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Sammanfattning
Denna studie berör friskvårdsförmåner och dess utnyttjande, som anställda kan få betalda av
sin arbetsgivare samt hur detta utnyttjande kan påverka arbetsmotivationen. Detta sker
inledningsvis genom en beskrivning av friskvård mer generellt, därefter följer en skildring
kring skapandet av arbetsmotivation samt dess utformande. Vårt syfte med denna studie var
först att undersöka utnyttjandet av betald friskvård och den upplevda arbetsmotivationen hos
de anställda i Trollhättans Stad. Efter denna kartläggning var syftet att identifiera hur det
differentierade utnyttjandet kunde samvariera med den upplevda arbetsmotivationen.
Studien grundar sig på en kvantitativ undersökning i enkätform, vilken har utförts inom den
offentliga verksamheten i Trollhättans Stad. Av de 440 stycken utskickade enkäterna fick vi
totalt in 282 stycken, vilket gav undersökningen en svarsfrekvens på 64 procent.
Könsfördelningen hos respondenterna i undersökningen var 78 procent kvinnor och 22
procent män. Bland våra respondenter kan det utläsas att det generellt existerar en positiv
upplevelse kring att Trollhättan Stad som arbetsgivare väljer att erbjuda någon form av
friskvård till sina anställda. Dock är inte utnyttjandet av dessa lika stort i relation till
respondenternas positiva attityder till friskvård. Dessutom uppvisas en generell
tillfredsställelse i upplevd arbetsmotivation, vilket delvis exemplifieras genom en hög
meningsfullhet och motivationsnivå bland respondenterna. Resultatet påvisar genomgående
att det existerar tendenser, som uppvisar att regelbundet friskvårdsutnyttjande är en faktor
som kan samvariera med den upplevda motivationen hos de anställda på en arbetsplats.
Däremot får dessa tendenser ses som relativt svaga då det är komplicerat att identifiera
kausaliteten mellan dessa ämnesområden.
Vi menar att eventuella insatser för att förbättra de kommunanställdas utnyttjande av betald
friskvård, främst bör inriktas på de som mer sällan eller aldrig väljer att utnyttja någon form
av betald friskvård. Detta då det troligen hade gett störst effekt på organisationens
verksamhet, då ett brett utnyttjande av samt positiva attityder till friskvårdsförmånerna, är en
god förutsättning för en främjande arbetssituation. Dessutom menar vi att det krävs ett
långsiktigt strategiskt arbete för att uppnå denna främjande arbetssituation, vilket i sig skulle
kunna bidra till en ökad arbetsmotivation för den enskilde individen.

Nyckelord: Arbetsmotivation, friskvård, kvantitativ metod, motivationsfaktorer
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1. Inledning
Denna studie inleds med en bakgrundsbeskrivning till varför vi har valt vår frågeställning.
Därefter presenteras vårt syfte, följt av en konkretisering av syftet genom valda
problemformuleringar.

1.1 Bakgrund
Aldrig tidigare har individer varit så medvetna om betydelsen av hälsa, kost och motion, men
trots detta är antalet sjukskrivningar högre än någonsin. Kunskapen om att individer som är
aktiva och motionerar, har en större sannolikhet att vara friskare än individer som inte gör det,
är vanligt förekommande i dagens samhälle (Angelöw, 2002). Många arbetsgivare har på
senare tid förstått att en god hälsa bland personalen är av stor vikt för att verksamheten skall
bli gynnsam. Det är fördelaktigare att inneha ett perspektiv med förebyggande och främjande
friskvård, än att återanpassa och rehabilitera långtidssjukskrivna tillbaka till arbete
(Andersson, Johrén, Malmgren, 2004).
Allt fler arbetsgivare tenderar även att få en ökad medvetenhet kring hälsa och dess betydelse
och som en del av friskvårdsarbetet erbjuder de sina anställda en friskvårdstimme som en
hälsofrämjande personalförmån. Vad friskvårdstimmen består av kan skilja sig från
organisation till organisation, men den grundläggande föreställningen är att de anställda får
avsätta en timme av sin arbetstid per vecka åt friskvård (Angelöw, 2002). Organisationer kan
dessutom erbjuda sin personal motionsaktiviteter utanför arbetet som är av enklare slag och
mindre värde, vid motionsanläggningar som ligger skilt från arbetsplatsen (Skatteverket,
2010). Även om arbetsgivaren erbjuder dessa förmåner för sin personal, så är sättet att ta till
vara på dem beroende av personalens attityd, motivation samt hur organisationskulturens
inställning till användandet av friskvård är (Angelöw, 2002).
En bakomliggande orsak till varför vi har valt att genomföra denna studie är för att vi innehar
ett intresse av friskvårdsarbete i arbetslivet. Det som främst kändes relevant att studera
närmare var friskvårdstimmen och övrig subventionerad träning. Då vi fann relativt lite
tidigare forskning kring hur betald friskvård kan påverka individens arbetsmotivation, ansåg
vi att företeelsen kändes relevant och befogad att undersöka. Organisationen Trollhättans Stad
som vi har utfört studien på, har cirka femtusen anställda och innehar en relativt lång
erfarenhet av att erbjuda sina anställda friskvårdsförmåner. Organisationen erbjuder sin
personal ett antal förmåner, men då studien baseras på hur betald friskvård kan påverka
arbetsmotivationen, väljer vi att belysa de friskvårdsförmåner som på denna organisation kan
exemplifieras i form av friskvårdstimmen och subventionerad träning, på av organisationen
utvalda motionsanläggningar.
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1.2 Syfte
Vår avsikt med denna studie är att undersöka utnyttjandet av betald friskvård och den
upplevda arbetsmotivationen hos de anställda i Trollhättans Stad. Efter denna kartläggning är
syftet att identifiera hur det differentierade utnyttjandet kan samvariera med den upplevda
arbetsmotivationen.

1.3 Problemformulering
För att konkretisera vårt syfte utgår vi från följande frågeställning i vår problemformulering:
Kan utnyttjandet av betald friskvård samvariera med den upplevda arbetsmotivationen? För
att tydligare kunna besvara denna frågeställning väljer vi att ta hjälp av följande
frågeställningar:
I vilken utsträckning utnyttjar de anställda den betalda friskvården?
Hur upplever de anställda sin arbetsmotivation?
Vilka eventuella samvariationer kan existera mellan nyttjandet av betald friskvård och
upplevd arbetsmotivation?

2. Teoretisk referensram
Detta kapitel inleds med en definition av begreppet friskvård samt dess utveckling och
förekomst i arbetslivet. Därefter belyses begreppet arbetsmotivation utifrån valda teorier,
dessa exemplifieras även med hjälp av modeller. Avslutningsvis sker en motivering till vald
teoretisk referensram.

2.1 Friskvård
I dagens samhälle förekommer ett flertal definitioner av friskvård, alltifrån att enbart utgå från
fysisk aktivitet till att omfatta alla aktiviteter som syftar till att bibehålla eller utveckla hälsan.
Den mest förekommande definitionen av friskvård berör enskilda individers livsstil, såsom
fysisk aktivitet, kost, rökning och alkohol (Angelöw, 2002). Framträdande för all sorts
friskvårdsarbete är att det krävs en aktiv medverkan av individen själv för att det ska bli ett
positivt resultat. En vanligt förekommande friskvårdsdefinition är således: ”Alla
aktiva åtgärder som vidtas för att befrämja hälsan främst på individ- och gruppnivå med
fokus på levnadsvanor och livsstil” (Rydqvist & Winroth 2002, s. 29). Johnsson, Lugn &
Rexed (2003) påvisar att friskvård kan utövas på individ-, grupp-, eller organisationsnivå men
betonar att friskvård är ett samlingsbegrepp för de aktiviteter som skapar balans i individen
genom stimulans, återhämtning, anspänning och avspänning. Därigenom ges individen kraft,
mod och vilja för att kunna möjliggöra ett bra liv, såväl på arbetet som i hemmet.
Det praktiska friskvårdsarbetet är ofta inriktat på individ-, grupp- och organisationsnivå där
levnadsvanor och livsstilsfrågor fokuseras (Rydqvist & Winroth, 2002). Andersson, Johrén
och Malmgren (2004) menar att friskvård på individnivå bör ge ett ökat hälsomedvetande,
bättre trivsel med sig själv och andra, förbättrade hälsovanor, bättre ork och slutligen en
bibehållen eller förbättrad god hälsa. Vilket skulle kunna resultera i en minskad sjukfrånvaro,
ökad effektivitet samt en ökad arbetstillfredsställelse (Rydqvist & Winroth, 2002). På
gruppnivå bör friskvårdsarbetet bidra till en ökad gemenskap och trivsel, som i sig leder till
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att förbättra den psykosociala miljön på arbetsplatsen (Andersson, Johrén, Malmgren, 2004).
På organisationsnivå bör friskvårdsarbetet medverka till en väl fungerande personal som kan
påverka individens kvalitet, produktivitet samt effektivitet i arbetet. Inom alla dessa nivåer är
det av stor vikt att inneha en medvetenhet om att det krävs ett långsiktigt arbete för att uppnå
önskat resultat (Rydqvist & Winroth, 2002).

