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Abstrakt 

Genom historien har myndigheter och samhället haft intresse av att 

människor lever ett hälsosamt liv. Hälsoprojekt har kommit att få en allt 

större betydelse i samhället och målet är ofta att öka deltagarnas 

medvetenhet så att de har möjlighet att leva ett mer hälsosamt liv och 

minska risken för sjukdom. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

deltagarnas uppfattningar om vad gruppen haft för betydelse för deras 

motivation till träning. Vi är även intresserade av att studera deltagarnas 

uppfattning kring vad gruppen haft för betydelse för deras lärande om 

träning i hälsoprojektet. De teoretiska utgångspunkterna är motivation och 

lärande. Uppsatsen är baserad på en kvantitativ metod i form av enkäter. 

Resultaten visade att gruppens betydelse inte var så stor för deltagarnas 

motivation till att träna. Hälsoprojektet ökade till viss del den inre 

motivationen till träning och den yttre motivationen skedde i form av 

peppande från lagmedlemmar. Vidare kan vi utifrån våra enkätsvar dra 

slutsatsen att det inte har skett ett kollektivt lärande och hur stor betydelse 

gruppen haft på deltagarnas lärande är diffus på grund av de motsägelsefulla 

svaren samt låg svarsfrekvens på enkäterna.  

 

Nyckelord: Deltagare, grupp, hälsoprojekt, lärande, motivation, tävling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Tack vare att HR-specialisten på det undersökta företaget samt att organisatören av 

hälsoprojektet var så hjälpsamma, var denna uppsats möjlig att genomföra. Vi vill tacka de 

respondenter som tog sig tid att besvara vår enkät. Vi vill också ge en stor eloge till vår 

handledare Judit Novak som tålmodigt stöttat oss från början till slut. Hon har delat med sig 

av sin kompetens, varit tillgänglig och kommit med många goda råd och idéer. Sist men inte 

minst vill vi tacka våra vänner och familjer som har varit ett viktigt stöd genom hela 

processen.  

Uppsala 2014 Jenny Ohlsson och Isabelle de Rosche 
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1. Inledning 

Världshälsoorganisationens definition på hälsa är ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp” (WHO, 1947 s. 

29). Enligt Zinnia Bergholtz (2001) har genom historien myndigheter och samhället haft 

intresse av att människor lever ett hälsosamt liv. Generellt har råden inneburit att inte 

överdriva mat och dryck och det har funnits en vilja att kontrollera hur människor ska leva. 

Många agerar gärna övervakare: politikerna pekar på kostnaderna, läkarna på riskerna, 

omgivningen moraliserar och individens val begränsas ofta av vardagen. 

 

På regeringens hemsida (2004) kan man läsa hur den samhällsekonomiska kostnaden för 

ohälsa i Sverige är stor, vilket består av både vårdkostnaden och indirekta kostnader som 

produktionsbortfall, förtidspension samt sjukpenning. I regeringens dokument Hälsa på lika 

villkor (2000) kan man läsa att medellivslängden ökar i Sverige och dödsrisken har minskat i 

alla åldersgrupper. Dock är inte en positiv hälsoutveckling given, då hälsan inte är lika god 

hos yngre människor (ibid.). Den 14 december 1995 beslutade regeringen om direktiv till en 

kommitté som har till uppgift att utarbeta nationella mål för hälsoutvecklingen. Målen ska 

vara vägledande för samhällets insatser för att främja folkhälsan, förebygga ohälsa, minska 

hälsorisker, samt att hindra förtida funktionsnedsättningar, sjuklighet samt död. Kommittén 

hade sitt första sammanträde 1997 och beslutade att anta namnet Nationella 

folkhälsokommittén. Nationella folkhälsokommittén har föreslagit 18 hälsopolitiska punkter, 

med inriktning på hälsan samt den infrastruktur som måste finnas för att kunna påverka hälsan 

positivt (ibid.). Några av dessa punkter som berör vår studie är: Stödjande sociala miljöer för 

individen, god arbetsmiljö, sunda inne- och utemiljöer, ökad fysisk rörelse, goda matvanor 

samt saklig hälsoinformation. Nämnda punkter behandlar några faktorer som främjar bättre 

hälsa i samhället, och dessa kan bland annat möjliggöras med hjälp av hälsoprojekt (ibid.).   

 

”(…) hälsoprojekt kan ses som något som, under en begränsad tid, griper in i individens 

vardagsliv, med syfte att påverka individen att leva i en viss riktning.” Citatet är vad 

Bergholtz (2001, sid 26) beskriver som hälsoprojekt. Vidare anser Bergholtz att hälsoprojekt 

har kommit att få en allt större betydelse i samhället. Målet är ofta att öka deltagarnas 

medvetenhet om hälsa för att därigenom bereda dem möjlighet att leva ett mer hälsosamt liv 

och minska risken för sjukdom. Det behövs både insatser från individen och arbetslivet för att 
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öka deltagarnas medvetenhet. I hälsoprojekt gäller det att väcka en strävan inom deltagarna 

för att genomföra både inre och yttre förändringar (ibid.). Enligt Ulf Olsson (1999) är det 

viktigt att deltagarna inte ska ha känslan att vara kontrollerad eller tvingad, det är bättre om 

individen ges tid att reflektera över sina vanor. Hinder för projekt kan vara ovilja från 

deltagarna som inte vill ha någon förändring men också om det inte finns tillräckligt med stöd 

från omgivningen (Bergholtz 2001). Olsson (1999) problematiserar hälsofrämjande 

verksamheter i sin studie och beskriver att de ger vinster både för individen, arbetslivet och 

därmed hela samhället. I vår studie benämner vi hälsofrämjande verksamheter som 

hälsoprojekt. Ett exempel på att hälsoprojekt är en vinst för samhället är vad vi tidigare 

beskrivit om Nationella folkhälsokommittén satsning där bland annat målet var att vägleda 

samhällets insatser för att förbättra folkhälsan (Regeringen 2000). Dessa resonemang om 

hälsoprojekt kommer vi att utgå ifrån i vår undersökning. 

 

I vår dagliga miljö tillbringar många människor en stor del av sin tid i olika grupper som till 

exempel arbetet, familjen och kompisgäng skriver Eric Olsson (1998). Ibland kan dessa olika 

grupper ge en individ euforisk glädje men ibland kan den också sätta stopp för idéer och 

tankar. Interaktionen i en grupp ger ett socialt utbyte men kan också innefatta vad man lyckas 

åstadkomma relaterat till gruppens mål (ibid.). Enligt Randall Knapp (2010) har olika slags 

team och grupper kommit att bli en nyckelresurs när man syftar till att lära sig och 

åstadkomma något i en organisation. Man har länge dokumenterat användningen av grupper 

för att utföra arbete och för att lära sig. Att organisationer medvetet använder sig av olika 

slags grupper för att lära sig och utföra arbete har dock inte varit lika självklart, menar Knapp 

(2010), då han beskriver hur det sett ut i amerikanska organisationer.  

 

Vi har mot denna bakgrund valt att undersöka hur deltagarna i ett hälsoprojekt har uppfattat 

gruppens betydelse för deras motivation och lärande. Med hjälp av teorier om inre och yttre 

motivation, ledare, lärande och kollektivt lärande, kommer vi analysera gruppens betydelse 

för deltagarna. Vår förhoppning är att uppsatsen kommer bidra med kunskap om gruppens 

betydelse på deltagaren. I och med att hälsa är något som intresserar oss privat samt att båda 

har god erfarenhet av grupper i olika sammanhang, har dessa ämnen personlig relevans. Att 

praktiskt få genomföra en undersökning på ett företag är ett spännande sätt att få 

verklighetsanknytning. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka deltagarnas uppfattningar om vad gruppen haft för 

betydelse för deras motivation till träning. Vi är även intresserade av att studera deltagarnas 

uppfattning kring vad gruppen haft för betydelse för deras lärande om träning i hälsoprojektet. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur uppfattar deltagarna gruppens betydelse för deras motivation i ett hälsoprojekt?  

 Hur uppfattar deltagarna gruppens betydelse för deras lärande i ett hälsoprojekt?  

2. Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som handlar om 

grupper, motivation samt lärande. Dessa kommer vi använda som verktyg i analys och 

diskussion. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Vi anser att motivation och lärande är två komponenter som har betydelse för gruppens 

resultat och därför har vi valt de två teorierna. Dessa två komponenter ligger till grund för vår 

undersökning och med hjälp av teorierna ges större insikt i vår undersökning och hjälper oss 

att analysera resultatet. Vidare har vi valt att avgränsa teorierna till inre och yttre motivation, 

lagledaren samt kollektivt lärande. Detta har vi gjort för att vi anser de är de mest relevant 

delarna i teorierna med hänsyn till vår studie. Presentationen av våra valda teoretiska 

utgångspunkter inleds med att rikta fokus på gruppen. Detta gör vi eftersom det är gruppens 

betydelse för deltagarnas motivation och lärande som vi vill skapa fördjupad kunskap om. Vi 

fortsätter sedan med att behandla teoretiska perspektiv om motivation. Avslutningsvis riktas 

blicken mot teorin om lärande. 

2.1.1 Gruppen 

Grupper definieras ofta som individer som har något gemensamt, samverkar och har bestämda 

relationer till varandra. De utgör en grupp på grund av gemensamma målsättningar och 

normer, eller på grund av likartad social position (NE, 2014). Enligt Björn Nilsson (2005) har 

människan har ett behov av att känna tillhörighet och ingå i ett sammanhang. Det finns 

grupper i allt fler sammanhang både på arbetsplatsen och privat och det är därför viktigt att 

förstå dess utveckling och funktion. Nilsson (2005) beskriver också vikten av att en grupp 
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Kommunikation 

Samarbete 

Konflikthantering 

Beslut 

Problem 

innehåller både en struktur och en process. Gruppmedlemmar har oftast olika förutsättningar 

och bakgrunder men i grupper skapas strukturer genom regler, normer och roller hur 

medlemmarna ska agera tillsammans. Process kallas det när medlemmarna agerar utifrån 

dessa mönster. Med stöd av modellen nedan kan man även se att gruppklimatet har stor 

betydelse för dessa processer.  

 

  Struktur   Process 

   

 

 

 

 

  

 

 
Figur: Grupprocesser,  

Källa: Nilsson (2005, s. 10) 

 

Grupper kan inrikta sig på både samarbete och konkurrens men enligt Nilsson (2005) bör 

samarbete vara dominerande för gott resultat och klimat inom gruppen. För mycket och 

negativ konkurrens kan leda till dålig kommunikation, stämning och produktivitet. Det tar tid 

att lära känna sina lagmedlemmar, känna tillit och på så sätt skapa gruppkänsla. Nilsson 

beskriver en samarbetsinriktad målstruktur som innebär att gruppmedlemmarna är beroende 

av varandra genom att individerna endast kan nå sina mål om de andra också gör det. En 

sådan struktur leder till ett hjälpsamt och tillåtande samspel mellan individerna. 

