindrar nyttjandet för en relativt stor andel anställda. 

Förpliktelser utanför arbetstid är en privat faktor och därmed är det svårt för organisationen att vidta 

någon särskild åtgärd för att eliminera detta hinder. Vad gäller tidsbristen så anser vi att detta hinder 

skulle kunna motverkas med hjälp från organisationen, om det är så att den upplevda tidsbristen har 

sin grund i arbetstider och inte i privatlivet. 

 

Vårt resultat visar att de flesta anställda anser att träningsanläggningen som erbjuds är tillräcklig för 

den träning som dem vill utföra. Trots detta visar vårt resultat att dryga hälften av det totala urvalet 

respondenter, anser att ett friskvårdsbidrag hade gjort att dem hade ökat sin träningsgrad. En 

förklaring till varför så många svarar att träningsanläggningen är tillräcklig, men samtidigt föredrar 

ett friskvårdsbidrag, skulle kunna vara att dem vill utföra en annan sorts träningsform som inte går 

att utföra på träningsanläggning. Men att dem fortfarande tycker att träningsanläggningen är 
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tillräcklig för den träningsom ett gym och gruppträningspass innefattar. Därtill var det också 

relativt många anställda som svarade att dem hellre tränar någonstans där dem är anonyma, än att 

träna bland kollegor på arbetsplatsen. Vilket också skulle kunna vara en eventuell orsak till att 

friskvårdsbidrag hade föredragits av vissa anställda. Denna sammanfattning av resultatet tyder på 

att, trots organisationens breda och omfattande friskvårdsinsatser på arbetsplatsen, så föredrar vissa 

personer ett traditionellt friskvårdsbidrag. Kanske för att detta passar personens livspussel bättre 

eller för att träningsmöjligheterna på arbetsplatsen helt enkelt inte matchar den träning som 

personen föredrar och är intresserad av. 

 

Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att vi både kan se samband mellan yrkeskategori och 

motivation, yrkeskategori och möjliggörande samt yrkeskategori och hinder, genom analys av 

tabellerna i SPSS och genom Chi2-testet. Utifrån tabellerna kan vi exempelvis utläsa att fler 

tjänstemän än arbetare anser att deras chef beviljar deras nyttjande av träning-på-arbetstid. Därmed 

kan vi utläsa ett eventuellt samband mellan yrkeskategori och chefens beviljande av tränings-på- 

arbetstid. Men ser vi till Chi2-testet så visar sig detta samband inte vara statistiskt signifikant. Med 

detta sagt finns det samband som vi har kunnat utläsa med blotta ögat och sedan samband som vi, 

med hjälp av Chi2-testet, har kunnat utläsa även ett statistiskt signifikant samband kring. Dock vill 

vi påpeka att de statistiska samband som presenteras inte är helt tillförlitliga. I och med 

stickprovets storlek, det höga Chi2-värdet och den begränsade svarsfrekvensen så kan de 

signifikanta sambanden ifrågasättas. 
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7. Diskussion 

Utifrån det resultat som vi har fått fram anser vi att det finns vissa faktorer som hindrar nyttjandet 

hos de anställda, som organisationen kan försöka åtgärda och faktiskt påverka. Medan vissa hinder 

för nyttjandet av friskvårdsinsatserna ligger sig utanför deras kontroll. Exempelvis så visar vår 

studie att en mindre andel anställda inte har någon motivation alls och detta kan bero på att dem inte 

värdesätter träning som aktivitet, vilket är en faktor som är svår för organisationen att påverka. Men 

amotivationen kan också bero på att den anställde upplever bristande förutsättningar, kunskap och 

kompetens inom träningsområdet och detta skulle organisationen däremot kunna försöka åtgärda 

och därigenom öka nyttjandegraden hos sina anställda. Likaså införandet av friskvårdsbidrag är en 

sådan åtgärd som vi anser att organisationen kan göra, för att öka, förbättra och underlätta de 

anställdas träningsrutiner. 

 

Projektet träning-på-arbetstid kan ses som en redan vidtagen åtgärd från organisationens sida och 

denna satsning var det många anställda som både nyttjar och uppskattar. Flera anställda angav i den 

öppna frågan att denna möjlighet till att träna en timme på arbetstid i veckan, var det främsta 

möjliggörande faktorn för dem. Därtill skulle vi även vilja belysa att det även visade sig vara något 

fler anställda som nyttjat träning-på-arbetstid, än som nyttjat friskvårdsinsatserna utanför arbetstid. 