2.1.1 Friskvårdens utveckling
Först på 70-talet blev friskvård en form av organiserad verksamhet, då kost och motion var de
dominerande inslagen i friskvårdsarbetet. Under 80-talet blev grupp- och
utbildningsverksamheter allt vanligare och exempel på detta var kostskolor och sluta-röka
grupper. Detta var aktiviteter som förekommit tidigare men som nu på allvar kopplades
samman med just friskvårdsbegreppet. Friskvården idag, består till stor del av en kombination
av de ovan nämnda faktorerna, men även kultur är ett begrepp som numera kan förknippas
med friskvård. Dessutom finns det en tendens i dagens samhälle att friskvårdsfrågorna får ett
större utrymme inom organisationer och företag, än som var fallet i början av 90-talet.
Friskvårdsfrågor finns idag även på strategisk nivå genom olika policy- och styrdokument,
vilket betonar friskvårdens ökade betydelse (Rydqvist & Winroth, 2002).

2.1.2 Friskvård inom arbetslivet
Halling (2002) påvisar att personalens individuella egenskaper och kompetens är viktiga
faktorer inom arbetslivet där fokusering på kunskap eftersträvas. I dagens arbetsliv handlar vi
mer med kunskap och tjänster än vi tidigare gjort och personalen blir således en avgörande
faktor i företagets framgång. Därav ligger det i arbetsgivarnas intresse att personalen har en
god hälsa, god fysik och psykisk balans. Rydqvist & Winroth (2002) menar att en rimlig
förklaring till företag och organisationers ökade intresse och intensifierade friskvårdsarbete
kan vara en ökad medvetenhet och kunskap kring vad friskvård står för samt de ökade krav på
personalen i dagens arbetsliv. Dessutom tenderar medvetenheten ha ökat kring att en
långsiktighet i friskvårdsarbetet krävs, för att det ska resultera i mer genomgripande effekter.
Följaktligen är det av stor vikt att personalen mår bra och innehar en god hälsa, om detta inte
är fallet, kan det påverka kvalitén på det arbete som utförs samt utgöra en större risk för
sjukskrivning för den enskilde individen.
Friskvård inom arbetslivet berör således inte enbart ett förebyggande arbete mot sjukdom utan
även skapandet av främjande miljöer som leder till en god hälsa hos den berörda personalen.
Genom friskvårdsarbete vill företag och organisationer verka för en förändrad
levnadsstil genom att förändra beteende- och levnadsmönster hos sina anställda. Denna
förändringsprocess kan upplevas som ansträngande för individen och därmed resultera i
motsträvighet till förändring. Därför är det av stor vikt att friskvårdsarbetet är integrerat i
verksamheten och innehåller tydliga mål och en tydlig struktur för önskvärt resultat.
Friskvårdsarbetet bör därför vara långsiktig med ständiga förbättringar i fokus, med hänsyn
till detta bör detta friskvårdsarbete inte bedrivas i kortare projektform (Johnsson, Lugn &
Rexed, 2003). Även Halling (2002) påpekar att friskvård är en lång process som innehåller
flertalet steg, en viktig faktor i denna process är att få med sig personalen i friskvårdsarbetet i
strävan mot de gemensamma målen. Friskvård bör aldrig ske genom tvång utan istället ska
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andra motiv användas för att inspirera och motivera de anställda. Viktiga faktorer för
arbetsgivare i deras friskvårdsarbete är att få det förankrat, både hos ledning och personal,
analysera personalens behov och möjligheter samt att göra friskvårdsarbetet mätbart och
utvärderat.
Kjellman (2006) hävdar att en så stor del som 40 procent av alla arbetstagare av olika skäl
avstår helt från all typ av friskvård. Trots att utbudet av friskvårdsaktiviteter oftast är stort så
lyckas arbetstagarna inte upprätthålla ett aktivt utnyttjande av dessa friskvårdaktiviteter. Detta
kan till viss del bero på att den enskilde individen känner att den varken har tid, kraft eller
lust. Denna grupp av individer behöver motiveras att genomföra självvalda åtgärder som till
en början inte är alltför ansträngande. Anledningarna till att vissa väljer att inte delta i
friskvårdsutövandet kan vara många, men tidigare erfarenheter av något slag inom detta
område kan vara en förklaring. Andra bakomliggande orsaker till uteblivandet av
friskvårdsutnyttjandet kan vara att vissa individer prioriterar bort friskvården för andra
förehavanden samt att de kan vara i så dålig fysisk kondition så att den egna fysiska förmågan
omöjliggör aktivering i det friskvårdsutbud som erbjuds.
Arbetslivets allt större krav, med ökad arbetsbörda, högre arbetstakt, tidspress,
personalnedskärningar, återkommande förändringar i arbetsorganisation, rationaliseringar,
anställningsotrygghet och många gånger dålig egenkontroll i arbetet påverkar individens
hälsovanor till stor del. Alla dessa faktorer försvårar innehavandet av en rimlig balans mellan
arbete, familj och fritid samt ökar risken för utbrändhet och olika sjukdomstillstånd. Friskvård
utgör således en viktig beståndsdel i att motverka dessa tillstånd (Andersson, Johrén,
Malmgren, 2004). En betydelsefull faktor i arbetslivet som kan påverka individens inställning
samt utnyttjande av friskvårdsförmåner är chefen som oftast ses som en tongivande och
normbildande individ på arbetsplatsen. Därför betraktas chefen ofta som en förebild för
medarbetarna, i och med det så kan chefen utgöra såväl en negativ som positiv sådan för sin
personal. Medarbetare på flera arbetsplatser anser att en av de främsta faktorerna till att de
mår bra och trivs på sin arbetsplats är hur bra förebild deras chef är (Angelöw, 2002).

2.1.3 Friskvårdsförmåner
Aktuella regler kring skattefri motion och annan friskvård har allteftersom förändringar i
motionsformer och dess utövande utvecklats och anpassats. Dagens arbetsgivare kan erbjuda
sin personal motionsaktiviteter av enklare slag och mindre värde vid motionsanläggningar
som ligger skilt från arbetsplatsen. Avgiften som erhålls vid friskvårdsaktiviteten kan även
betalas av den anställde direkt, för att mot kvitto få ersättning av företaget. Andra
tillvägagångssätt som företaget kan använda sig av är att dela ut kuponger, checkar eller andra
liknande handlingar som ger tillträde till en friskvårdsaktivitet. Utlägg kan göras för den
anställde utan att skattefriheten påverkas, vare sig det avser årskort, klippkort eller
enkelbiljetter, under förutsättning att betalningen avser förmåner som uppfyller kriterierna för
skattefria friskvårdsaktiviteter (Skatteverket, 2010).

4

Friskvårdsaktiviteter som anses vara av enklare slag och därmed berättigas som skattefri
förmån är exempelvis gymnastik, styrketräning, racketsporter samt lagsporter. Även andra
aktiviteter av olika slag såsom exempelvis motionsdans, tai chi, kostrådgivning, information
om stresshantering samt kontorsmassage kan godtas om övriga förutsättningar för skattefrihet
för personalvårdsförmåner är uppfyllda. Exempel på friskvårdsaktiviteter som inte anses vara
av enklare slag och därmed inte klassas som skattefri personalvårdsförmån är träning med
personlig tränare, pistolskytte, golf, ridning samt segling (Skatteverket, 2010).
Det finns ingen bestämd beloppsgräns kring hur mycket en skattefri friskvårdsförmån högst
får kosta för att den ska anses vara av mindre värde. Emellertid bör arbetsgivaren ha gängse
marknadspris i beaktning vid en kostnadsbedömning. Med gängse marknadspris menas priset
på orten, exempelvis kan ett gymkort ha ett högre marknadspris i en storstad gentemot vad
samma friskvårdsaktivitet kan kosta på en mindre ort (Halling 2002).
För att friskvårdsaktiviteterna ska betraktas som en skattefri personalvårdsförmån, krävs det
att ovanstående villkor är uppfyllda. Det väsentligaste är dock att dessa friskvårdsaktiviteter
ska rikta sig till hela personalen. Alla måste däremot inte utnyttja erbjudandet, men förmånen
måste vara riktad till all personal, inte endast till en enskild grupp. Detta på grund av att alla
ska ha samma möjlighet att kunna utnyttja förmånerna och aktiviteterna. Med hela personalen
avses heltids-, deltids-, och visstidsanställda samt vikarier (Antonson, 2006).
Företaget behöver inte bekosta några sociala avgifter på de aktiviteter som utförs under
exempelvis friskvårdstimmen, utan kan dra av denna utgift som personalkostnad.
Arbetsgivaren kan göra ett nettolöneavdrag efter att ha betalat hela kostnaden till arrangören
eller alternativt så lägger den anställde ut för hela kostanden och får sedan tillbaka en summa
pengar av arbetsgivaren. Om den anställde erbjuds motion och friskvård av företaget mot
avdrag från bruttolönen, ses detta som en skattepliktig förmån för den anställde. Detta beror
på att personalvårdsförmåner inte får ersättas av kontant betalning, men i och med att den
anställde avstår lön till förmån för motion och friskvård så har det skett ett byte mellan lön
och personalvårdsförmån. Konsekvenserna av detta har gjort att det blivit enklare för
arbetsgivare att erbjuda sina anställda, friskvård på arbetstid (Fyhr & Lundén, 2004).