 

Enligt Lars Svedberg (2007) är det viktigt att gruppen definierar sina uppgifter, att det finns 

former för kommunikation och att det finns en typ av ledningsfunktion för att skapa 

tillfredställelse och resultat. Detta tillsammans kallar Svedberg (2007) gruppens identitet (se 

bild nedan). Dessa komponenter avgör hur gruppmedlemmarna kan utföra sina uppgifter och 

har stor betydelse när det gäller framgången för gruppen. Det handlar om att hela gruppen är 

medvetna om vad medlemmarna ska göra, hur det ska genomföras och varför de utför 

uppgiften för att skapa effektivitet (ibid.).    

Individer 

Mål, behov och 

identitet 

Normer och regler 

Roller och 

relationer 

Makt, status och 

inflytande 
Klimat 

Gruppens förändring över tid 
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Gruppens 

identitet 

Ledningsdimension: Mening-Varför?  

 

 

Uppgiftsdimensionen:    Samspelsdimensionen 

Innehåll- Vad?   Process- Hur? 

 
Figur: Gruppens identitet  

Källa: Svedberg (2007, s. 180) 

 

Rabey P. Gordon (2001) definierar några punkter i framgångsrika grupper:  

– Gruppmedlemmarna strävar efter ett mål som de anser är betydelsefulla 

– Individerna har en känsla av delaktighet i gruppen 

– Gruppmedlemmarna får bekräftelse 

– Inom gruppen finns en god kommunikation och medlemmarna känner till olika 

processer 

– Individerna känner att de har en rättvis lön eller belöning för sitt arbete 

– Vidareutveckling i gruppen uppmuntras 

– Alla i gruppen är väl medvetna om målet och arbetar därefter 

– Gruppklimatet uppmuntrar nya idéer  

 

I detta avsnitt har vi redogjort vad vi menar med grupp i den resterande delen av uppsatsen. 

Deltagarna i det utvalda hälsoprojektet, som beskrivs längre fram i uppsatsen, ingår i flera 

olika slags grupper, dels som företag som helhet, dels antal människor från företaget som är 

med i projektet. De grupper vi fokuserar på är de grupper som utgör deltagarnas lag i 

hälsoprojektet. 

2.1.2 Motivation 

Enligt NE är motivation något som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. Det 

finns flera teorier om motivation som hjälper till att förklara varför vi gör vissa saker hellre än 

andra. Anna-Karin Granbom (1998) anser att motivation är något som aldrig tar slut utan 

genom nya önskningar och mål kan den upprätthållas genom hela livet. I en lärandeprocess är 

det viktigt att de personliga motiven till beteende uppmärksammas. Både Granbom (1998) 

och Gordon (2001) beskriver att människan har en inneboende motivation som kan väckas till 

liv och om den inre motivationen aktiveras, är det större chans att förändringarna blir 

beständiga. Gordon (2001) hävdar att det inte går att motivera någon utan att det endast är 
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möjligt att skapa inspirerande situationer. Vidare redogör Gordon att vilka kontexter och 

omständigheter motivationen stimuleras är individuellt. För att skapa de bästa 

förutsättningarna i en grupp bör medlemmarna ha en bra introduktion och individuell 

utveckling, samt ha ett förtroende för varandra och ett gott samarbete. 

 

Enligt Edward L. Deci och Richard M. Ryans (2000) teori self-determination theory 

(självbestämmandeteorin) finns olika typer av motivation som är orsak till handling. 

Motivation kan delas in i inre och yttre motivation, den inre handlar om att drivas av lust och 

intresse och den yttre motivationen handlar om bestraffningar eller belöningar. Båda typer av 

motivation krävs för att förändra beteenden men den inre motivationen är av största vikt vid 

inlärning. Att ingå i ett socialt sammanhang, känna delaktighet och en känsla att vara 

betydelsefull och självständig bidrar till den inre motivationen och genom detta blir man mer 

tålig för den yttre motivationen (ibid.). 

 

Gordon (2001) skriver att en grupp behöver gruppnormer samt lagledare. En ledare behöver 

både kunna motivera och styra gruppen. Det är av största vikt att ledaren lyssnar och agerar 

utefter medarbetarnas behov. Ofta sätter en ledare upp olika mål som gruppmedlemmar antas 

följa, men dessa mål kan följas med olika nivå av motivation. Utmaningen ligger i att skapa 

ett engagemang hos deltagarna, vilket är något som underlättas om ledaren utstrålar det. Även 

Nilsson (2005) beskriver att gruppledaren kan ha stor inverkan på gruppens motivation och 

genom att ta reda på vad medlemmarna tycker är viktigt kan de locka fram deras drivkrafter. 

För att samordna gruppen och sträva mot ett mål krävs en eller flera individer med 

ledarfunktion. Genom ovanstående avsnitt har vi preciserat vad vi kommer utgå ifrån när det 

gäller våra fortsatta resonemang om motivation. 

2.1.3 Kollektivt lärande 

Lärande är ett begrepp med många betydelser och definitioner med tanke på hur många olika 

sammanhang det sker i. Mikael Jensen (2011, 19) använder Ference Martons definition: 

”När Du kan något (en förmåga) som Du inte kunde innan, tack vare något som Du är med 

om emellan (en erfarenhet), då har Du lärt” 

 

I och med att vår undersökning handlar om gruppens betydelse för deltagaren, ska vi rikta in 

oss på det kollektiva lärandet. Det finns till att börja med även här många definitioner och 

beskrivningar angående vad kollektivt lärande är, men vi kommer utgå från nedanstående.  
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Enligt Otto Granberg (2009) började forskning kring kollektivt lärande på 1990-talet då man 

märkte att det fanns ett glapp mellan det individuella lärandet och det organisatoriska 

lärandet. Granberg (2009) beskriver det kollektiva lärandet som ett begrepp som handlar om 

hur grupper lär sig. Vidare har Granberg (2009) framställt några punkter som ger en bättre 

bild av vad det kollektiva lärandet är:  

– Individer lär sig genom sin kontext, vilken de också är en del av.  

– Det ska finnas ett gemensamt syn- och tankesätt och en förståelse för uppgiften 

vilket ger ett handlingsredskap, även om varje individ så klart tänker på sitt egna 

sätt.  

– Handlingsredskapet ses som en form av handlingsstrategi där gruppen gemensamt 

strävar efter att nå ett mål.  

 

Kariene Mittendorff, Femke Geijsel, Aimee Hoeve, Maarten de Laat och Loek Nieuwenhuis 

(2006) beskriver att ett kollektivt lärande med kollektiva processer, som i sig ger ett kollektivt 

resultat, är en av de mest idealiska situationerna för en organisation, men att det dock krävs 

mer än att bara lära sig av andra. För ett kollektivt resultat kräver det att deltagarna utvecklar 

en gemensam förståelse och mening om inlärningsprocessen och den nya kunskap som 

utvecklas som ett resultat av detta. Lärandet måste leda till förändringar i arbetet eller i 

uppgiften, för att effektivisera processen. Resultatet av ett kollektivt lärande kan vara ett mål 

som gruppen har uppnått eller något annat de har åstadkommit, till exempel en hittad lösning 

av en uppgift.  

 

Med tanke på att en gemensam förståelse måste ske för ett kollektivt lärande, är det 

deltagarnas uppfattningar som står som grund till detta. Det innebär i sin tur att det inte är 

säkert att ett kollektivt lärande uppstår, så länge inte alla delar samma uppfattning. Det 

kollektiva lärandet kan inte heller ske om den samlade kompetensen som uppstår inte är 

tillgänglig för alla deltagare (Granberg, 2009). Även detta avsnitt utgör det vi menar med 

lärande samt kollektivt lärande i de resterande delarna i uppsatsen.  
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2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Organisatoriskt stöd korrelerat grupprocesser och potensen 

Frances A. Kennedy, Misty L. Loughry, Thomas P. Klammer och Michael M. Beyerlein 

(2009) har gjort en studie om hur gruppmedlemmars intryck om organisatoriskt stöd är 

korrelerat med grupprocesser och potens. Potens är gruppmedlemmars kollektiva tro om att 

laget är effektivt. En fältstudie gjordes av 39 arbetslag på sex stycken organisationer, och man 

kunde dra slutsatsen att det fanns ett positivt samband mellan organisatoriskt stöd och 

potensen, som förmedlas av effektiva grupprocesser. Författarna utvecklade ett mått på 

effektiva grupprocesser som baserades på Steven och Campions (refererad i Kennedy et al. 

2009) beskrivning från 1994 av lagarbete och beteenden. I Steven och Campions artikel 

beskrivs olika typer av kunskaper, färdigheter och förmågor som gör att gruppmedlemmar på 

ett effektivt sätt kan bidra till lagarbete. Kennedy et al. (2009) skrev ner 44 punkter angående 

dessa processer. För att bedöma giltigheten av de 44 punkterna, blev dessa granskade av fem 

experter som beräknade giltighetsförhållandena. Författarna menar att effektiva grupprocesser 

är när gruppen ökar sitt förtroende till att laget kan lyckas. Detta förtroende gör att gruppen 

därmed har lättare att nå sitt mål. Vidare finner författarna även ett positivt samband mellan 

chefers bedömning av gruppens prestationer och grupprocesser, som förmedlas med potensen. 

Det är viktigt att förstå hur organisatoriskt stöd påverkar potensen för gruppen, eftersom 

forskning har funnit att den är starkt förknippad med gruppens prestationer. Tidigare 

forskning om potens har involverat elevgrupper, och det har varit mindre känt hur det 

organisatoriska sammanhanget är förknippat med potens (ibid.).  

 

2.2.2 Kommunikationsbeteenden utifrån grupplivslängder 

I en studie av Ralph Katz (1982) jämfördes kommunikationsbeteenden på olika slags grupper. 

Det var 50 stycken grupper som hade olika grupplivslängder, vilket avser hur länge gruppen 

existerade. Analysen visade att grupper blev alltmer isolerade från omvärlden och från viktiga 

informationskällor, både inom och utanför organisationen, ju stabilare medlemskapet blev i 

och med ökad grupplivslängd. Med stabilitet menas att medlemmarna försöker styra sin 

arbetsmiljö till en mer fungerande och förutsägbar nivå av säkerhet och klarhet, och därmed 

kunna minska stress (Katz, 1982). Selektiv exponering beskriver hur människor ofta tenderar 

till att kommunicera med människor som är lika dem själva, eller som har samma åsikt, för att 

undvika att hamna i konflikt. Över tid lär sig då medlemmar i projektgrupper att interagera 
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selektivt, vilket då minskar deras kontakt med omvärlden (Katz 1982, se även Rogers och 

Shoemakers 1971). 