Detta resultat kan ses från olika synvinklar, men vi vill med detta uppmärksamma att projektet trots 

allt har fått några anställda att nyttja friskvårdsinsatserna, som annars inte hade gjort det alls. Dock 

hade organisationen ett uppehåll och utvärdering av projektet just när vi var där och delade ut 

enkäten. Denna dåliga timing befarar vi kan ha påverkat resultatet av frågorna som rörde projektet, 

detta då de anställda kan ha blivit osäkra i hur de ska ta ställning till de frågorna, i och med att 

projektet inte är aktuellt just då. Frågorna som rörde träning-på-arbetstid kan även ha varit svåra och 

förvirrande för de anställda som var tidsbegränsat anställda eller nyanställda, i och med att dem då 

inte fått möjligheten till att nyttja projektet. Dessa omständigheter kan ha påverkat trovärdigheten 

samt generaliserbarheten i vår studie. Men att ha med dessa frågor om projektet var ett aktivt val vi 

gjorde. Vi var medvetna om att det eventuellt kunde leda till förvirring hos de anställda med dessa 

anställningar, men vi tyckte att fördelen med frågorna vägde tyngre än den eventuella nackdelen. 

 

Vi inser att kritik även kan riktas mot vårt teorival. Herzbergs tvåfaktorsteori nämner både hygien- 

och motivationsfaktorer där vi valt att endast fokusera på hygienfaktorerna. Dessutom har vi valt att 

inte utgå ifrån alla faktorer inom detta behovssystem. Vi gjorde detta val för att vi ansåg att detta 

skulle skapa en tydligare röd tråd genom studien och en högre validitet. Men vi är även medvetna 

om att ett användande av samtliga motivationsfaktorer inom teorin, kanske hade gett vår analys och 

studie ett annat djup samt flera intressanta aspekter att diskutera. Dock hade vi då blivit tvungna att 

ändra vårt syfte och frågeställningar. Som vi nämnde i metodkapitlet så fick vi korta ner vår enkät 

då vi insåg att den blev för lång och då medförde risk för trötthetskänslor och uttråkning hos 

respondenterna. Den långa längden på enkäten beroende på att vi först försökte få med fler faktorer 

i vår undersökning och då innebar det också fler enkätfrågor. Därtill hade vi ibland två frågor om en 

faktor, för att på så sätt få fram två aspekter av faktorn. Detta fick vi dock avstå från till förmån för 

enkätens längd. En annan aspekt var också tidsramen för vår del. Skulle samtliga faktorer vara med 

i enkäten skulle det i sin tur innebära mer arbete i resterande del av uppsatsen. 
Enligt vår bedömning räckte inte tiden till. 

 

Vi har namngett de faktorer som kräver upprätthållande men inte ger någon motivation. Dock kan 

sådant som vi klassar för hygienfaktorer vara motivationsfaktorer för någon annan. Det kan finnas 

en risk med hygienfaktorer som påverkar resultatet samt eventuella tolkningar av det. 

Nämligen att det får arbetaren eller tjänstemannen att gå in i en passiv roll. I detta fall kan resultatet 

tolkas som att de hinder och möjligheter som benämns hygienfaktorer, ligger utanför den anställdes 

kontroll. Alltså det enda man själv kan påverka är motivationsfaktorerna. Riktigt så behöver det inte 

vara utan givetvis kan individen/den anställde påverka hygienfaktorer också (arbetsförhållanden, 

gemenskap m.m.). Det kan se olika ut i vilken grad man kan påverka det sett till makt och inflytande, 
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position, gemenskap, rättvisefrågor samt ens motivation. Oavsett tror vi det är viktigt att inte 

underskatta individens egna potential att påverka. Dels hur hanterandet av friskvårdsinsatser tar form 

men även sitt egna deltagande. Herzberg brukades främst i den organisatoriska aspekten samt i 

analysen av möjliggörande och hinder. Self-determination Theory användes i liknande syfte fast med 

mer inriktning på individ och motivation. 

 

Detta leder oss vidare in på förslag till eventuell vidare forskning. Hade möjligheten funnits för oss 

rent tidsmässigt, så anser vi det intressant att göra en undersökning där samtliga hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer från Herzbergs teori inkluderades. Hade motivationsfaktorerna från Herzbergs 

teori inkluderats, så hade kanske inte Self-determination Theory varit den mest intressanta teorin att 

komplettera undersökningen med, utan kanske någon annan som belyser något helt annat område. 