2.2 Arbetsmotivation
2.2.1 Maslows Behovshierarki
Maslow (1987) menar att individen är en varelse som ständigt upplever tillvaron som
kravfylld, och anser därmed att stora delar av vårt beteende kan förklaras med hjälp av de
behov vi känner. Följaktligen innebär det att när ett visst behov inleds, fungerar det både som
en injektion till handling samt som en styrmekanism för själva handlandet. Behovet
bestämmer vad som är viktigt för individen och formar utifrån det själva beteendet. Således är
individers behov motivationens ursprung (Hall, 2002).
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En teori som ofta förekommer när motivationsbegreppet diskuteras är Maslows (1987)
behovshierarki, vilken härstammar från mitten av 1900-talet. Denna hierarki skall förstås
utifrån en önskan om att identifiera en sammanhängande bakgrund, som kan förklara
individens beteende. Idén bakom Maslows behovshierarki bygger på att ett behov som
återfinns lägre ner i behovstrappan skall tillfredsställas innan individen kan börja arbeta sig
upp till det nästkommande steget i den aktuella behovshierarkin (Granbom, 1998). Maslow
anser att det finns en naturlig utveckling som låter individer upptäcka och motiveras av varje
behovssystem i tur och ordning, vilket således resulterar i att varje steg upp till nästa nivå
innebär att individen har bemästrat den föregående nivån (Hall, 2002).
Maslows (1987) behovstrappa illustrerar en modell för hur individens agerande och behov
kan förstås (se figur 2.2.1.1). Maslow kategoriserar det i ett flertal steg där det råder en
hierarkisk uppbyggnad. I denna modell beskrivs de fem olika steg för de mänskliga behoven.
Dessa fem steg består av fysiologiska behov, trygghetsbehov, tillhörighets- och kärleksbehov,
uppskattningsbehov samt självförverkligandebehov.

Figur 2.2.1.1 Maslows behovstrappa. Trappan illustrerar hur de olika stegen förhåller sig till varandra i
ordning, men inte hur mycket varje steg betyder och påverkar varje enskild individ (Granbom, 1998).

De fysiologiska behoven består av faktorer såsom hunger, törst, sex och trötthet. Dessa
faktorer kan ses som en självklarhet, men kan från en kultur till en annan variera i hög
utsträckning. Dessa utgör grunden för individens motivation och är väsentliga för att
upprätthålla livet. Således är dessa fysiologiska behov obetvingade alla andra behov och blir
dessa inte satisfierade under en längre period, dominerar de individens tankar och handlingar
totalt (Hall, 2002). När de fysiologiska behoven blivit tillräckligt uppfyllda inriktas individers
intresse oftast på säkerhet, ordning och förutsägbarhet, detta är faktorer som utgör grunden i
behovstrappans andra steg. Detta steg benämns som trygghetsbehoven och utgör sig i form av
känslomässiga motiv såsom rädsla, ångest, stabilitet, regler, ordning och gränser. Dessa behov
påverkar individens förhållningssätt till tillvaron på så sätt att sökandet efter trygghet blir det
väsentligaste inslaget inom detta trappsteg (Maslow, 1987).
När trygghetsbehoven tillgodosetts blir individen mindre upptagen av sig själv och mer
medveten om andra och mer inriktad på att umgås med andra. Kontakten med andra individer,
genom tillhörighets och kärleksbehov utgör det tredje trappsteget i behovstrappan. Behovet
och strävan efter meningsfulla relationer och tillhörandet av en grupp utgör det essentiella i
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tillhörighets- och kärleksbehovssteget (Hall, 2002). Nästa steg i behovstrappan är
uppskattningsbehovet, som är en följd av vårt behov av erkännande och respekt. Detta är ett
resultat av att föregående stegs mål är uppnådda. Uppskattningsbehovet utgörs av att alla
individer har behov av självbild, självuppfattning, självrespekt, självuppskattning och
dessutom behov av respekt och uppskattning från andra individer. Detta grundar sig i att
individen behöver klarhet i sitt inre om att den är benägen att klara av något som andra
individer uppskattar (Granbom, 1998). Behovstrappans översta steg utgörs av individens
behov av självförverkligande, i detta steg söker individen att bli allt det som den är kapabel
till. Även om alla behov för stunden är tillfredsställda, måste hänsyn tas till att nya
otillfredsställda behov kan uppstå. Självförverkligandebehovet kan beaktas som ett
aktivitetsbehov som individen tillfredsställer genom sin nyfikenhet och skaparlust (Maslow,
1987).

2.2.2 Herzbergs Tvåfaktorsteori
Herzbergs motivationsteori är till stor del en vidareutveckling på Maslows tankar men är mer
inriktad på arbetslivet (Schou, 1991). Då Maslow mer intresserade sig för motivationens
ursprung, fokuserade Herzberg sin uppmärksamhet mot de motivationskällor som var
avgörande när det handlade om att få ett arbete genomfört. I de undersökningar Herzberg
genomförde, framkom det att arbetssituationen i hög utsträckning påverkades av liknande
behov som Maslows behovshierarki påvisade (Hall, 2002).
Undersökningarna uppvisade även att det endast var uppskattningsbehovet och
självförverkligandesbehovet som i själva verket gav upphov till motivation att arbeta
effektivt. Tillhörighets- och kärleksbehoven påverkade även i viss mån arbetsmotivationen,
framförallt gällande relationen mellan över- och underordnade. Dessa högre behovsnivåer i
Maslows behovshierarki betecknas som motivationsfaktorer och det är dessa faktorer som
påverkar tillfredsställelse i arbetet. Exempel på motivationsfaktorer är prestation, erkännande,
arbetet i sig, ansvar och avancemang. Dessa motivationsfaktorer kan skapa en högre
motivation hos individen men leder nödvändigtvis inte till missnöje om motivationsfaktorerna
är bristfälliga (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993).
Herzberg betecknade de lägre behovsnivåerna i Maslows behovshierarki, som utgörs av de
fysiologiska behov och trygghetsbehov, som hygienfaktorer. Dessa faktorer kan utgöras av
sociala och fysiska förhållanden såsom ledarskap, lön, trygghet i arbetet samt
arbetsförhållande (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993). Hall (2002) påvisar att dessa
hygienfaktorer kan vara potentiella källor till missnöje snarare än källor till arbetsinriktad
motivation. Genom att uppfylla dessa hygienbehov skapas enbart sådana förhållanden som
krävs för att en individ skall kunna fungera på arbetet, denna miljö kan förhindra missnöje i
arbetssituationen, men säkerställer inte motivation till att arbeta. Sammanfattningsvis kan
hygienfaktorer beskrivas som förebyggande, då goda sådana utgör en grundförutsättning
enligt Herzbergs tvåfaktorsteori, i det avseendet att de enbart kan resultera i tillfredställelse
men inte utlösa individens motivation (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1994).
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För att tydliggöra Herzbergs vidareutveckling av Maslows behovshierarki samt åskådliggöra
dess likheter, presenterar Hall (2002) nedanstående syntes (se figur 2.2.2.1).