2.2.3 Erfarenhet som motivation till inlärning 

I ”Meeting the challenge: Teaching Strategies for Adult Learners” av Kevin Goddu (2012) 

beskrivs olika inlärningsstrategier för vuxna som förstärks med deltagares erfarenheter. I 

artikeln ges tips på metoder lärare kan använda sig av för att förbättra inlärning och 

motivation i sin undervisning. Studien har genomförts på vuxna individer i högre utbildning i 

ämnet historia. En anledning till att undersökningen utfördes var på grund av att andelen 

vuxna i högre studier har ökat de senaste åren. Frågorna som författaren berör är: Hur lär sig 

vuxna och vilka är de viktigaste lärteorierna? Hur kan lärare använda sig av deltagarnas 

erfarenheter för att göra undervisningen mer meningsfull? Vilka är de bästa metoderna lärare 

kan använda sig för att motivera vuxna deltagare?  

Slutsatsen var genom att om man kombinerar lärteorier och inlärningsstrategier med 

deltagares erfarenheter, är chansen stor att få meningsfull undervisning i högre utbildning. 

Goddu (2012) redogör för tre metoder lärare kan använda sig av för att engagera och motivera 

deltagare att använda sig av tidigare erfarenheter i en inlärningsprocess: 

– ”Self-directed learning” betyder att deltagaren själv tar ansvar för sin inlärning, 

sina beslut och har en inre motivation att lära sig. Läraren finns med som ett stöd 

och uppmuntrar deltagarna att dela med sig av sina personliga erfarenheter. 

– I ”Situative or experiential learning” får deltagaren aktivt använda sina kunskaper 

och erfarenheter i olika aktiviteter som till exempel att lösa case. Eftersom vuxna i 

högre utbildning redan är motiverade till sina studier är lärarens roll att stödja 

utvecklingen genom meningsfulla diskussioner och uppgifter. 

– ”Narrative learning” handlar om att berättandet kan motivera kunskapsinhämtning. 

När det gäller historisk kunskap kan berättelser eller erfarenheter väcka tolkningar 

och reflektioner från det förflutna, vilket underlättar inlärningen. 

 

2.2.4 Motivation och självreglering 

Gregory S. Sullivan och James P. Strode (2010) förklarar i sin artikel om vikten av 

självreglering och motivation i ett idrottssammanhang. Det finns två typer av motivation, den 

yttre och den inre. Dessa två typer kommer vi förklara mer ingående i teoriavsnittet i 

uppsatsen, men den yttre motivationen handlar om att man blir motiverad av till exempel ett 
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pris eller för att bli berömd. Den inre handlar om att bli motiverad genom att man känner 

tillfredställelse och glädje för aktiviteten. Självreglering betyder att man kan reglera sin 

motivation och man har olika typer av nivåer där man kan reglera motivationen olika mycket. 

Sullivan och Strode (2010) beskriver vidare att lagledaren har möjlighet att få idrottare att 

reglera sin inre motivation genom att främja ett motiverande klimat. Detta klimat ska uppfylla 

tre psykologiska behov: autonomi, släktskap samt kompetens. Autonomin innefattar känslan 

av att känna sig fri och att ha en vilja och släktskap syftar till att idrottaren vill bry sig om 

andra människor, men också känna att någon annan bryr sig om en. Det sista behovet, 

kompetens, handlar om att idrottaren vill känna sig effektiv, och att också kunna uttrycka sin 

effektivitet på ett bra sätt, och i denna kontext, genom sin prestation. Det en lagledare vill 

sträva efter är att vägleda sina idrottare till ett tillstånd av självreglerad motivation, där 

motivationen kommer inifrån. Något Sullivan och Strode (2010) beskriver ytterligare är att 

lagledaren bör bygga upp mål, som gör att idrottaren känner sig kompetent till att nå detta 

mål. Slutsatsen är att om lagledaren kan ge idrottaren ett motiverande klimat, samt sätta upp 

mål som får idrottaren att känna sig kompetent nog att klara det, ökar chansen att idrottaren 

känner tillfredställelse och kan därmed fortsätta sin idrottsprestation. 

 

2.2.5 Uppkomsten av kollektivt lärande  

Marianne Döös och Lena Wilhelmson (2011) har gjort en studie med syfte att undersöka och 

klargöra uppkomsten av det kollektiva lärandet. Det empiriska underlaget är ett telekom-

företag där Döös och Wilhelmson studerade fyra arbetsgrupper genom intervjuer, 

fokusgrupper och observationer.  Samverkan och det kollektiva lärandet uppstod genom 

interaktioner i en ”Question-and-answer space”, som betyder att ingenjören på företaget 

frågade anställda som arbetade på ett liknande sätt, eller nyligen hade löst samma uppgift. 

Ibland förekom det också att ingenjörerna sökte kontakt utanför gränserna för arbetslaget. 

Studien identifierade vikten av kollektivt lärande och att använda sig av en gemensam 

handlingsarena. Handlingsarenan utgörs av ingenjörernas frågor och svar till varandra men 

ibland även till människor utanför företaget. Forskning som gjorts innan denna, visade på att 

ansikte mot ansikte-interaktion var betydelsefull för kollektivt lärande, men denna studie 

påvisade att den sortens interaktion inte behöver ske. Oavsett sammanhanget och aktivitet, 

uppstår kollektivt lärande bland annat genom interaktioner i en gemensam handlingsarena, på 

nära håll inom företaget, men också utanför företaget eller inom samma företag i ett annat 

land.  
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2.2.6 Att vara medveten om hur betydelsefull kunskapsdelning är 

I en studie av Tuija Lehesvirta (2004) undersöktes lärande som kunskapsskapande processer 

på individuell och kollektiv nivå. Forskaren tillbringade fyra år på ett metallindustriföretag 

och granskade hur de olika lärandeprocesserna skapades. De olika lärandeprocesserna som 

skapades på just det undersökta företaget var på individnivå främst genom konflikter och 

genom att vilja diskutera kriser. Personalen på företaget ansåg själva att de mest utbytte 

kunskap på de spontana rasterna vid kaffemaskinen. Huruvida lärandeprocessen på 

individnivå fortsatte till den kollektiva nivån berodde på om den enskilda individen eller 

företaget hade insett betydelsen av att dela kunskap, samt vilken förmåga de hade att dela 

kunskap. Det berodde också på om cheferna hade förståelse för lärandeprocesser, om 

möjligheter till kunskapsbyte arrangerades inom företaget och om lärandet på så sätt stöddes i 

arbetet. Om det kollektiva lärandet ska ske krävs det alltså att individen och cheferna är 

medvetna om betydelsen att dela kunskap.  

3. Metod 

Nedan presenteras forskningsprocessen då det redogörs för metodval, genomförande, 

enkätutformande, projektbeskrivning, urval, bortfall, validitet, reliabilitet, forskningsetiska 

principer samt metoddiskussion. 

3.1 Metodval 

I denna studie har en abduktiv ansats valts. Enligt Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) 

innebär abduktion att man utgår ifrån ett hypotetiskt övergripande mönster, i form av en teori, 

som syftar till att förklara studien, och som sedan ska stärkas med nya undersökningar. Inom 

abduktion finns det inslag av både induktion och deduktion, men abduktion är dock ingen 

kombination av dessa. Inom abduktion utgår man från empirisk fakta, liksom induktionen. 

Det deduktiva inslaget är att forskaren inte avvisar förförståelsen om ämnet. I abduktiva 

studier, justeras teorin och det redan tolkade empiriska tillämpningsområdet utvecklas  (ibid). 

Elizabeth DePoy och Laura Gitlin (1999) beskriver att induktion som att man främst utgår 

från en kvalitativ referensram, där generella regler tilltar ur enskilda fall av fenomen. I en 

induktiv ansats hade vi undersökt deltagarnas livserfarenheter ur deras perspektiv genom 

intervjuer eller observationer, för att sedan försöka utveckla en idé om hur man kan åtgärda 

problemen. Inom deduktion däremot, utgår man från generella principer för att genom dem 

förklara ett visst fenomen. Man verifierar eller falsifierar redan konstaterad sanning (ibid). 
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Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud (2012) beskriver 

abduktion som en växelverkan mellan tidigare teori och det insamlade materialet. Den 

abduktiva ansatsen anser vi vara passande för att vi har tidigare teorier om grupper, 

motivation samt kollektivt lärande och med hjälp av empirin ökar vi vår förståelse och kan dra 

slutsatser.  

 

För att besvara våra frågeställningar och syfte har vi valt att använda oss av en 

kvantitativ datainsamlingsmetod i form av enkäter. Annika Eliasson (2006) klargör att när 

forskaren ska välja metod är det viktigt den passar bra med det empiriska 

tillämpningsområdet. Mikael Hjerm och Simon Lindgren (2010) beskriver att en kvantitativ 

och en kvalitativ metod ofta framställs som helt åtskilda forskningsstilar när det gäller 

att förse sig om kunskap från samhället, och poängterar att det så klart finns skillnader, men 

de är inte så stora som det tidigare har hävdats. Skillnaderna är främst att man analyserar 

datan annorlunda beroende på om man använder sig av en kvalitativ eller kvantitativ 

metod. Esaiasson et al. (2012) tydliggör att i kvalitativa metoder går man på djupet och får 

förståelse för saker som inte är direkt uppenbara. Kvalitativa metoder i form av intervjuer är 

flexibla eftersom man kan slutföra intervjuerna när forskaren har fått tillräckligt med 

empiriskt material (ibid.). Vi valde att ha en kvalitativ del i vår studie då vi lät de två sista 

frågorna på enkäten vara öppna, vilket gjorde att respondenterna hade möjlighet att utveckla 

sina tankar och resonemang. Det ger ett djup och är också ett bra komplement till de tidigare 

icke-öppna frågorna (ibid.). Vidare beskriver Eliasson (2006) att i kvantitativ metod vill man 

kunna jämföra likvärdiga uppgifter för att kunna kartlägga frekvens eller avgöra hur stort 

utrymme olika kategorier får. Om man vill mäta något på bredden samt vill kunna 

generalisera resultatet, ska man använda sig av en kvantitativ metod (ibid.). 

 

Vi anser att ett kvantitativt datainsamlingsinstrument passar bra med tanke på att vi vill ha alla 

deltagares uppfattningar om hälsoprojektet vi studerar. Hade vi använt oss av intervjuer hade 

vi möjligtvis fått djupare information men från färre personer. Vi utformade enkäten med en 

strävan att få en stor bredd och mycket information från våra respondenter (Eliasson 2006). 

Vidare beskriver Eliasson (2006) att enkätundersökningar är en billig metod samt att 

respondenterna själva bestämma när de vill svara, vilket även gör det tidseffektivt. En annan 

fördel med enkäter är att det går relativt snabbt att bearbeta det material man får in, samt att 

det går att analysera materialet många gånger. Att skicka ut en påminnelse strax innan sista 

datum är att rekommendera, för att försöka höga svarsfrekvensen något. Nackdelarna är att 
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det finns risk för låg svarsfrekvens, samt missförstånd om vilken betydelse eller tolkning som 

ska göras av frågorna.  