Vi ser även en mängd möjligheter till vidare forskning inom den organisation där vi valt att utföra 

vår undersökning. Vi är medvetna om att vi har gjort en del avgränsningar i och med 

organisationens storlek och våra knappa resurser, men detta skapar också mängder av möjligheter 

till vidare forskning. Exempelvis valde vi att avgränsa vår undersökning genom att enbart 

undersöka träningsmöjligheterna inom organisationen och exkluderade då andra friskvårdsinsatser 

så som fotvård, massage och kostföreläsningar. I och med vårt val att undersöka de två 

yrkeskategorierna, valde vi automatiskt bort vissa respondenter inom organisationen från vårt urval. 

Organisationen består nämligen av flera olika bolag, som verkar inom olika branscher och under 

olika kollektivavtal. Här ser vi möjligheten att istället för att undersöka skillnaden mellan arbetarnas 

och tjänstmännens nyttjande, så kunde vi undersökt skillnaden mellan nyttjandet hos de anställda 

inom de olika bolagen.  

 

7.1 Etiska perspektiv 
 

Vår avsikt var initialt att undersöka genus, på samma sätt som vi har undersökt yrkeskategorierna 

och dess samband med motivation, möjliggörande respektive hinder. Detta är anledningen till varför 

vi hade med bakgrundsfrågor rörande tillhörighet av yrkeskategori, kön samt ålder. Då vi inte kunde 

förutspå våra resultat och vad yrkeskategorierna skulle ge oss, så ville vi gardera oss genom att 

även låta respondenterna ange sitt kön och ungefärliga ålder. Dock visade det sig att tiden inte 

räckte till för att undersöka även dessa variabler. Men vi anser att yrkeskategorierna har varit 

tillräcklig som variabel, för att kunna uppnå en djupgående och nyanserad analys. 

 

Vi hade inledningsvis även som avsikt att undersöka eventuella samband mellan ålder och 

motivation, ålder och möjliggörande respektive ålder och hinder. Men detta, likt studerandet av 

genus, blev inte aktuellt på grund av tidsbrist. Vi vet dock att vi i vår undersökning uppnådde en 

jämn fördelning av respondenternas ålder. Enkätfrågan om ålder hade fem svarsalternativ och det 

visade sig vara omkring 20% av det faktiska urvalet som tillhörde vardera av de fem åldersspannen 

(se bilaga 1). Därmed uppnådde vi en jämn åldersfördelning inom vårt faktiska urval, vilket vi anser 

är positivt för studiens generaliserbarhet och tillförlitlighet. En spridning av etnisk tillhörighet hos 

våra respondenter var inte någonting som vi aktivt strävade efter att uppnå i vår undersökning. Vi 

ser dock ingen anledning till att tro att den etniska spridningen bland de anställda inom vår valda 

organisation skulle skilja sig markant från den etniska spridningen inom andra arbetsplatser. Vi tror 

inte heller att den etniska spridningen inom vårt urval hade förändrats om vi hade valt andra 

avdelningar eller enheter att utföra undersökningen på. 

 

Som nämnts i vår inledning och syfte, så har vi i denna studie antagit oss ett medarbetarperspektiv. 

Vi har undersökt vad det är som motiverar de anställda till att nyttja friskvårdsinsatserna, inte vad 

det är som motiverar organisationen till att införa friskvårdssatsningarna. Vi har också granskat vad 

det är som upplevs som hinder och möjliggörande för de anställda, inte vad organisationen anser är 

framgångsrikt och mindre framgångsrikt med sina friskvårdsinsatser. Dock har vi här i 

diskussionskapitlet berört möjliga åtgärder för organisationen att vidta, för att på så sätt öka 

nyttjandegraden hos de anställda. Ett ökat nyttjande av friskvårdsinsatserna är trots allt en positiv 
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effekt både för de anställda själva och för organisationen.  

 

Som nämndes i metodkapitlet hade vi en beroendeproblematik att ta hänsyn till vid vår studie, detta 

i och med att en av oss studenter har en koppling till organisationen där undersökningen utfördes. 