Figur 2.2.2.1 En syntes av Maslows och Herzbergs teorier (Hall, 2002)

2.2.3 Hackman & Oldhams Job Characteristic Model
Syftet med nedanstående modell (se figur 2.2.3.1), skapad av Richard Hackman & Greg
Oldham, var att utveckla ett överskådligt system för att dela in och mäta ett arbetes potential
att motivera. Oftast används modellen för att skapa kunskap kring hur arbetsuppgifter ska
utformas för att kunna stimulera den enskilde individens utvecklingsbehov i arbetet. En
stimulering av utvecklingsbehovet leder till en ökad motivationspotential, vilket resulterar i en
ökad produktivitet och arbetskvalitet (Kaufmann & Kaufmann, 2005).

Figur 2.2.3.1 Job Characteristic Model (Hackman & Oldham, 1980)
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För att en arbetssituation ska generera positiva utkomster för både arbetet och individen,
betonas tre huvudförutsättningar som måste infrias, för att de positiva följderna ska uppstå
och bibehållas. Den inledande förutsättningen är att individen upplever arbetet som
meningsfullt, uppfylls inte denna förutsättning skapas troligtvis ingen motivation även om de
två följande förutsättningarna är uppfyllda. Den andra förutsättningen är att individen
upplever ansvar för arbetets resultat och anse att den är personligt ansvarig för detta. Ifall
arbetsresultaten skulle utgöras av externa faktorer snarare än den enskilde individens insats
finns risken att känslan av stolthet uteblir vid positiva prestationer eller att känslan av
besvikelse uteblir vid negativa prestationer. Den tredje och sista förutsättningen är att
individen har kunskap kring det faktiska resultatet av arbetsinsatsen, det vill säga kunskap om
resultaten som gör det möjligt för individen att avgöra om resultatet är bra eller dåligt. Uteblir
information kring arbetets resultat finns en risk för att den enskilde individen känner en
likgiltighet inför arbetet. Ifall dessa huvudförutsättningar är uppfyllda kan det resultera i en
hög inre arbetsmotivation hos individen, vilket även kan leda till en ökad prestation i arbetet
(Hackman & Oldham, 1980).
De tre ovanstående huvudförutsättningarna är alla psykologiska tillstånd och är därmed inte
direkt applicerbara på utformningen av specifika arbetsuppgifter. Hackman & Oldham (1980)
påvisar att det istället behövs objektiva, mätbara och föränderliga egenskaper i arbetet som
gagnar dessa psykologiska tillstånd. De identifierar fem utmärkande arbetskarakteristika
faktorer, och definierar dem enligt nedan.
Uppgiftsvariation
Denna faktor behandlar graden av variation i arbetsprocessen, som kräver olika färdigheter
och förutsättningar. En arbetsuppgift som utmanar individen och som kräver olika färdigheter
och förmågor kommer av psykologiska skäl att upplevas som meningsfull, ju fler färdigheter
som krävs desto mer meningsfull upplevs också arbetsuppgiften (Bakka, Fivelsdal &
Lindkvist, 1994).
Uppgiftsidentitet
Här avses i vilken grad arbetet består av att individen utför en hel eller delvis hel arbetsinsats
med ett synligt resultat. Det existerar en tendens hos individen att se sitt arbete som mer
meningsfullt om de får ansvara för en hel arbetsuppgift istället för att bara utföra en viss del
av den (Hackman & Oldham, 1980).
Arbetsuppgiftens betydelse
Med denna faktor menas vilken inverkan den enskilde individens arbete har för andra
individers liv eller arbete, oavsett om de finns inom samma organisation eller inte.
Arbetsuppgiftens betydelse har en benägenhet att upplevas mer meningsfull om individen vet
att dennes arbete påverkar någon annans lycka, hälsa eller säkerhet (Hackman & Oldham,
1980).
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Självständighet
Här avses i vilken grad individen har kontroll och ansvar över sin rådande arbetssituation,
exempelvis när det berör planeringen av arbetet samt beslutandet kring hur det ska utföras
(Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1994). Erbjuder en arbetssituation en hög grad av
självständighet, tenderar individen att uppleva arbetsresultatet som en konsekvens av egna
ansträngningar, initiativ och beslut. Vilket kan medföra att individen upplever ett mer
personligt ansvar för resultatet (Hackman & Oldham, 1980).
Feedback
Denna faktor hanterar i vilken utsträckning information kan erhållas om den egna
arbetsprestationen samt dess resultat (Judge & Robbins, 2009). Denna information fyller en
viktig funktion för motivationen, men är även en fundamental förutsättning för att kunna lära
av sina egna erfarenheter (Hackman & Oldham, 1980).
Om de tre första arbetskarakteristika, uppgiftsvariation, uppgiftsidentitet och arbetsuppgiftens
betydelse förenas, leder det till att arbetssituationen upplevs som mer meningsfull för
individen. Vid arbetsuppgifter där det råder en hög grad av självständighet uppnås en
upplevelse av personligt ansvar för arbetsresultatet. Erhålls personlig feedback angående
individens arbetsprestation kan detta leda till ökad kunskap kring arbetsresultatet samt om den
egna arbetsinsatsen (Hackman & Oldham, 1980). Ifall dessa tre psykologiska tillstånd blir
infriade är individens arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och prestation hög, medan
frånvaro och personalomsättning är låg (Judge & Robbins, 2009).
Även om de fem ovan nämnda arbetskarakteristika faktorerna existerar i arbetsuppgiften, är
det inte säkert att de psykologiska tillstånd som är essentiella för upplevelsen av
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse kommer uppnås. Utöver detta förekommer det tre
personliga faktorer som har väsentlig påverkan för hur en individ reagerar på en arbetsuppgift
och definieras enligt nedan (Hackman & Oldham, 1980).
Kunskaper och färdigheter
Individer som innehar de färdigheter och kunskaper som fordras för en god arbetsprestation,
tenderar att uppleva en positiv känsla gällande sitt arbete. Ifall individen inte besitter en rimlig
kompetensnivå kommer det leda till en otillfredsställelse och frustration i arbetet, vilket kan
resultera i en bristande arbetsinsats (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 1994).
Tillväxt och utvecklingsbehov
En del individer tenderar att inneha ett starkt behov av personlig utveckling, som utgörs av en
vilja att lära sig nya saker och ständigt sträva efter att förbättra sina egna egenskaper. Detta
betecknas som ett starkt utvecklingsbehov och individer som innehar ett sådant, upplever
vanligtvis en hög motivation när de arbetar med utmanande arbetsuppgifter. De som inte
innehar ett lika starkt utvecklingsbehov kommer att vara mindre intresserade av att utnyttja
möjligheterna till personlig utveckling som erbjuds i ett arbete med hög motivationspotential
(Hackman & Oldham, 1980).
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Tillfredsställelse med arbetets kontext
De individer som påvisar en hög tillfredsställelse gällande arbetsfaktorer såsom
organisationsstil, lön, kollegor och chef reagerar mer positivt på ett arbete som är utmanande
än de som påvisar en missnöjdhet med dessa arbetsfaktorer. Att skapa motivation genom att
förändra arbetssituationen är svårt om individen tenderar att vara allmänt missnöjd med sin
arbetssituation (Kaufmann & Kaufmann, 2005).

2.3 Val av teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen som vi utgått från och som redovisats ovan gällande
arbetsmotivation, har främst sitt ursprung från amerikanska teoretiker. Den amerikanska
kulturen är nödvändigtvis inte till fullo är snarlik den som existerar i Sverige (Inglehart &
Welzel, 2005). Givetvis är vi medvetna om att det existerar divergenser mellan den
amerikanska och svenska kulturen gällande motivationsfaktorer, men vi anser ändå, med detta
i åtanke, att den teoretiska referensramen som valts är överförbar och applicerbar i vår
undersökning. Då dessa teorier har sitt ursprung i en likartad kontext gentemot den som
skildras i vår undersökning, menar vi att resultatet även hade haft ett liknande utfall om det
utförts i en amerikansk kontext. Vi menar även att den valda teorin som behandlar friskvård är
relevant och tillämpningsbar för vår undersökning, då den till stor del beskriver bakgrunden
och förutsättningarna för friskvårdsbegreppet ur ett svenskt perspektiv.
För att möjliggöra ett besvarande av vår aktuella frågeställning har det ovan presenterats
relevanta teorier för valt ämnesområde. Utgångspunkten har varit Maslows och Herzbergs
motivationsteorier, då dessa haft en betydande inverkan inom detta psykologiska område.
Trots att dessa teorier erhåller kritik för att vara dåligt empiriskt underbyggda, baseras och
grundas flertalet av de nyutvecklade motivationsteorierna på dessa teorier (Schou, 1991). En
teori som till viss del har sitt ursprung i ovanstående teorier, samt är en av de dominerande
teorierna kring arbetsmotivationens utformning, är Hackmans & Oldhams Job Characteristic
Model. Den är främst utvecklad för att mäta ett arbetes potential att motivera (Kaufmann &
Kaufmann, 2005). Den kritik som främst riktats mot denna teori, är att det kan vara svårt att
tillämpa kriterierna för arbetsuppgifters utformning i alla typer av arbeten (Jacobsen &
Thorsvik, 2002). Vi menar dock att den utgör en bra grund för att operationalisera
arbetsmotivation och fyller därmed en viktig funktion i besvarandet av vår aktuella
frågeställning, samtidigt som den möjliggör en bra förståelse för arbetsmotivationens innehåll
och innebörd.
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3. Metod
Detta kapitel inleds med en redogörelse för vårt metodval, följt av urvalsdiskussion samt ett
resonemang kring studiens bortfall. Därefter sker en beskrivning av vår enkätuppbyggnad,
genomförande och databearbetningen. Även de etiska överväganden vi tagit hänsyn till
kommer att presenteras, innan det avslutningsvis diskuteras kring studiens reliabilitet och
validitet.