3.2 Beskrivning av hälsoprojektet 

Vi har varit i kontakt med ett företag som anordnar en tävling, vilken vi i denna uppsats 

benämnder ”hälsoprojektet”, med syfte att förbättra hälsan på olika arbetsplatser. Om ett 

företag är intresserade av tjänsten anlitas företaget som sköter om administrationen av 

tävlingen. I tävlingspaketet ingår en allmän introduktion om hälsa och information om 

tävlingen, och att den är frivillig att delta i. Deltagarna får sedan själva dela in sig i lag om 

åtta och tolv personer och utse en lagledare. Därefter får de anställda göra ett konditionstest 

på cykel (Åstrandstestet) för att mäta syreupptagningsförmågan. Lagmedlemmarnas resultat 

sammanställs och ett snitt för varje lag räknas ut. Efter detta får deltagarna tre månader på sig 

att motionera med avsikt att förbättra syreupptagningsförmågan. Därför kan det vara en fördel 

att ha individer med sämre kondition i sitt lag, eftersom de kan göra störst framsteg. Vilka 

typer av aktiviteter, om det sker individuellt eller i grupp är upp till lagmedlemmen. Under 

perioden som detta hälsoprojekt var aktuellt, var det möjligt att delta på tre stycken 

frukostseminarier som hade tema kost, träning och återhämtning. Dessa anordnades av 

organisatören för tävlingen i syfte att öka kunskapen och motivationen för deltagarna. När tre 

månader har passerat får deltagarna göra samma konditionstest igen och ett snitt för varje lag 

beräknas. Det lag som lyckas förbättra sin syreupptagningsförmåga mest vinner. 

Prisutdelningen kan se olika ut i olika företag, men alla som deltagit i tävlingen får ett diplom. 

På företaget vi undersökte skedde prisutdelningen i början av juni. Deltagarna i projektet 

visste att det fanns ett pris men inte vad detta var. Organisatören anordnade prisutdelningen 

och delade ut diplom och företaget stod för ett par symboliska priser till det vinnande laget. 

Källa: Organisatören av hälsoprojektets hemsida 

 



18 
 

3.3 Genomförande 

Efter att ha studerat tidigare forskning på egen hand samt med hjälp av en bibliotekarie, och 

jämfört med vad vi anser är intressanta undersökningsområden kom vi fram till syfte och 

frågeställningar för uppsatsen. I sökningen efter tidigare forskning använde vi oss av 

Education research complete samt ERIC (Educational Resources Information Center, via 

ProQuest). De sökord vi använde oss av var: motivation in adult education, adult education 

research, intergroup relations, self-determination theory, collective learning samt collective 

learning organization.  

Vi besökte företaget som skötte administrationen av tävlingen 19/3 för en intervju och få 

information om hälsoprojektet. Därefter hade vi kontinuerlig kontakt med HR-specialisten på 

det undersökta företaget. Vi arbetade fram en inledning som bland annat beskriver vad ämnet 

har för samhällsrelevans och varför det är betydelsefullt att undersöka. Vi hittade även 

intressanta teorier som vi kunde stödja oss på i diskussion och analys av resultaten. Dessa 

hade vi som underlag när vi utformade enkäten i relation med våra frågeställningar och syfte. 

Enkäten skickade vi ut 24/4 och sista dag att svara på enkäten var 7/5. 5/5 ringde vi HR-

specialisten på företaget för att få svar på några kompletterande frågor om tävlingen, och 

samma dag bad vi HR-specialisten skicka ut ett påminnelsemail till alla som deltagit i 

projektet. 

När sista dag för att svara på enkäten hade passerat påbörjade vi resultatbearbetningen. Vi satt 

tillsammans, den ena med ett excel-ark uppslaget och den andra med deltagarnas resultat 

framför sig. Vi utformade tre tabeller utifrån frågorna som var tematiskt uppdelade i 

motivation, lärande och grupp. Frågornas nummer skrev vi lodrätt och svarsalternativen 

vågrätt, därefter räknade den ena hur många som hade svarat vad på respektive fråga medan 

den andra noggrant förde in det i dokumentet. Därefter räknade vi ut hur stor procent av det 

totala antalet som hade svarat vad på varje fråga. Enligt Jan Trost (2012) blir det då enklare 

att jämföra resultaten, även om vår låga svarsfrekvens gör att en person motsvarade en stor 

andel. Vi skrev även en kolumn för bortfall, eftersom det var ett antal frågor några 

respondenter hade missat eller inte ville besvara. Detta excel-ark omvandlade vi till tre 

tabeller (se Bilaga 3) och analyserade resultaten med hänsyn till våra teorier och tidigare 

forskning. De två öppna frågorna vi hade i vår enkät granskade vi och citerade de svaren som 

vi tyckte var kärnfulla och intressanta. Avslutningsvis förde vi samman våra resultat och 

analyser i diskussionen. 

http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.proquest.com/eric?accountid=14715
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=http://search.proquest.com/eric?accountid=14715
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3.4 Enkätutformande 

Enkäten delade vi in i olika teman utifrån våra teorier: kollektivt lärande, motivation och 

grupper. Med hänsyn till de valda teorierna formulerade vi påståenden, som hade syftet att 

besvara våra frågeställningar. Precis som Trost (2012) rekommenderar utformande vi vår 

enkät grafiskt tilltalande med frågorna tematiskt uppdelade. Eftersom vi är intresserade av att 

få reda på människors uppfattningar har vi valt att använda oss av attityd- och åsiktsfrågor i 

form av påståenden. Vi hade huvudsakligen icke-öppna frågor i enkäten eftersom det 

förenklar administrationen och minskar tolkningsutrymmet i analysen av svaren. Men för att 

fånga upp ytterligare dimensioner till undersökningen hade vi två öppna frågor. Den ena var 

vilken betydelse laget hade haft för deltagaren under tävlingen och den andra var om de hade 

några andra synpunkter, vilket kan generera intressanta synpunkter och idéer till analysen. 

Fortsättningsvis redogör Trost (2012) för att när deltagare till exempel ska redogöra för sin 

uppfattning i en enkät utan att intervallet mellan svarsalternativen är givna, är det ordinalskala 

som används. För att göra enkäten lätt att besvara valde vi genomgående samma 

svarsalternativ (instämmer helt, instämmer delvis och instämmer inte alls), förutom på den 

första frågan där de fick svara på om de var deltagare eller lagledare. Vårt mål var att 

påståendena och svarsalternativen skulle omfatta allt vi ville granska, vara relevanta, ha ett 

vardagligt språk och att vi skulle vara konsekventa i ordvalen (ibid.). Dessa påståenden 

mynnade ut i en webbenkät med 34 stycken frågor som vi skapade i Google Drive. Vi valde 

att genomföra en webbenkät på grund av att det både spar tid och pengar. Samtliga deltagare 

som deltagit fick mail från HR-specialisten i det utvalda företaget. I utskicket fanns en länk 

till enkäten, följebrevet och sista dag för att besvara enkäten. Enkäten i Bilaga 2 har vi 

redigerat på så sätt att vi tagit bort namnet på hälsoprojektet och skrivit tävlingen istället. 

Detta har vi gjort för att behålla konfidentialitet gentemot företaget.  

 

3.5 Urval och bortfall 

Vi valde att undersöka ett hälsoprojekt eftersom det ofta är avgränsat från resten av 

verksamheten och man behöver inte ta hänsyn till andra organisatoriska aspekter. Vi tittade 

först på en stegtävling samt en stafettävling, men dessa projekt var varken särskilt 

genomarbetade eller matchade vårt syfte särskilt bra. Vårt valda hälsoprojekt var ett 

spännande studieobjekt på grund av att det har ett stort fokus på gruppen. Det lag som har 
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störst förändring vinner. Hälsoprojektet sträcker sig över en 3-månaders period och en av oss 

har tidigare gjort praktik på företaget och hade på den vägen hört talas om tävlingen. 

Det studerade hälsoprojektet har pågått i många år med några modifieringar och företagen 

som deltagit i tävlingen var mer eller mindre okända för oss. I kontakt med organisatören av 

hälsoprojektet fick vi kontaktuppgifter till HR-specialisten på det företag som senast köpt 

hälsoprojektet.  I och med att tillförlitligheten minskar ju längre tid har gått (Trost, 2012) var 

vi nöjda att undersöka det företag som senast deltog i tävlingen. Företaget, vars anställda 

alltså varit respondenter i vårt enkätutskick, medverkade i tävlingen mellan januari och maj 

2013. Vi anser att tävlingen ligger tillräckligt nära i tiden för att deltagarnas återgivelse bör 

vara pålitlig (ibid.). Det var andra året i rad företaget genomförde tävlingen och därför var 

både deltagarna och ledningen införstådda med vad projektet innebar. HR-specialisten var 

mycket samarbetsvillig och höll mailkontakten med respondenterna. Enligt HR-specialisten 

anmälde sig över 90 personer i tävlingen 2013 men på grund av sjukdom, föräldraledighet, 

pensionsavgångar och andra anledningar fanns det endast 77 stycken kvar i år att skicka 

enkäten till. När det var två dagar kvar skickades en påminnelse till alla deltagare i hopp om 

att öka svarsfrekvensen. Eftersom svaren var anonyma skickades påminnelsemailet till alla, 

även de som redan svarat. Vi fick svar från 23 stycken och i enkäterna fanns det 22 deltagare 

och 1 lagledare. Vi har ett externt bortfall på 70 % av alla deltagare som var med i tävlingen 

på företaget. Om vi bortser från de öppna frågorna som var frivilliga att svara på har vi ett 

internt bortfall på fyra personer. I och med att vi använde oss av en enkät som 

datainsamlingsinstrument och hade en relativt liten undersökningsgrupp, hade vi inget behov 

att göra ett urval av de aktuella respondenterna (ibid.).  

3.6 Validitet och reliabilitet  

Enligt Esaiasson et al. (2012) är validiteten det mest centrala men samtidigt det svåraste 

problemet man stöter på inom den empiriska samhällsvetenskapen. De menar att problemet är 

olösligt eftersom det är en följd av att forskningen både arbetar med ett teoretiskt samt ett 

operationellt språk. Frågeställningar formulerade utifrån ett teoretiskt språk, och själva 

undersökningen sker på en operationell nivå. Det stora problemet ligger i om man verkligen 

undersöker det som man på den teoretiska nivån påstår.  

Validitet brukar benämnas på främst tre olika sätt; överrensstämmelse mellan teoretisk 

information och operationell indikator, frånvaro av systematiska fel samt, att vi mäter det vi 

avser att mäta (ibid.). De två första sätten kan sammanfattas till begreppet begreppsvaliditet, 
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samt det tredje sättet kallas resultatvaliditet. Begreppsvaliditeten kan börja diskuteras redan 

när man har bestämt teoretiska begrepp och sina mätverktyg. Utifrån detta har vi strävat efter 

att utforma frågeställningarna och syftet i relation med våra teorier och enkäten, så att vi har 

en god grund till våra resultat. Resultatvaliditeten behandlas när den empiriska datan har 

samlats in och beskriver då om man har mätt det man avser att mäta (ibid.). Vi diskuterar just 

resultatvaliditeten mer ingående i avsnitt metoddiskussion. 