Det går aldrig att säga att denna detta till hundra procent inte har påverkat vårt resultat, men vi har 

svårt att se hur eller varför respondenternas svar i enkäten skulle ha påverkats av studentens 

koppling till organisationen. Som vi presenterat i metodkapitlet vidtog vi de åtgärder som vi ansåg 

möjliga och viktiga för att reducera en eventuell påverkan från studenten. Dock ser vi en större risk 

för att beroendeställningen kan ha påverkat i analysen. Till vår hjälp har vi haft de anteckningarna 

om förförståelse som studenten skrev ner i början av uppsatsarbetet och det faktum att vi har varit 

två stycken som analyserat förebygger förgivettagande och tunnelseende. Vissa av de hypoteser 

som studenten skrev ner innan studiens utförande har visat sig bekräftas utifrån vårt resultat. 

Exempelvis hypotesen att det är fler tjänstemän än arbetare som någon gång har nyttjat 

friskvårdsinsatserna på arbetstid och utanför arbetstid. Men det finns ännu fler hypoteser som har 

förkastats i och med vårt resultat och därmed visat på motsatsen. Exempel på en sådan hypotes var 

att det skulle vara betydligt fler arbetare än tjänstemän som inte får beviljat sitt nyttjande av 

”träning-på-arbetstid” av sin chef. Resultatet visade visserligen att det var något fler arbetare än 

tjänstemän som inte fick sitt nyttjande beviljat men det fanns inte något sådant starkt samband som 

studenten hade trott.  

 

Avslutningsvis skulle vi vilja nämna att författarna och skaparna bakom våra två valda teorier, self-

determination theory och tvåfaktorsteorin, är män. Även majoriteten av det totala antalet författare 

som vi har använt oss av i vår uppsats är män, även om det skall tilläggas att alla namn inte går att 

koppla till en könstillhörighet. Om detta kan ha haft någon påverkan på vårt arbete vet vi inte, men 

vi anser att det ändå bör påpekas och lyftas fram.  
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Bilaga 1 
 

Enkätundersökning gällande nyttjande av träningsmöjligheter som 

erbjuds på arbetsplatsen och motivationsfaktorer kopplat till 

nyttjandet.  
Nedan följer några frågor som tar 5-7 minuter att svara på. Svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt och med anonymitet, detta innebär att inga personuppgifter om dig som deltagare 

kommer att nämnas i vårt arbete. Deltagandet är helt frivilligt och du kan välja att när som helst 

inte fullfölja enkäten. Informationen som samlas in kommer inte att användas till något annat 

syfte än forskningsändamålet. Vi är mycket tacksamma för ditt deltagande!  

Fyll i varje fråga och kryssa för det som stämmer in på dig.  

OBS! För dig som inte är tillsvidareanställd, ignorera frågor angående träning-på-arbetstid.  

 

DEL I: Bakgrund   

1. Hur gammal är du?  

  18-25 år 

  26-35 år  

  36-45 år  

  46-55 år  

  56 år eller äldre 

 

2. Vilket kön tillhör du? 

  Man  

  Kvinna 

  

3. Vilken yrkeskategori tillhör du?       

  Jobbar i butiken/lager 

  Jobbar på kontor 

 

DEL II: Nyttjande av träningsmöjligheter 

4. Hur ofta har du nyttjat möjligheten till träning-på-arbetstid? (träning-på-arbetstid kunde 

nyttjas max 1 gång i veckan)  

  Aldrig  

  Någon gång under 1 års tid 

  1 gång i månaden 

  2 gånger i månaden  

  3 gånger i månaden  

  4 gånger i månaden 

  

5. Hur ofta nyttjar du arbetsplatsens träningslokaler utanför arbetstid?  

  Aldrig   

  Någon gång under 1 års tid 

  1-4 gånger i månaden 

  1-3 gånger i veckan  

  4-7 gånger i veckan 

   

Del III: Åsikter om företagets träningsmöjligheter  

6. Jag tycker min arbetsplats ger bra information om sina träningsmöjligheter  

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis  

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

 

 

 



 

7. Jag tränar hellre ensam eller där jag är anonym, än att träna på företagets träningsanläggningar 

bland kollegor.   

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

8. På grund av förpliktelser utanför arbetstid är det svårt för mig att nyttja företagets 

träningsmöjligheter. 