3.1 Val av metod
Utifrån vårt syfte med denna undersökning fann vi att den mest lämpliga metoden för studien
skulle vara en kvantitativ undersökning, detta då vi ville ha en bred spridning kring den
upplevda arbetsmotivationen samt utnyttjandet av organisationens utbud av betald friskvård.
Detta för att uppskatta hur utbrett olika förhållanden och upplevelser är inom den undersökta
urvalsgruppen (Eliasson, 2010). Vår avsikt var således att göra en mätning kring utnyttjandet
av de aktuella friskvårdsförmåner som fanns tillgängliga för de anställda i Trollhättans Stad
samt hur det kunde påverka deras upplevda arbetsmotivation. Genom att göra en kvantitativ
studie i enkätform, kan respondenten i lugn och ro besvara frågorna samt ta sig tid att
kontrollera eventuella faktauppgifter. De behöver inte uttala sig om känsliga frågor direkt till
oss, vilket hade varit fallet om vi valt att göra en kvalitativ intervju (Ejlertsson, 2005).
Frågorna som enligt oss kan upplevas som känsliga i vår enkät, är exempelvis de frågor som
berör individens utnyttjande av friskvårdsförmånerna samt hur individen upplever sin
arbetssituation.
Vi är medvetna om att kvalitativa intervjuer med ett antal respondenter hade givit oss djupare
information om de anställdas utnyttjande av friskvårdsförmånerna samt en starkare förståelse
för respondenternas upplevda arbetsmotivation. Men då vår avsikt var att undersöka och få en
generell bild av dessa upplevelser som existerade i undersökningens population, betraktades
en kvantitativ datainsamlingsmetod mer lämplig för den aktuella undersökningen.

3.2 Val av undersökningsgrupp
Utgångspunkten i vår undersökning är friskvårdstimmen och andra friskvårdsförmåner som
erbjuds av Trollhättans Stad till sina anställda. Detta är en vanligt förekommande del av
friskvård, vilket tillåter företag och organisationer att exempelvis kunna erbjuda sina anställda
en timmes friskvård i veckan på betald arbetstid (Angelöw, 2002). Vi behövde därmed
komma i kontakt med en organisation som låter sina anställda utnyttja friskvårdsförmåner och
där studien praktiskt kunde genomföras. Vi visste sedan tidigare samarbeten att Trollhättans
Stad är en organisation som erbjuder sina anställda differentierade friskvårdsförmåner och tog
således kontakt med deras friskvårdsansvarige som möjliggjorde vår undersökning. Då vi inte
hade möjligheten att genomföra en totalundersökning som undersöker alla individer i en viss
population valde vi att använda oss av en stickprovsundersökning, där vi lät en viss
urvalsgrupp representera hela populationen som vår undersökning grundar sig på (Ejlertsson,
2005). Dessutom skedde ett systematiskt urval, då vi utifrån en e-postförteckning på
undersökningens population valde ut var 4:e individ som fick deltaga i undersökningen. Då
denna förteckning över namn var i alfabetisk ordning så undanröjdes ett vanligt problem med
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detta urvalsförfarande som består i någon form av periodicitet, vilket innebär att det
exempelvis skulle kunna vara varannan kvinna eller varannan man i denna förteckning
(Eliasson, 2010). Detta skulle i vårt resultat eventuellt innebära en ojämn fördelning då det
inte hade givit en representativ bild av vår undersökningspopulation.

3.3 Bortfall
Av vårt befintliga urval beräknade vi med att ett visst bortfall skulle uppstå, både interna och
externa. Externa bortfall är de som inte har möjlighet eller intresse av att deltaga i den
avsedda undersökningen och interna bortfall innebär att enstaka frågor i enkäten inte är
besvarade (Olsson & Sörensen, 2007). Eftersom vi valde att genomföra undersökningen via
en webbenkät så räknade vi med att ett antal externa bortfall kunde uppstå då vi inte var säkra
på hur frekvent respondenterna kollade sin e-post och eftersom denna undersökning pågick
under en vecka så kunde eventuellt ett sådant bortfall uppstå. Ytterligare ett externt bortfall
kunde eventuellt uppstå då undersökningen berörde ett ämne som eventuellt besvaras av de
mer ämnesintresserade (Ejlertsson, 2005).

3.4 Enkät
Vi har valt enkät som instrument i vår kvantitativa undersökning (se bilaga 1). Detta eftersom
vi genom en enkätundersökning kan få ett större urval än vid kvalitativa intervjuer, samtidigt
som webbenkäten för oss var ett kostnadseffektivt sätt att genomföra datainsamlingen på
(Trost, 2001). Ejlertsson (2005) anser även att skapandet av en enkät ofta associeras med att
konstruera frågor, men det ligger betydlig mer planering och arbete bakom tillverkandet av
enkätfrågor, detta då teorin i hög utsträckning styr skapandet av enkäten.
Vår webbenkät bestod av totalt 34 huvudfrågor, som var indelade i tre kategorier varav
benämningarna på dessa var: Information om dig, Friskvård samt Arbetssituation. Den
övervägande delen av våra enkätfrågor grundar sig i likertskalans utformning, där
respondenterna ska besvara ett antal påståenden på en femgradig skala (Davidson & Patel,
2003). Vår avsikt var att konstruera enkätfrågorna på det sätt att de minimerar vår påverkan
på respondenterna när de avger sina svar, detta exemplifieras genom att ledande frågor har
försökt att undvikits (Eliasson, 2010). Dessutom var vår avsikt att formulera enkätfrågorna
mestadels utifrån Hackman & Oldhams (1980) motivationsteori, då denna berör faktorer som
påverkar arbetsmotivationen, vilket var en viktig del i denna undersökning. Eftersom
majoriteten av våra frågor bestod av fasta svarsalternativ samt att enkäten delades ut på
liknande sätt till respondenterna, skapades följaktligen en hög standardisering och en relativt
hög strukturering i enkätundersökningen. Standardisering innebär avsaknad av variation, det
vill säga i vilken grad frågorna och situationen är likartade för alla respondenter (Ejlertsson,
2005). Trost (2001) menar att strukturering har två skilda innebörder. Den kan både vara
kopplad till själva undersökningen i sin helhet men även beröra detaljer i frågor och
svarsalternativ. Är svarsalternativen för öppna blir enkäten ostrukturerad, men om
svarsalternativen är fasta så skapas en hög struktur i enkäten. Frågor med hög strukturering
har ofta hög standardisering, vilket är det vanligaste inom enkätundersökningar. Vår
webbenkät inleddes med ett antal bakgrundsfrågor såsom kön, ålder samt vilken
förvaltningstillhörighet respondenterna hade. Därefter följde ett avsnitt med frågor kring
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utnyttjandet av de tillgängliga friskvårdsförmånerna samt avslutningsvis hur de upplever sin
arbetssituation. Tillsammans med enkäten bifogades även ett följebrev (se bilaga 2), där vi i
en kort text introducerade respondenten till undersökningens syfte. Detta brev ska enligt
Kylén (2004) besvara avsikten med undersökningen samt vem som ligger bakom den.
Dessutom ska detta följebrev förklara vilka som får enkäten, hur lång tid det tar att besvara
frågorna samt var studiens slutresultat finns tillgängligt.