Hjerm & Lindgren (2010) talar om reliabiliteten som ett begrepp som beskriver kvaliteten på 

våra mätningar. Skulle en exakt likadan mätning göras igen, hade det visat samma resultat om 

reliabiliteten är hög. Hade vi gjort vår undersökning vid ett annat tillfälle tror vi att det är 

mycket runt omkring som kan spela in i resultatet. Till exempel tidpunkten på året som denna 

tävling sker, hälsa, tid över för träning och så vidare, vilket gör att reliabiliteten inte är så hög. 

Esaiasson et al. (2012) skriver vidare om reliabiliteten att den också handlar om frånvaro av 

slumpen och osystematiska fel. De osystematiska felen kan till exempel vara slarv- eller 

slumpfel vid datainsamlingen eller databearbetningen.  

3.7 Forskningsetiska principer 

Det är forskaren som har det yttersta ansvaret att se till att forskningen erhåller en god kvalitet 

och är moraliskt acceptabel (Codex 2013). För att uppnå detta har vi tagit del av riktlinjer som 

finns på Codex hemsida (www.codex.vr.se) och främst en rapport kallad God Forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011). Codex drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för 

forsknings- & bioetik vid Uppsala Universitet. 

 

De forskningsetiska principerna vi har tagit del av är: 

– Avidentifiering: När man gör insamlingen av materialet ska identiteten på 

respondenterna inte vara kända (Vetenskapsrådet 2011). Detta tog vi i beaktning 

genom att när vi skickade ut enkäterna till företaget skrev vi i följebrevet att alla 

deltagare var anonyma. Vi hade ingen fråga i formuläret om namn, kön, eller ålder, 

vilket gjorde att vi inte kunde veta vem som svarade på vilken enkät och endast få reda 

på information till uppsatsen. Som tidigare nämnts använde vi oss av oss av Google 

Drive för att skapa enkäten och en länk var tillgänglig för respondenterna där enkäten 

besvarades. De anonyma svaren sändes till ett svarsblad genom Google som vi hade 

tillgång till. Enkäten skickades ut via HR-specialisten på företaget till alla som 

medverkat i hälsoprojektet, vilket gör att vi inte heller vet vilka som deltagit.  

http://www.codex.vr.se/
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– Konfidentialitet: Konfidentialitet uppnås genom att inga utomstående och obehöriga 

kan ta del av uppgifter till det undersökta objektet (ibid.). För att ta hänsyn till det har 

vi inte nämnt namnet på hälsoprojektet eller till företaget vi undersöker i uppsatsen. Vi 

har också tagit bort namnet på hälsoprojektet i bilagan för enkäten, som däremot stod i 

originalutskicket till för deltagarna.  

 

– Informerat samtycke: Informerat samtycke handlar om att respondenterna vet att de 

ingår i en vetenskaplig studie (Esaiasson et al. 2012). Det stod i följebrevet att det är 

frivilligt att delta, och att deras svar ligger till grund för vår kandidatuppsats, vilket 

gjorde att de var medvetna om vad de deltog i. Vi informerade även om vad vår 

undersökning skulle handla om samt att de fick ta del av undersökningen om de 

önskade. 

 

– Tystnadsplikt: Tystnadsplikten handlar om att forskaren inte får sprida information om 

respondenternas hälsa till obehöriga. Dock gäller detta främst inom sjukvården, 

tandvården och socialtjänsten (Vetenskapsrådet 2011). Det undersökta företaget ingår 

inte i någon av dessa kategorier, men vi har ändå inte haft tillgång till specifika 

deltagares resultat kopplat till enkäten. Detta gör att vi inte har haft valmöjlighet att 

sprida privat information om deltagares hälsa.  

3.8 Metoddiskussion 

I efterhand hade vi önskat större valmöjlighet när det gällde vårt urval. Helst hade vi velat 

genomföra studien på alla företag som deltagit i tävlingen, men tyvärr verkade inte detta vara 

möjligt, och vi fick endast uppgifter till det senaste företaget som deltagit. Detta företag utgör 

också det största av hälsoprojektets kunder. Hade vi varit mer pålästa om risken för bortfall, 

skulle vi dock varit mer angelägna att få tillgång till fler företag som deltagit. Vidare inser vi i 

efterhand att andra val gällande enkätens utformning möjligtvis hade kunnat bidra till en 

högre svarsfrekvens. Dessa diskuteras nedan. 

Gällande enkätens utformning rekommenderar Trost (2012) en inte allt för stor spridning på 

olika sorts frågedispositioner och svarsalternativ, vilket vi tog fasta på. Dock insåg vi efter 

enkäten sänts till respondenterna, att det skulle varit en fördel om frågorna hade grupperats 

eller haft olika svarsalternativ för att behålla deltagarens intresse. Designen och kvaliteten på 

undersökningen har även betydelse för respondentens engagemang, därav vår stilrena layout. 
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Det är en utmaning att skapa svarsalternativ som passar alla människors uppfattningar. En 

brist kan ha varit att våra tre svarsalternativ inte kunde ge en tillräckligt nyanserad bild av 

deltagarnas uppfattningar. Svarsalternativen kan tolkas på olika sätt av respondenterna, till 

exempel att de egentligen har samma uppfattning om ett påstående, men svarar olika. En 

möjlighet skulle kunna ha varit att ha fler svarsmöjligheter och att ha följdfrågor på vissa 

påståenden som till exempel: “motivera?” och “varför?” (Trost, 2012). I vår enkät valde vi att 

inte ha ett neutralt svarsalternativ och enligt Esaiasson et al. (2012) finns det då en risk att 

respondenten hoppar över att svara på enkäten eller ge ett svar som inte stämmer överens på 

deras uppfattning. En annan fara med att ha med ett neutralt svarsalternativ är att 

respondenten kan ange det svarsalternativet för att slippa besvara frågan. Vidare beskriver 

Esaiasson et al. (2012) att alla respondenter ska hitta ett svarsalternativ som passar deras 

uppfattning. En orsak till låg svarsfrekvens kan vara frånvaron av ett neutralt svarsalternativ, 

då respondenterna kan ha känt tvång att ta ställning till enkäten.  Med anledning av dessa 

resonemang anser vi att svarsalternativet ”Har ingen uppfattning” eller liknande skulle kunnat 

tas med i enkäten, men det är dock svårt att veta om det alternativet skulle kunna leda till 

felaktiga svar.   

Vår låga svarsfrekvens kan vidare bero på att två andra enkäter cirkulerade samtidigt som vår 

på företaget, i kombination med en intensiv arbetsperiod för de anställda. En annan anledning 

kan vara att tävlingen kändes avlägsen eftersom den genomfördes för ett år sedan. 

Svarsfrekvensen skulle kanske ökat om tiden för att skicka in enkäten hade varit längre, vilket 

vi tyvärr inte hade möjlighet till på grund av uppsatsens omfattning. Ytterligare en anledning 

som Trost (2012) betonar kan vara att vi hade relativt många frågor för att vara en webbenkät, 

då den ska vara överblickbar. Vi försökte få med tillräckligt många påståenden att vi täckte 

våra teorier samt kunde få svar på våra frågeställningar, samtidigt som vi inte ville att den 

skulle bli så lång att respondenterna såg den som tidskrävande eller tråkig. Var Trost (2012) 

drar gränsen för att enkäten ska vara överblickbar är svårt att tolka, men vi anser att denna 

faktor kan vara en bidragande orsak till den låga svarsfrekvensen. 

Utöver forskningsetiska överväganden och vårt val att erbjuda respondenterna anonymitet, 

som vi redovisat i föregående avsnitt, ansåg vi också att svarsfrekvensen kunde öka och 

undersökningen ges mer tyngd utifall enkäten och följebrevet skickades ut av HR-

specialisten. I och med detta undvek vi att utskicket fastnade i brandväggar och spamfilter 

samt att mailadresserna var aktuella (Trost, 2012).  Nackdelen med webbenkäter och 

påminnelser via mail är att de glöms bort i högre grad än pappersenkäter (ibid.). 
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På fyra frågor hade vi bortfall på en respondent då det bara var 22 svarande av 23. Vår första 

tanke var att vissa påståenden endast kunde besvaras av deltagare, då de berörde just 

ledarskapet. Därför trodde vi att bortfallet var från lagledaren på just dessa påståenden. När vi 

granskade resultatet kunde vi dock se att ledaren hade svarat på frågorna gällande ledarskapet, 

vilket dels har snedvridit resultatet, men också att det är deltagare som har missat eller hoppat 

över fyra frågor.  

En brist vi upptäckte i efterhand var att vi inte hade kontroll över om någon deltagare svarat 

på enkäten flera gånger. Trosts (2012) lösning på detta problem är att ge varje respondent en 

identitetsbeteckning. En sådan beteckning gör det också möjligt att endast skicka ut 

påminnelser till individer som inte svarat. Vår slutsats är dock att intresset att skicka in flera 

svar i en undersökning som denna är mycket låg. Respondenterna och dess mailadresser var 

okända för oss i denna uppsats, vilket gjorde att påminnelsemailet skickades ut till alla 

deltagare. Vi är medvetna om att det finns en större risk att obehöriga kommer åt 

respondenternas svar i webbenkäter än i pappersenkäter. Som Trost (2012) påpekar är det 

möjligt att återskapa programkoden och på så sätt komma åt resultaten. Med hänsyn till vårt 

ämnesval tror vi inte att någon obehörig har intresse av att ta del av vårt material. 

Eftersom vi endast fick in 23 enkäter analyserade vi resultaten manuellt. Vi var inte 

intresserade av att räkna ut centralmått och frekvensfördelningar, utan vi kunde göra våra 

sambandsanalyser utan sifferkoder. Om denna undersökning skulle varit mer omfattande 

skulle vi kodat våra svarsalternativ, gjort en sambandsanalys och på så sätt kunnat avgöra om 

undersökningen var signifikant eller inte (Trost, 2012).  

Som framgår av syftesformuleringen – att undersöka deltagarnas uppfattningar om vad 

gruppen haft för betydelse för deras motivation samt deras lärande om träning under 

hälsoprojektet – har vi valt att ange ”deltagarna” och ”hälsoprojektet” i bestämd form. Med 

detta har vår ambition varit att signalera att vi inte gör anspråk på att uttala oss om andra 

deltagare än de som medverkat i ett bestämt hälsoprojekt och av dessa också medverkat som 

respondenter i vår studie. Frågan om generaliserbarhet ska dock inte förbises utan ägnas ett 

visst utrymme. Eftersom detta hälsoprojekt inte har genomförts på så många företag skulle 

man inte kunna generalisera resultaten till samhället, även om alla deltagare från företaget vi 

undersökt skulle medverkat. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) kan en abduktiv studie 

vara felaktig eftersom endast ett enskilt fall studeras. Därför måste studieobjektet kontrolleras 

flera gånger för att kunna öka generaliserbarheten. Alla företag som har varit med i tävlingen 
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har gjort det vid olika tillfällen och många faktorer spelar in i resultatet. Med tanke på det 

externa bortfallet (70 %), kan man inte heller generalisera resultatet till alla 77 medverkande 

på företaget vi undersökt.  