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

9. Företagets träningsanläggning är tillräcklig för den träning som jag vill utföra.  

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

Ett annat sätt att som arbetsgivare främja friskvård och träning är att erbjuda ett 

friskvårdsbidrag. 10. Jag hade tränat mer om jag hade kunnat använda ett friskvårdsbidrag från 

företaget till valfri träningsanläggning/ aktivitet utanför arbetsplatsen.  

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

11. Jag upplevde stress av att gå ifrån arbetet för att nyttja träning-på-arbetstid  

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

12. Min chef beviljade ofta mitt nyttjande av ”träning-på-arbetstid” 

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte 

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

13. Jag har tillfredsställande arbetstider som möjliggör nyttjandet av träningsmöjligheterna på 

arbetsplatsen.  

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

 

 

 

 

 



 

DEL IV: Motivation – nedan finns några påståenden kopplade till motivation 

14. Jag har ingen motivation till att nyttja träningsmöjligheterna.  

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

Svarade du här ”instämmer helt” bläddra till fråga nr 25. 

 

15. Jag nyttjar träningsmöjligheterna för att få ett positivt erkännande från andra.  

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

16. Jag nyttjar träningsmöjligheterna för att detta ökar min självkänsla.  

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

17. Jag nyttjar träningsmöjligheterna för att förändra utseendet av min kropp.  

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

18. Jag nyttjar träningsmöjligheterna för att undvika skuldkänslor.   

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

19. Jag nyttjar träningsmöjligheterna för att förbättra min hälsa.  

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

20. Jag nyttjar träningsmöjligheterna för att träning i sig är av högt värde för mig.  

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

21. Jag nyttjar träningsmöjligheterna för att träning stämmer överens med min självbild.  

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

 

 



 

22. Jag nyttjar träningsmöjligheterna för att träning är en naturlig del i mitt liv.  

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

23. Jag nyttjar träningsmöjligheterna för att utveckla mina färdigheter/kunskaper inom träning.  

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

24. Jag nyttjar träningsmöjligheterna för att det skapar en gemenskap med mina kollegor 

  Instämmer helt  

  Instämmer delvis 

  Instämmer inte  

  Instämmer inte alls 

  Vet inte 

 

25. Vad skulle kunna få dig att nyttja träningsmöjligheterna alternativt öka ditt nyttjande?  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Tack för din medverkan!  

/ Simon och Jorinde 

 

Vid frågor om enkäten eller dess användning så kan ni nå oss via mail:  

simonpriebetv@gmail.com 

jorindejorinde@gmail.com 

  

mailto:simonpriebetv@gmail.com
mailto:jorindejorinde@gmail.com


 

Bilaga 2 

 
Våra bakgrundsfrågor presenteras har vi valt att inte bifoga diagram på dessa då vi 

endast fokuserat på yrkeskategorin. Fördelningen av yrkeskategori går att utläsa i varje 

tabell för varje fråga. Det var 49 arbetare och 45 tjänstemän som deltog i 

undersökningen. Fortsättningsvis visas tabeller och diagram som redovisar 

svarsresultatet för varje enkätfråga.   
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Bilaga 3 - Missivbrev 
 

Hej!  

Vi heter Simon Priebe och Jorinde Bulthuis och studerar vårt tredje och sista år på 

programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd, vid Högskolan i Halmstad. 

Vi skriver just nu vår kandidatuppsats i Arbetsvetenskap och har då valt att undersöka 

anställdas nyttjande, inställning och motivation till arbetsplatsens träningsmöjligheter. 

För att undersöka detta har vi valt att använda oss av en enkät och det är denna som du 

nu kan hjälpa oss med att besvara.  
 

Vi har avgränsat vår undersökning genom att enbart fokusera på träningsmöjligheterna 

på arbetsplatsen och inte de övriga friskvårdsinsatserna såsom massage, fotvård, 

kostföreläsningar med mera. Med begreppet träningsmöjligheter på arbetsplatsen syftar 

vi på gym och gruppträningspass. Begreppet ”träning-på-arbetstid” syftar på det 

projekt som arbetsplatsen erbjuder i perioder, då 1 träningspass/vecka på arbetstid kan 

nyttjas.  

 

Vi vore oerhört tacksamma om du tog dig tiden till att svara på vår enkätundersökning.  

Tack på förhand och med vänliga hälsningar,  

Simon & Jorinde 

 
  



 

Simon Priebe och Jorinde Bulthuis 
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