3.5 Genomförande
Vår webbenkät skickades ut via e-post till vår avsedda urvalsgrupp på en måndag och
svarstiden gick ut nästföljande tisdag. Anledningen till detta upplägg var att vi ville undanröja
det eventuella bortfall som kunde uppstå vid eventuell semester eller sjukdom, just den vecka
vi skickade ut enkäten. Att vi förlade svarsdagen nästföljande tisdag var på grund av att vi såg
det som ett sätt att förebygga ett alltför stort externt bortfall av ovanstående slag. Vi skickade
ut en påminnelse, denna skickades ut måndagen innan den sista svarsdagen. Detta för att öka
svarsfrekvensen samt att alltför många påminnelser skulle kunna ifrågasättas ur en etisk
synvinkel (Ejlertsson 2005). De svar vi fick in via vår webbenkät användes vid överförandet
till det använda statistikprogrammet, varav de därefter raderades så att anonymiteten skulle
kunna skyddas och inte på något sätt kunna kopplas till de berörda.

3.6 Databearbetning
Då vår data var av den mängd att ett statistikprogram krävdes för att ge de bästa möjligheterna
för att bearbeta de enkätsvar vi fick in, valde vi att använda oss av statistikprogrammet SPSS.
Med hjälp av detta statistikprogram erhölls tabeller för att illustrera framkommet resultat.
Dessutom genomfördes ett antal chi-två test för att säkerställa statistisk signifikans mellan
valda grupperingar (Eliasson, 2010).

3.7 Etiska överväganden
I vår enkätundersökning har vi tagit hänsyn till de fyra principer om forskningsetik som har
preciserats och presenterats av Vetenskapsrådet. Det första av dessa är informationskravet, där
vi i vår undersökning har delgivet syftet med enkätundersökning för respondenterna samt
belyst att den varit frivillig. Det andra är samtyckeskravet, där respondenten själv kan
bestämma över sin medverkan. Därefter följer konfidentialitetskravet, vilket innebär att
respondenten inte ska kunna identifieras av utomstående, för att tillgodose detta krav
raderades respondenternas enkätsvar efter att de förts in i det valda statistikprogrammet,
därmed kunde inte enkäterna kopplas till någon särskild individ. Dessutom erhöll
respondenterna en personlig kod som krävdes för att möjliggöra webbenkätinlämnandet,
denna kod utgjorde ingen personlig koppling då vi inte dokumenterade vilken respondent som
erhöll respektive kod. Den sista principen är nyttjandekravet, som betonar att insamlad
information endast kommer att användas till vad som framgått att det ska användas till
(Vetenskapsrådet, 2002). De fyra ovanstående principerna framfördes till våra respondenter
främst i det följebrev som bifogades vid utskickandet av webbenkäten.

3.8 Reliabilitet och Validitet
För att säkerställa undersökningens tillförlitlighet krävs en hög validitet och reliabilitet
(Ejvegård, 2003). Validitetsbegreppet innebär att undersökningen mäter det som är ämnat att
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mätas. Frågorna i enkäten måste således ha ställts på ett sådant sätt att de mäter det som är
avsett att mätas. Även reliabilitetsbegreppet är beroende av att frågorna ställts på ett korrekt
sätt, detta för att göra undersökningen så stabil som möjligt och utesluta en slumpvariation i
svaren, samma mätning ska ge samma svar vid ett upprepat tillfälle (Olsson & Sörensen,
2007). Reliabiliteten anser vi har varit relativt hög i vår studie. Detta då enkäten och
situationen var standardiserad i sin struktur och därmed anser vi att respondenterna inte
kunnat bli påverkade av oss. Vi har även delgivit hela urvalsgruppen samma följebrev och
information kring syftet med undersökningen och därför anser vi att alla har fått samma
förutsättningar att besvara enkäten. De faktorer som skulle ha kunnat påverka reliabiliteten i
vår undersökning är exempelvis vilken veckodag och tid på dygnet vi delat ut enkäten. Vi var
medvetna om att en måndag inte var den optimala dagen att skicka ut vår enkät på, vi valde
dock i detta fall att skicka ut den lite senare på dagen för att ge respondenterna en chans att
komma in i en passande arbetsstämning. Jämförelsevis med reliabiliteten i vår undersökning
så anser vi att vår validitet är mer diskuterbar då upplevelser är ett komplext område att
undersöka, och således är det svårt att veta om frågorna i enkäten mäter just det som är avsett
att undersökas, då det inte går att följa upp frågeställningarna med eventuella följdfrågor till
de intervjuade.

4. Resultat
Nedan behandlas framkomna data från vår undersökning i form av text, siffror och tabeller.
Vi redovisar en översikt av de resultat vi erhållit, utifrån ett generellt och specifikt perspektiv.
En fullständig redovisning av undersökningens samtliga resultat erhålls i
bilaga 3.

4.1 Undersökningens population
Könsfördelningen i undersökningen var 78 procent kvinnor och 22 procent män. De
vanligaste ålderskategorierna i undersökningen representerades av åldrarna 40-49 och 50-59,
dessa kategorier utgjordes av 33 samt 35 procent. De övriga ålderskategorierna fördelades på
följande sätt, 4 procent svarade inom den yngsta kategorin 18-29, 17 procent inom kategorin
30-39 samt 11 procent inom den äldsta ålderskategorin 60+.
Av de svarande respondenterna på fråga tre gällande förvaltningstillhörighet, var det en klar
majoritet som tillhörde Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Omsorgsförvaltningen samt
Utbildningsförvaltningen. Dessa utgjorde 73 procent av de svarande, resterande kategorier
fördelades enligt följande: Kommunstyrelsens förvaltning 10 procent, Kultur- och
fritidsförvaltningen 8 procent, Miljöförvaltningen 2 procent, Stadsbyggnadsförvaltningen 4
procent, Tekniska förvaltningen 1 procent samt Annan tillhörighet 2 procent.

4.2 Friskvård
Fråga fyra som berörde hur respondenterna upplevde att deras arbetsgivare erbjuder någon
form av friskvård, kan det av respondenternas svar utläsas att en övervägande majoritet
upplevde Trollhättans Stads erbjudande av friskvård som antingen Mycket positivt eller
Positivt. En minoritet på 5 procent av respondenterna upplevde Trollhättans Stads erbjudande
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av friskvård som Negativt eller Mycket Negativt. Däremot upplevde approximativt hälften av
respondenterna på fråga fem att Trollhättans Stads friskvårdsarbete som Mycket positivt eller
Positivt. Dessutom upplevde lite mer än en tredjedel av respondenterna att det mest
överensstämmande svarsalternativet på detta påstående var Varken eller. Medan ett mindre
antal av respondenterna upplevde Trollhättans Stads friskvårdsarbete som Negativt eller
Mycket Negativt.
Tabell 4.2.1 Respondenternas utnyttjande av friskvårdstimmen det senaste halvåret

I tabellen jämte som berör utnyttjandet av
friskvårdstimmen, är respondenternas svar
relativt jämnt fördelade. Där de båda
ytterligheterna Varje vecka och Aldrig
utkristalliserade sig som de mest frekventa
svaren med 20 respektive 33 procent.
Medan Varannan vecka har en
svarsfrekvens på 15 procent, En gång i
månaden 14 procent, Mer sällan 17 procent
samt 1 procent som ej har besvarat frågan.

Tabell 4.2.2 Respondenternas utnyttjande av andra friskvårdsförmåner det senaste halvåret

I tabellen till vänster som berör
utnyttjandet av andra friskvårdsförmåner
utläses det att det mest frekventa
svarsalternativet var Aldrig (59 %),
därefter följde Mer sällan (22 %) och
Varje vecka (12 %) som de vanligaste.
Medan Varannan vecka erhöll 3 procent
och En gång i månaden samt Ej svarat
fick en svarsfrekvens på 2 procent.

På fråga åtta där respondenterna fick uppge om det fanns någon annan friskvårdsförmån som
var specifik för just deras avdelning svarade majoriteten (64 %) Nej, medan 25 procent
uppgav att det fanns specifika friskvårdsförmåner för just deras avdelning. Dessutom
uppvisades det att en mindre del av respondenterna valde att svara Vet inte på detta påstående.
Av de som angav Ja som svarsalternativ på föregående fråga, utläses det att 30 procent har
svarat Varje vecka eller Varannan vecka på hur ofta de väljer att utnyttja denna
friskvårdsförmån, medan 17 procent svarade En gång i månaden och 53 procent uppgav Mer
sällan eller Aldrig som svarsalternativ.
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Fråga tio som berörde de tillfällen då respondenterna inte utnyttjat friskvårdsförmånerna,
utläses det att den största faktorn till att respondenterna inte utnyttjat dessa
friskvårdsförmåner, var att de upplevde att de hade Tidsbrist (45 %). Men även
svarsalternativen Aktiverar mig på fritiden (37 %) och Annat (24 %) var faktorer som
respondenterna upplevde som vanligt förekommande. Exempel på faktorer som de svarande
angav i svarsalternativet Annat var: ”har inte tillgång till alla friskvårdsförmåner”, ”större
valfrihet bland friskvårdsaktiviteter”, ”annan hemort” samt ”sjukskriven”. Även
svarsalternativet För litet urval av aktiviteter, För dålig information, Chefens syn på
friskvårdstimmen samt Mina kollegors syn på friskvård erhöll en mindre svarsfrekvens.