Angående begreppsvaliditeten anser vi att vi skulle kunnat vara med noggranna i 

utformningen av påståendena i enkäten, så att de bättre är kopplade till våra frågeställningar. 

Vi inser att påståendena ibland kunde tolkas på olika sätt för respondenterna, och är därför 

möjligtvis inte helt korrekt kopplade till frågeställningarna och de teoretiska 

utgångspunkterna. Resultatvaliditeten skulle kunna förbättrats om vi hade fokuserat mer på 

frågeställningarna än på teorierna i enkäten. Vi anser att vi till viss del mätt respondenternas 

uppfattningar om gruppens betydelse för lärandet och motivationen, men resultatvaliditeten 

kunde varit högre om fler påståenden varit direkt relaterade till frågeställningarna. Den del där 

vi anser att vi mätt det vi avsett att mäta innefattar det faktum att vi har kunnat dra slutsatser 

med hjälp av resultaten, och trots den låga svarsfrekvensen. Dock hade vi lättare kunnat se 

mönster om våra påståenden tydligare hade kopplats till frågeställningarna från början. Att 

sedan ta nästa steg i utformningen och ta med de teoretiska utgångspunkterna i påståendena 

gör att vi skulle fått en starkare grund att analysera oavsett resultat.  

Som tidigare nämnts är reliabiliteten låg med tanke på att det är många faktorer som spelar in 

i resultatet. Till exempel att tävlingen utfördes under ett par kalla månader, som begränsade 

möjligheterna för utomhusträning. Skulle tävlingen göras om sommartid hade resultaten 

möjligtvis varit annorlunda. Osystematiska fel kan också dra ner reliabiliteten exempelvis om 

en respondent trycker på fel svarsalternativ. Vidare kan tolkningsfel också påverka resultatet 

då just enkäter kan vara svåra att förstå om frågorna inte förklaras ingående. Ett exempel är 

”Jag blir motiverad till att träna av beröm och uppskattning”, då det påståendet inte är kopplat 

till tävlingen, och respondenten kan ha svarat mer om sin allmänna uppfattning, vilket kan ge 

ett skensamband (Trost, 2012).   

I efterhand skulle vi satsat på att skicka ut enkäterna tidigare för att få mer tid till resultat och 

diskussion. Det var en utmaning att endast begränsa sig i till motivation och lärande i 

gruppen, eftersom vi under arbetets gång upptäckte fler intressanta aspekter. Vid en större 

undersökning skulle det varit spännande att kombinera enkäten med intervjuer för att få 

djupare information om deras motivation och lärande under hälsoprojektet. 
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4. Resultat och analys 

Nedan har vi presenterat och analyserat resultaten med hänsyn till teorier och tidigare 

forskning. Vi har delat upp avsnittet i rubrikerna Lärande, Motivation, samt Öppna frågor och 

utefter dessa analyserat resultaten gentemot gruppen. Som vi tidigare redovisat har enkäten 

renderat ett bortfall omfattande 54 svar varför endast 23 stycken svar kunnat analyseras i mån 

det går. 

4.1 Motivation 

4.1.1 Inre motivation 

På frågan om intresset av träning ökat efter tävlingen var svarsfrekvensen jämt fördelad 

mellan instämmer helt, instämmer delvis och instämmer inte alls. Även när det gällde frågan 

om de hade större intresse av träning i och med att det var en tävling, var spridningen jämn 

mellan de olika svarsalternativen. 18 respondenter (70 %) instämmer delvis i frågan om att 

tävlingen bidrog till att de kände lust till att vara aktiva, och ingen svarade att tävlingen inte 

alls bidrog. I denna studie  förefaller intresset för träning inte ha förändrats under 

tävlingsperioden, men tävlingen synes till viss del ha bidragit till en känsla av lust kopplat till 

de genomförda aktiviteterna. Vi tror att de andra gruppmedlemmarna samt hälsoaspekter som 

till exempel förbättra konditionen hade betydelse för om deltagarna kände lust till aktivitet.  

4.1.2 Yttre motivation 

Det var 18 respondenter (78 %) som svarade instämmer inte alls om att en tillrättavisning från 

någon annan i laget kunde få dem motiverade till att träna, och 5 respondenter (22 %) 

instämmer delvis. Majoriteten av respondenterna svarade att det inte alls fanns krav inom 

laget att träna, endast 2 respondenter (9 %) instämmer helt. I påståendet om deltagarna 

upplevde att man i deras lag peppade varandra till att träna svarade 10 respondenter (45 %) 

instämmer helt, samt 11 respondenter (50 %) att de instämmer delvis.  

Tillrättavisningar och krav inom laget förefaller således inte varit vanligt förekommande, 

däremot mycket peppande inom laget, vilket leder oss till slutsatsen att det fanns en tendens 

till att den typen av yttre motivation existerade i tävlingen. 
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4.1.3 Lagledaren 

När det handlade om lagledaren hade gett motivation att träna mer eller om lagledaren var den 

största motivationen till att träna svarade 17 respondenter (74 %), respektive 18 respondenter 

(78 %) instämmer inte alls. Endast 2 respondenter (9 %) instämmer helt att lagledaren gett 

dem motivation till att träna. 13 respondenter (59 %) instämmer inte alls samt 9 respondenter 

(41 %) instämmer delvis att lagledaren hade varit engagerad i hur det gick med träningen för 

dem. Gordon (2001) och Nilsson (2005) beskriver att en ledare ska vara lyhörd, engagerad 

och skapa stimulerande miljöer för att generera motivation till sina deltagare. Våra få 

enkätsvar tyder på att lagledarna inte haft dessa egenskaper. Mot bakgrund av detta drar vi 

slutsatsen att respondenterna uppfattat att lagledaren haft en mindre betydelsefull roll när det 

gäller deras motivation till att träna.  

4.1.4 Gruppen 

I påståendet om lagmedlemmarna hade ökat motivationen till att träna erhöll vi ungefär lika 

många svar i varje svarskategori. När vi frågade om laget gjorde att deltagaren ville prestera 

mer i tävlingen svarade 9 respondenter (39 %) instämmer helt och 10 respondenter (43 %) 

instämmer delvis. Sammanhållningen i laget däremot tyckte inte deltagarna bidrog till att de 

tränade mer. 4 respondenter (17 %) ansåg att det bidrog, men den största delen instämmer inte 

alls. Däremot kände de ett stöd från deras lagmedlemmar, 7 respondenter (30 %) svarade att 

de instämmer helt, samt 13 respondenter (57 %) svarade att de instämmer delvis. 3 

respondenter (13 %) kände inget stöd från sina lagmedlemmar. 2 respondenter (9 %) träffades 

och tränade och det bidrog till att deras motivation ökade. I påståendet om deltagarna 

motiverade sig själva till att träna svarade 16 respondenter (70 %) instämmer helt och 6 

respondenter (26 %) instämmer delvis. Våra svar visar att laget gjorde att deltagarna ville 

prestera mer, dock var den allmänna uppfattningen att sammanhållningen inte bidrog till att 

de tränade mer. Vi tror att de som anser att lagmedlemmarna ökat dess motivation haft 

peppande människor i sin omgivning vilket vi kopplar till att den yttre motivationen varit 

stark för de respondenterna. Att de flesta av respondenterna känt stöd från sina lagmedlemmar 

skulle kunna relateras till den inre motivationen då vi tror att ett upplevt stöd ökar den inre 

motivationen. En slutsats är att det fanns en stor variation på deltagarnas uppfattningar. För 

vissa hade gruppen hade stor betydelse, medan majoriteten hade andra motivationskällor. 
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4.2 Lärande 

Tittar man på resultaten angående lärande om träning ser det olika ut. Endast 1 respondent (4 

%) instämmer helt i frågan om de har lärt sig mer om träning efter tävlingen. De flesta 

deltagarna instämmer delvis och 6 respondenter (26 %) instämmer inte alls på den frågan. 13 

respondenter (57 %) ansåg att de inte heller hade lärt sig något om träning av sina 

lagmedlemmar, samt 9 respondenter (41 %) svarade att de instämmer delvis. Återigen är det 1 

respondent (4 %) som känner att den lärde sig om träning av sina lagmedlemmar. Om de 

delade med sig av kunskap till sina lagmedlemmar är det flest som svarat instämmer delvis 

och 2 respondenter (9 %) som svarat att de instämmer helt. Dock känner 13 respondenter (57 

%) att de delvis har nytta av vad de har lärt sig efter tävlingen idag. 4 respondenter (17 %) 

svarar att de instämmer helt i den frågan.  

Deltagarna upplevde att många delgav tips och kunskaper om träning inom laget. 8 

respondenter (35 %) svarade instämmer helt, samt 10 respondenter (43 %) svarade instämmer 

delvis. Ingen deltagare ansåg att de hade liknade uppfattningar om hur mycket träning som 

krävs för att förbättra sina resultat, utan resultatet var ganska jämt fördelat på instämmer 

delvis och instämmer inte alls. Majoriteten av deltagarna anser inte att deras lag strävade efter 

ett gemensamt mål, endast 4 respondenter (17 %) instämmer helt.  

För att sammanfatta resultatet av lärandet om träning har det inte skett ett stort lärande för 

respondenterna som har svarat på enkäten. Många deltagare ansåg att de hade fått tips från 

sina lagmedlemmar men däremot uppfattade få att de själva delgivit kunskap. De flesta 

respondenter hade tagit reda på information om träning på egen hand, samt från andra källor 

utanför tävlingen. Med anledning av våra få och spridda svar drar vi slutsatsen att det har varit 

variation på graden av lärande för de respondenter som svarat.   

4.2.1 Kollektivt lärande 

För att det ska ske ett kollektivt lärande måste det enligt Mittendorff et al. (2006) samt 

Granberg (2009) finnas en gemensam syn och förståelse för uppgiften, att deltagarna lär sig i 

en kontext, att den samlade kompetensen ska vara tillgänglig för alla, samt att man 

tillsammans strävar mot ett gemensamt mål. Tittar man på svaren från respondenterna har det 

inte skett ett kollektivt lärande på grund av att till exempel majoriteten ansåg att deras lag inte 

strävade mot ett gemensamt mål. Den samlade kompetensen ska dessutom vara tillgänglig för 

alla, och där var det dock många som ansåg att lagmedlemmarna delgav tips och kunskap om 
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träning. Men eftersom alla inte höll med om det, samt att det var ett sådant stort bortfall på 

enkäten, är det sannolikt att det inte skett ett kollektivt lärande i lagen.  