4.3 Arbetssituation
På fråga 11 som berörde respondenternas upplevelse av Trollhättans Stad som arbetsgivare
svarade tre fjärdedelar av respondenterna antingen Stämmer helt eller Stämmer till stor del.
Dessutom svarade ungefär en femtedel av respondenterna Stämmer till viss del medan endast
ett mindre antal angav Stämmer till liten del som svarsalternativ. På fråga 13 så upplevde
cirka hälften av respondenterna att påståendet kring om de fått uppmuntran i sin
arbetssituation Stämmer helt eller Stämmer till stor del. Medan ungefär en tredjedel av
respondenterna ansåg svarsalternativet Stämmer till viss del vara mest överensstämmande
med deras upplevelse. Dessutom konstateras att en minoritet angav Stämmer till liten del och
Stämmer inte alls.
På fråga 14 som berörde upplevelsen av feedback på utfört arbete, var de båda
svarsalternativen Stämmer till stor del och Stämmer till viss del, de svarsalternativ som
utkristalliserade sig som de mest frekventa med 28 respektive 37 procent. Medan Stämmer
helt och Stämmer till liten del hade en svarsfrekvens på 13 procent vardera och Stämmer inte
alls 4 procent. Fråga 16 som undersökte om respondenterna upplevde att de fick veta att deras
arbete var värdefullt, utläses det att omkring hälften av respondenterna upplevde att
påståendet Stämmer helt eller Stämmer till stor del vara mest överensstämmande med deras
upplevelse. En tredjedel svarade att påståendet Stämmer till viss del medan resterande
respondenter angav svarsalternativen Stämmer till liten del och Stämmer inte alls.
Utifrån respondenternas angivna svar på fråga 17, utläses det att majoriteten av de svarande
angav Stämmer helt eller Stämmer till stor del, på påståendet att de klarar av vad som
förväntas av dem i deras arbetssituation. En mindre del svarade Stämmer till viss del medan
endast ett fåtal angav Stämmer till liten del som det svarsalternativ som de ansåg som mest
överensstämmande med deras upplevelse.
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Tabell 4.3.1 Respondenternas upplevda motivation på arbetet

Respondenterna påvisar genom denna
tabell att en övervägande del svarade
Stämmer helt (44 %) eller Stämmer till
stor del (39 %), på påståendet att deras
motivationsnivå på arbetet är hög.
Svarsfrekvensen på de resterande
alternativen fördelade sig enligt
följande, Stämmer till viss del (14 %)
och Stämmer till liten del (2 %) samt ett
internt bortfall på 1 procent.

På fråga 21 ansåg övervägande delen av respondenterna att deras arbete var meningsfullt då
88 procent angav svarsalternativen Stämmer helt eller Stämmer till stor del samt som det var 8
procent som angav Stämmer till viss del som svarsalternativ. Även på fråga 23 konstateras det
att en majoritet av de anställda i Trollhättans Stad ansåg sig ha varierande arbetsuppgifter.
Detta visar sig genom att 80 procent har svarat Stämmer helt eller Stämmer till stor del.
Medan Stämmer till viss del innehar en svarsfrekvens på 16 procent, och de två övriga
alternativen utgör resterande del av respondenternas svar.

Tabell 4.3.2 Respondenternas upplevelse kring att de har intressanta arbetsuppgifter

Resultatet av tabellen jämte påvisar att
majoriteten ansåg svarsalternativet
Stämmer helt (33 %) och Stämmer till
stor del (48 %) vara mest
överensstämmande med deras
upplevelse. Svarsfrekvensen på
svarsalternativen Stämmer till viss del
och Stämmer till liten del uppgick till
14 respektive 1 procent medan ett
internt bortfall på denna frågeställning
uppgick till 4 procent.

På fråga 25 som berörde respondentens möjlighet att ta egna initiativ i sin arbetssituation,
hade övervägande delen av respondenterna ansett att påståendet Stämmer helt eller Stämmer
till stor del vara det svarsalternativ som mest överensstämmande med deras upplevelse.
Fortsättningsvis upplevde en mindre del av respondenterna att påståendet Stämmer till viss del
medan endast ett fåtal upplevde att påståendet Stämmer till liten del. Även fråga 27 som
berörde individens möjligheter att inneha varierande arbetsuppgifter påvisar ett liknande
resultat där övervägande delen av respondenterna instämde i påståendet.
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Fråga 28 som undersökte om respondenterna upplevde att de var nöjda med sin
arbetssituation, utläses det att en övervägande del (62 %) angav Stämmer helt eller Stämmer
till stor del medan en tredjedel ansåg Stämmer till viss del vara det mest överensstämmande
svarsalternativet. Därefter var det en mindre del (9 %) som valde att ange Stämmer till liten
del eller Stämmer inte alls som sitt svarsalternativ.
På fråga 29 som berörde respondenternas upplevelse kring att deras arbetssituation ger dem en
känsla av att ha utfört något värdefullt, svarade tre fjärdedelar Stämmer helt eller Stämmer till
stor del, medan resterande del angav Stämmer till viss del eller Stämmer till liten del som
svarsalternativ. Även fråga 30 uppvisar liknande tendenser då en snarlik fördelning gentemot
föregående fråga påvisar att respondenterna upplevde att deras arbetsuppgifter innehöll både
planerande samt utförande.
Nästa fråga som var menat att mäta respondenternas självständighet i arbetet, var fråga 31
som berörde det personliga ansvar respondenterna upplevde för det arbete de utfört. Här
utläses det en instämmande upplevelse till påståendet, då i stort sett samtliga respondenter
upplevde att Stämmer helt eller Stämmer till stor del var det mest överensstämmande
svarsalternativet. Medan endast ett fåtal ansåg påståendet Stämmer till viss del vara det mest
överensstämde gentemot deras upplevelse.
Fråga 32 som berörde om respondenterna upplevde sina arbetsuppgifter som ointressanta,
konstateras en icke instämmande attityd, då majoriteten av respondenterna uppgav Stämmer
till liten del eller Stämmer inte alls som sitt svarsalternativ. Utifrån fråga 34 avspeglade det
sig att en majoritet av respondenterna kände sig engagerade i sitt arbete. Detta då 87 procent
svarade antingen Stämmer helt eller Stämmer till stor del på påstående ovan. Medan en
mindre del angav Stämmer till viss del som svarsalternativ samt som det var ett fåtal som
besvarade påståendet med Stämmer till liten del eller Stämmer inte alls.

4.4 Friskvårdsutnyttjandet och dess samvarians med upplevd
arbetssituation
För att förklara och åskådliggöra friskvårdsutnyttjandet samt underlätta framställningen av
nedanstående resultatredovisning, har vi valt att sammanfoga de två
friskvårdsutnyttjandefrågorna, Hur ofta har du utnyttjat friskvårdstimmen och Hur ofta har du
utnyttjat andra friskvårdsförmåner. Anledningen till varför inte frågan som berör om
respondenterna har avdelningsspecifika friskvårdsförmåner inkluderas i denna
sammanfogning, var på grund av att det endast var en minoritet som utnyttjade dessa och
därför ansåg vi det mer relevant att exkludera dessa från den ovanstående indelningen.
Därefter kategoriserades de som svarade, Varje vecka, Varannan vecka eller En gång i
månaden in i en ny kategori som benämndes som Regelbundet utnyttjande. De som angav
Mer sällan eller Aldrig, eller Mer sällan och Aldrig i båda frågeställningarna namngavs som
Oregelbundet utnyttjande. Denna uppdelning gav en jämn fördelning, då antalet respondenter
utgjordes av 51 respektive 49 procent, gällande kategorierna Regelbundet respektive
Oregelbundet utnyttjande. En liknande kategorisering gjordes även på de avslutande
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påståendena som berör respondenternas arbetssituation. Dessa påståenden delades in i de två
nya kategorierna som benämndes Stämmer bra och Stämmer mindre bra. Där den
förstnämnda kategorin innehöll svarsalternativen Stämmer helt och Stämmer till stor del.
Medan den sistnämnda kategorin innehöll svarsalternativen Stämmer till viss del, Stämmer till
liten del samt Stämmer inte alls. I nedanstående tabeller är det dessa nya, ovan presenterade,
kategoriseringar som kommer att redovisas gentemot varandra i frågeställningar som är
betydelsefulla för undersökningens syfte. För att möjliggöra en diskussion kring
kategoriseringarnas uppvisade skillnad, har det utförts chi-två tester på nedanstående tabeller,
där syftet var att säkerställa en statistisk signifikans. Vår valda signifikansnivå på dessa test
var (p-värde < 0,05). Med detta menas att i de fall som signifikansnivån understiger 0,05, kan
det säkerställas en skillnad mellan de grupper eller kategoriseringar som undersökts. I
nedanstående tabeller, har samtliga påvisat en stark signifikansnivå, som understiger den av
oss valda nivå då de innehar ett p-värde som är lägre än 0,01.
Tabell 4.4.1 Respondenternas upplevda feedback på utfört arbete gentemot deras friskvårdsutnyttjande