Den sammanfattande slutsatsen av lärande samt det kollektiva lärandet drar vi slutsatsen att 

det finns en tendens till lärande för respondenterna som svarat, samt att det troligtvis inte skett 

ett kollektivt lärande för respondenterna. 

4.3 Öppna frågor 

I de två sista frågorna på enkäten hade respondenterna möjlighet att fritt beskriva vilken 

betydelse laget hade haft under tävlingen samt om de hade några ytterligare synpunkter eller 

åsikter att tillägga.   

Det var stor variation på om laget hade haft stor betydelse eller inte under tävlingen. Nedan 

följer några citat som visar på att gruppen haft stor betydelse:  

”All, utan laget hade jag inte deltagit” 

”Roligt att träna i grupp. Att peppa varandra gör att det är både lättare och 

roligare att träna” 

”Det som var motiverande under tävlingen var att min prestation kunde 

påverka de andra negativt” 

Ovan kan vi se att gruppen haft all betydelse för vissa respondenter, men också gjort 

träningen roligare, samt att gruppen kan ha varit en motivationskälla till att prestera för andras 

skull. Detta är ett exempel på att gruppen i sig kan vara en motivationskälla. I det andra citatet 

ser vi exempel som tyder på att yttre motivation förekommit. Nedan följer några citat som 

visar på att gruppen inte haft så stor betydelse, vilket också var majoriteten av svaren: 

”Inte så stor. Det var ju mer en grej man gjorde för sig själv snarare än något 

som man gjorde för sitt lag ” 

”Inte alls egentligen. Jag tävlade med/mot mig själv” 

”Tämligen liten. Många hade inte tid att träna över huvud taget” 

”Inte mer än att det gav en anledning att prata tillsammans och bilda en social 

grupp” 
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De ovanstående citaten tyder på variationen i deltagarnas uppfattningar om gruppens 

betydelse för deras motivation till att träna. Citaten beskriver en individuell och självständig 

syn på tävlingen. Nedanstående citat gav oss en insikt om att den sammanhållning som redan 

existerade på arbetsplatsen kan ha haft mer betydelse än laget i tävlingssammanhanget: 

”Liten men vi har haft en god sammanhållning på arbetsplatsen i allmänhet 

som har bidragit” 

Citatet visar på en tendens att gruppidentiteten (Svedberg, 2007) på arbetsplatsen uppfattas 

som stark, vilket gör att laget inte har lika stor betydelse för respondenterna som svarat. Den 

andra öppna frågan var om deltagaren hade några ytterligare synpunkter att tillägga, vilket 

gav oss två intressanta citat: 

”Jag tränar ganska mycket utan tävlingen, men öka på ytterligare under 

tävlingen för att vi skulle vinna. Tycker att det var bra för att det visar att man 

kan prestera mer än vad man tror :-)” 

”Tävlingen i sig var viktigt för mig att återuppta träningen” 

Citaten ovan visar exempel på att tävlingen kunde vara motiverande för deltagaren, dock på 

olika sätt. Dels kunde tävlingen vara en hjälp att ta upp träningen igen, likväl som att 

tävlingsmomentet kunde vara motiverande. Citaten kunde även ge oss upplysning om att 

tidpunkten på året kunde påverka deltagarnas resultat i tävlingen: 

”Tävlingen hamnade konstigt i tiden för oss. Det var kallt för att träna ute 

vilket gjorde att de lagmedlemmar som inte hade medlemskap på något gym 

hade svårt att hitta tillfällen för träning” 

Eftersom de två öppna frågorna inte var relaterade till motivation eller lärande kan vi 

inte analysera alla citat mot våra teoretiska utgångspunkter såvida respondenterna inte 

tagit upp de aspekterna i sina svar.  

6. Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka deltagarnas uppfattningar om vad gruppen haft för 

betydelse för deras motivation till träning. Vi är även intresserade av att studera deltagarnas 

uppfattning kring vad gruppen haft för betydelse för deras lärande om träning i hälsoprojektet. 
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I detta avsnitt ska vi diskutera resultat och analys samt ge svar på våra föreställningar: 

 

 Hur uppfattar deltagarna gruppens betydelse för deras motivation i ett hälsoprojekt?  

 Hur uppfattar deltagarna gruppens betydelse för deras lärande i ett hälsoprojekt?  

 

I analysen kom vi fram till att den inre motivationen till viss del hade betydelse för 

respondenterna i tävlingen. Tendensen till att den inre motivationen till aktivitet hade ökat tror 

vi kan bero på att deltagarna befann sig i ett socialt sammanhang. Vi anser med utgångspunkt 

i våra enkätsvar att det är känslan av delaktighet och tillhörighet som haft större betydelse än 

tävlingsmomentet när det gäller den inre motivationen. Detta resonemang är något som 

förstärks av frågan där majoriteten höll med om att laget var en anledning att respondenten 

ville prestera mer i tävlingen. På frågan vad gäller om lagets sammanhållning bidrog till att 

deltagaren tränade mer, blev svarsfrekvensen motsatsen. Dessa två påståenden säger emot 

varandra men vi tycker de har liknande innebörd, även om vi måste ta hänsyn till att de kan 

tolkas olika. Skillnaden mellan påståendena är att den ena handlar om viljan att prestera mer 

på grund av laget, medan den andra syftade till vad man faktiskt åstadkom med hjälp av 

sammanhållningen i laget. Ett citat från en deltagare angående vad gruppen haft för betydelse 

för deltagaren löd: 

”Liten men vi har haft en god sammanhållning på arbetsplatsen i allmänhet 

som har bidragit” 

 

Detta gjorde oss uppmärksamma på att den redan existerande sammanhållningen samt 

gruppidentiteten på arbetsplatsen kan vara en orsak till att respondenterna svarade att 

sammanhållningen i laget inte var särskilt betydelsefull. I en studie av Kennedy et al. (2009) 

såg de ett samband mellan organisatoriskt stöd och potensen i grupper (se avsnitt 2.2.1). 

Potensen avser den kollektiva tron om att laget är effektivt. Eftersom gemenskap och tro om 

effektivitet möjligtvis kan existera för lagmedlemmarna på arbetsplatsen, har troligtvis de nya 

lagen inte så stor betydelse för motivationen. Med bakgrund av ovanstående kan vi se en 

tendens till att viljan till att träna är starkare än vad deltagarna faktiskt åstadkom, samt att 

gemenskapen som redan fanns på arbetsplatsen kan ha gjort att laget haft mindre betydelse. 

Ett påstående som handlade om deltagarna blev motiverade av beröm och uppskattning (se 

Bilaga 3), är ett påstående som vi inte kopplade till denna tävling. Detta medförde att vi inte 
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kan tolka det påståendet kopplat till yttre motivation, utan det kan handla om deras allmänna 

uppfattning om beröm och uppskattning. Våra svar visar på att den yttre motivationen fanns i 

tävlingen i form av peppande från lagmedlemmar, och majoriteten av respondenterna 

upplevde inte några krav eller tillrättavisningar från någon i laget. Den yttre motivationen tror 

vi skulle öka mer om tävlingen pågick under en längre tid och om det skulle ställas högre krav 

på deras samarbetsförmåga och prestation. Vi anser att i ett nära samarbete skulle yttre 

motivation vara mer förekommande än i tillfälliga projekt eftersom deltagare i ett nära 

samarbete måste ta hänsyn till allas synpunkter och personligheter. I Katz studie (1982) 

visade resultaten dock att i en grupp med lång livslängd, blev stabiliteten för hög, vilket 

gjorde att gruppen tappade kontakten med omvärlden. Med hänsyn till detta är det svårt att 

veta hur lång den optimala livslängden på ett hälsoprojekt skulle vara. Detta hälsoprojekt 

varade i 3 månader, vilket kan ses som en kort tid om grupprocesser tydligt ska synas, men är 

hälsoprojektet för långt, finns risken att intresset tappas och gruppens gemenskap blir sämre.   

För att en ledare ska uppfattas motiverande krävs bland annat att denna ska vara lyhörd och 

engagerad gentemot sina deltagare (Gordon, 2001). Det krävs även att ledaren kan locka fram 

inre drivkrafter genom att skapa stimulerande miljöer (Nilsson, 2005). En tendens från 

enkätsvaren är att dessa ledaregenskaper inte var något som krävdes eller efterfrågades i 

tävlingen, vilket vi antar är anledningen att lagledaren generellt inte uppfattades som 

motiverande. Vi tror att ledaren med fördel skulle kunnat kombinera olika strategier om 

lärande med deltagarnas erfarenheter för att motivera deltagarna i större utsträckning (Goddu, 

2012). I resultatet såg vi en viss antydan till att de som hade en motiverande och engagerad 

ledare också hade en större gemenskap inom laget. Om det skulle ställts högre krav på 

lagledaren tror vi att motivationen för deltagarna i tävlingen skulle ökat. Vidare beskriver 

Sullivan och Strode (2010) i sin artikel att om lagledaren sätter upp mål för deltagaren, som är 

på en nivå som deltagaren klarar av, ökar chansen att deltagaren känner tillfredställelse och 

därmed motivation till att nå målet. Hade delmål funnits för lagen i hälsoprojektet kan 

motivationen för delatagarna ha ökat och möjligvis också gemenskapen i laget. Sullivan och 

Strode (2010) redogör för att i ett motiverande klimat (se avsnitt 2.2.4) ökar också chansen att 

deltagarna kan reglera sin inre motivation, och därför känna tillfredställelse och glädje för 

uppgiften. Eftersom detta hälsoprojekt endast varade i 3 månader och att lagledaren inte hade 

de krav på sig som nämnt tidigare, är det inget vi eftersträvade att se i denna studie, dock kan 

det vara intressant och givande att i framtiden ha dessa hjälpande faktorer i åtanke.  
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I enkätsvaren var det blandade åsikter om lagmedlemmarnas betydelse för deltagarnas 

motivation till att träna, och som tidigare nämnt bidrog laget till att vilja träna mer. En slutsats 

är att den yttre motivationen bör bli större om tävlingen pågår under en längre tid och att det i 

laget sker ett tätare samarbete. En stor motivationskälla ansåg våra respondenter var dem 

själva, vilket ger oss slutsatsen med hänsyn till våra få resultat, att gruppen har till viss del 

betydelse för motivationen, men var inte den största anledningen till att träna.  

Den allmänna uppfattningen för deltagarna som svarat är att de inte har lärt sig om träning 

under tävlingsperioden. Vi upptäckte dock att två svar var motsägelsefulla då majoriteten av 

våra respondenter anser att de inte har lärt sig av sina lagmedlemmar, däremot tycker de att 

många delade med sig av sina tips och kunskaper inom laget. Detta är anmärkningsvärt på 

grund av att de flesta svarade att de inte gett tips om träning till sina lagmedlemmar. 

Förkunskaperna om träning är något vi anser spelar in när det gäller lärande. Vi tror att de 

som upplevde att de lärde sig om träning av sina lagmedlemmar hade mindre förkunskap om 

träning samt att de var mer benägna att vilja ha tips från sina lagmedlemmar. De deltagare 

som kände att de redan erhöll tillräckligt med kunskap om träning, var möjligtvis inte 

medvetna om deras kunskapsdelning. Det finns också en möjlighet att de inte har uppfattat att 

de lärt sig något i och med tävlingen, men vi tror att deltagarna efter 3 månader fått mer 

kunskap än vad de hade innan. Vidare i resultatet upptäckte vi en tendens till att deltagarna 

tagit reda på information om träning på egen hand, vilket kan ge oss slutsatsen att det skett ett 

lärande men hur stor betydelse gruppen har är diffus på grund av de få och motsägelsefulla 

svaren.  

Svedberg (2007) tar upp gruppidentitet som en viktig komponent i ett lag. Gruppen ska 

definiera sina uppgifter, det ska finnas former för kommunikation, samt finnas någon form av 

ledningsfunktion. Frånvaron av dessa faktorer kan vara ännu en orsak till att gruppen i sig inte 

bidrog mer till varken lärande eller motivation för respondenterna.  

Vi har redan dragit slutsatsen i analysen att ett kollektivt lärande, så som vi valt att definiera 

begreppet (se s. 14 i uppsatsen) inte har skett utifrån enkätsvaren, men vi vill påpeka att det 

kan ha skett någon form av kollektivt lärande hos en mindre grupp inom laget. Vi tror att en 

anledning till att inget kollektivt lärande skett med hänsyn till våra svar är på grund av att det 

inte funnits någon synlig gemensam handlingsarena för deltagarna att utbyta erfarenheter i 
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(Döös & Wilhelmson 2011). Hade laget tagit hjälp av varandra hade kunskapsdelning skett 

inom den handlingsarenan, men nu kanske handlingsarenan utgjordes av en mindre grupp 

inom laget. Lehesvirta (2004) beskriver i sin studie att medvetenheten om hur viktig 

kunskapsdelning är, avgörs om ett kollektivt lärande ska ske. Vi tror att om man innan 

tävlingen hade påpekat hur viktigt det är att dela med sig av tips och kunskap om träning, 

hade det varit större chans till att ett bredare lärande, och framförallt ett kollektivt lärande 

hade varit möjligt. Få personer i vår studie svarade att de instämmer helt i frågan om de delat 

med sig av kunskaper till sina lagmedlemmar, och få personer svarade också att de ansåg att 

deras lag hade god gemenskap samt att laget hade ett gemensamt mål. Det är därför inte 

omöjligt att dessa respondenter som svarat har varit i samma lag, och varit nära vänner till 

exempel, och därför inom deras grupp kan ha skapat ett kollektivt lärande.  

På grund av den låga svarsfrekvensen är det inte möjligt att generalisera resultaten varken till 

svarsgruppen, tävlingen eller i ett större perspektiv. Med anledning av detta är våra slutsatser 

vaga och bör ses med försiktighet. En större svarsfrekvens skulle möjliggöra mer pålitliga 

slutsatser som skulle kunna generaliseras till hälsoprojektet. 

6.1 Framtida forskning 

I vårt arbete har vi sett stora variationer i huruvida gruppen uppfattats ha betydelse när det 

gäller lärande och motivation. Med underlag av våra knappa resultat tror vi att gruppen har en 

viss betydelse, men för att kunna dra några generella slutsatser krävs det en mer omfattande 

undersökning. Med hänsyn till vårt begränsade urval är det som tidigare nämnts inte möjligt 

att kunna generalisera resultaten på något sätt. Det skulle vara intressant att genomföra samma 

studie på flera företag som genomfört samma tävling för att i större utsträckning kunna se 

mönster om gruppens betydelse för motivation och lärande. Det skulle också vara spännande 

att se hur skillnaden blir på utfallet om både organisatören av tävlingen och det undersökta 

företaget skulle vara medvetna om de faktorer som har betydelse för gruppen, motivationen 

samt det kollektiva lärandet. Denna uppsats har delvis bidragit med kunskap om olika faktorer 

som kan ha betydelse i detta hälsoprojekt till exempel vikten av att dela kunskap, att ha 

peppande lagmedlemmar samt lagledarens roll. Studien skulle kunna kompletteras med 

kvalitativa intervjuer. Det skulle ge en djupare förståelse för respondenternas uppfattningar 

och även gett oss möjlighet att ställa följdfrågor. Vi upptäckte många intressanta inriktningar 
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under arbetets gång. För framtida studier inom detta forskningsområde skulle lagledarens 

betydelse för gruppdeltagares upplevelser vara spännande att fördjupa sig i. 
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Bilaga 1. Följebrev 

Hej! Vi är två Personalvetar-studenter från Uppsala Universitet som skriver vår 

kandidatuppsats inom pedagogik mot vuxna och arbetslivet. I och med att Ni är en av de få 

företag som deltagit i hälsoprojektet är vi väldigt angelägna om att få veta era upplevelser och 

tankar kring tävlingen. Enkäten tar cirka 5-10 minuter att besvara och det är frivilligt att delta. 

Ni är anonyma och era svar kommer endast användas i vår undersökning. Resultatet har ni 

möjlighet att ta del av om så önskas. Vi uppskattar om ni svarar så snabbt som möjligt och 

tackar på förhand för Era svar! Senaste svarsdag är 7/5. 

 

Här stod en länk till enkäten. Enkäten finns i Bilaga 2. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Isabelle de Rosche (isaderosche@gmail.com) 

Jenny Ohlsson (jenny.ohlsson@dyslektikerna.se) 
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Bilaga 2. Enkät 

Ett stort tack för att Du vill vara med och hjälpa oss med vår uppsats! 

1. Vilken roll hade du i tävlingen? 

Deltagare, Lagledare 

2. Jag hade stort intresse av träning innan tävlingen 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

3. Jag fick större intresse för träning efter tävlingen 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

4. Min lagledare var största motivationskällan till att träna 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

5. Tävlingen bidrog till att jag känner lust till att vara aktiv 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

6. I och med tävlingen blev jag mer intresserad av träning 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

7. Jag blir motiverad till att träna av beröm och uppskattning 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

8. Konkurrens i tävlingen gjorde att jag blev sporrad till att träna 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

9. Risken att få en tillrättavisning av någon i laget gjorde mig motiverad till träning 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

10. Mina lagmedlemmar ökade min motivation till att träna 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 
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11. Tanken på att laget skulle vinna tävlingen gav mig motivation till att träna 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

12. Det var jag som motiverade mig till att träna 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

13. Lagledaren gav mig motivation till att träna mer 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

14. Ju längre tiden gick i tävlingen, desto mer ökade motivationen till att träna 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

15. Jag har lärt mig mer om träning efter tävlingen 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

16. Jag har lärt mig om träning av mina lagmedlemmar 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

17. Jag har delat med mig av mina kunskaper till mina lagmedlemmar 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

18. Jag visste hur jag skulle gå tillväga under de tre träningsmånaderna för att få 

resultat 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

19. Jag har tagit reda på information om träning på egen hand under tävlingen 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

20. Jag har fått information om träning på andra håll än från tävlingen 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 
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21. Det jag lärde mig om träning i tävlingen har jag nytta av idag 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

22. Jag upplevde att lagmedlemmarna delgav tips och kunskaper till alla i laget 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

23. I mitt lag strävade vi mot gemensamma mål 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

24. I mitt lag peppade vi varandra till att träna 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

25. Laget gjorde att jag ville prestera mer i tävlingen 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

26. I mitt lag hade vi god gemenskap 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

27. Lagets sammanhållning bidrog till att jag tränade mer 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

28. Jag upplevde att det fanns krav inom laget att träna 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

29. Lagledaren var engagerad i hur det gick med träningen för mig 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

30. Jag kände stöd från mina lagmedlemmar i tävlingen 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

31. Mitt lag träffades och tränade tillsammans vilket ökade min motivation 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 
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32. I mitt lag hade vi liknade uppfattningar om hur mycket träning som krävs för att 

förbättra sina resultat 

Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer inte alls 

33. Vilken betydelse har laget haft för dig under tävlingen?  

Öppen fråga 

34. Har du några ytterligare synpunkter eller åsikter? 

Öppen fråga 
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Bilaga 3 Enkätsammanställning 

Nedan visas resultatet i tabellform med svarsfrekvens som första siffra, samt procent av de 23 

svarande (med undantag för bortfallen) inom parentes. De olika frågorna har vi delat in i de 

teman vi tidigare behandlat resultaten i, motivation, lärande och gruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivation    

Fråga Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
alls 

Bortfall 

     

2 7 (30%) 14 (61%) 2 (9%) 0 

3 7 (30%) 8 (35%) 8 (35%) 0 

4 0 (0%) 5 (22%) 18 (78%) 0 

5 0 (0%) 18 (78%) 4 (17%) 0 

6 6 (26%) 8 (35%) 9 (39%) 0 

7 10 (43%) 11(48%) 2 (9%) 0 

8 7 (30%) 10 (43%) 4 (17%) 0 

9 0 (0%) 5 (22%) 18 (78%) 0 

10 9 (39%) 6 (26%) 8 (35%) 0 

11 9 (40%) 9 (40%) 4 (18%) 1 

12 16 (70%) 6 (26%) 1 (4%) 0 

13 2 (9%) 4 (17%) 17 (74%) 0 

14 4 (17%) 10 (43%) 9 (39%) 0 

Lärande     

Fråga Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Bortfall 

15 1 (4%) 16 (70%) 6 (26%) 0 

16 1 (4%) 9 (39%) 13 (57%) 0 

17 2 (9%) 11 (50%) 9 (41%) 1 

18 12 (52%) 7 (30%) 4 (17%) 0 

19 6 (26%) 14 (61%) 3 (13%) 0 

20 9 (39%) 14 (61%) 0 (0%) 0 

21 4 (17%) 13 (57%) 6 (26%) 0 

22 8 (35%) 10 (43%) 5 (22%) 0 
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Gruppen     

Fråga Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
alls 

Bortfall 

23 4 (17%) 10 (43%) 9 (39%) 0 

24 10 (45%) 11 (50%) 1 (5%) 1 

25 9 (39%) 10 (43%) 4 (17%) 0 

26 9 (39%) 9 (39%) 5 (22%) 0 

27 4 (17%) 9 (39%) 10 (43%) 0 

28 2 (9%) 5 (22%) 16 (70%) 0 

29 0 (0%) 9 (41%) 13 (59%) 1 

30 7 (30%) 13 (57%) 3 (13%) 0 

31 2 (9%) 3 (13%) 18 (78%) 0 

32 0 (0%) 11 (48%) 12 (52%) 0 