I tabellen jämte påvisas det att de som
regelbundet utnyttjat betald friskvård
upplevde att de fick feedback på sitt utförda
arbete i större utsträckning än de som inte
utnyttjat den. Detta åskådliggörs genom att
det existerar en svarsdifferens som uppgår till 9 procent.
Tabell 4.4.2 Respondenternas upplevelse kring att de får veta att deras arbete är värdefullt

Tabellen bredvid påvisar att det finns en tendens till
en högre svarsfrekvens inom kategorin Stämmer
bra hos de som utnyttjat den betalda friskvården
regelbundet, än hos de som inte gjort det.
Tabell 4.4.3 Respondenternas upplevda motivation på arbetet gentemot deras friskvårdsutnyttjande

I tabellen jämte utläses det att de som
regelbundet utnyttjat någon form av betald
friskvård upplevde en högre motivationsnivå
på arbetet, detta då 87 procent av de som
regelbundet utnyttjat den betalda friskvården
var nöjda med sin arbetssituation gentemot
de 81 procent som inte utnyttjat densamma.
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Tabell 4.4.4 Respondenternas upplevda meningsfullhet i arbetet gentemot deras friskvårdsutnyttjande

Det påvisas i tabellen jämte att det
existerar en relativt jämn fördelning, men
där de som utnyttjat den betalda
friskvården regelbundet innehar en högre
svarsfrekvens inom kategorin Stämmer
bra.
Tabell 4.4.5 Respondenternas upplevelse av att de har möjligheter att utvecklas i sin nuvarande
arbetssituation gentemot deras friskvårdsutnyttjande

I tabellen jämte som berörde huruvida
respondenterna kände att de hade möjlighet att
utvecklas i sin nuvarande arbetssituation, svarade
51 procent av de som utnyttjat den betalda
friskvården regelbundet Stämmer bra, medan 44
procent av de som utnyttjat den betalda friskvården mer oregelbundet som svarat detsamma.
Tabell 4.4.6 Respondenternas upplevda tillfredsställelse i sin arbetssituation gentemot deras
friskvårdsutnyttjande

I tabellen jämte utläses det att de som
regelbundet utnyttjat någon form av betald
friskvård upplevde en större
tillfredsställelse i sin arbetssituation, detta
då 67 procent av de som regelbundet
utnyttjat den betalda friskvården var nöjda med sin
arbetssituation gentemot 58 procent som inte utnyttjat densamma.
Tabell 4.4.7 Respondenternas upplevelse kring att de ofta lär sig något nytt i arbetet gentemot deras
friskvårdsutnyttjande

Även påståendet jämte, påvisar att de som
regelbundet utnyttjat den betalda friskvården
hade en högre svarsfrekvens inom kategorin
Stämmer bra.
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5. Diskussion
Vi kommer nedan att utifrån vår frågeställning diskutera och reflektera kring resultaten som
vi behandlat ovan. Diskussionen inleds med ett resonemang kring vald metod, varav det
därefter ges en förklaring till det redovisade resultatet. Egna slutsatser kommer att framföras
med utgångspunkt i hur vi har tolkat resultatet men även sammankopplat med den
presenterade teorin.

5.1 Metoddiskussion
Av 440 stycken utdelade enkäterna erhöll vi totalt 282 stycken svar, detta gav ett bortfall på
36 procent. Denna svarsfrekvens får ses som relativt god, då ett bortfall på över 50 procent
skulle kunna ifrågasätta undersökningens giltighet (Trost, 2001). I undersökningen existerade
det ett antal externa bortfall som vi har valt att ta hänsyn till, genom att utesluta dessa i
undersökningen. Anledningen till att dessa uteslöts var på grund av att de inte hade haft
möjligheten att besvara vår undersökning. Detta då dessa externa bortfall utgjordes av att vi
efter utskickat e-post, erhöll ett returnerat e-postmeddelande, som meddelade att den specifika
respondenten inte kunde läsa e-posten på grund av exempelvis föräldraledighet, sjukdom,
semester eller felaktig e-postadress.
Då vår undersökning erhöll ett bortfall på 36 procent, hade det varit av värde att genomföra en
bortfallsanalys. Då detta kan ses som ett relativt betydelsefullt bortfall, kan det till en viss
grad påverka resultatet av undersökningen. Det skulle kunna antas att de som väljer att inte
svara, är de som eventuellt kan uppleva missnöje eller motvilja att diskutera sin
arbetssituation eller sitt utnyttjande av de olika formerna av friskvårdsförmåner, som
förekommer inom organisationen. Därför skulle det vara av intresse att även få ta del av deras
syn på undersökningens ämnesområden, för att på så sätt få en mer utförlig helhetssyn kring
det undersökta ämnet. En bortfallsanalys hade även varit intressant att genomföra då den
eventuellt kunde ha givit svar på varför det interna bortfallet var högre på vissa
frågeställningar och på vilket sätt det eventuellt kunde ha påverkat studiens slutresultat
(Ejlertsson, 2005).
För att försöka säkerställa reliabiliteten i undersökningens enkät, skapades en kontrollfråga
vars främsta uppgift var att utesluta eventuella enkäter där respondenterna besvarade
slumpartat eller systematiskt (Ejvegård, 2003). Vår kontrollfråga, som är ett påstående, är en
motpol till ett annat påstående i enkäten och skall således besvaras med ett annat
svarsalternativ än det som tidigare angetts, för att enkäten därmed skulle kunna uppfattas som
tillförlitlig. Genom att studera kontrollfrågans svar gentemot det andra påståendets svar,
kunde vi utläsa att det i vårt fall inte existerade enkäter som inte uppfyllde ovanstående
resonemangs krav och vi anser därmed att reliabiliteten får anses som relativt stark.
För att erhålla en djupare förståelse kring det som undersökningen har för avsikt att studera,
så finns det flertalet olika metoder och tillvägagångssätt för att genomföra dessa på. Beroende
på vad som är syftet med undersökningen är olika metoder mer eller mindre relevanta (Trost,
2001). I vårt fall hade det även varit värdefullt att genomföra en kvalitativ undersökning, då i
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form av halvstrukturerade intervjuer där respondenten på ett mer utförligt sätt hade kunnat
beskriva hur och på vilket sätt de upplevde sin arbetssituation samt varför de valde att nyttja
eller avstå från de olika formerna av friskvårdsförmåner som erbjuds av organisationen. Dessa
halvstrukturerade intervjuer hade givit oss en mer djupgående och utförlig förklaring
(Eliasson, 2010). Om undersökningen hade utförts utifrån en kvalitativ metod, skulle det
eventuellt inte resulterat i att studien hade erhållit samma utfall, då det förmodade färre antalet
respondenter hade givit andra perspektiv och infallsvinklar i det enskilda samtalet som hade
avskilt sig på det sätt att dessa perspektiv inte hade kunna erhållits genom en kvantitativ
undersökning. Men då vår avsikt var att undersöka och kunna identifiera eventuella samband,
menar vi att en kvantitativ metod var mest lämpad för vårt valda syfte då vi erhåller de
generella upplevelser som vi eftersträvar, för att möjliggöra ett besvarande av studiens
aktuella frågeställning.

5.2 Resultatdiskussion
5.2.1 Friskvårdsutnyttjande
Utnyttjandet av de existerande friskvårdsförmånerna var relativt jämt fördelat utifrån de
tidigare nämnda kategoriseringarna, Regelbundet utnyttjande och Oregelbundet utnyttjande,
vilka hade en fördelning av respondenterna på 51 respektive 49 procent. Det är således en
relativt stor andel av respondenterna som har deltagit i undersökningen som sällan eller aldrig
väljer att utnyttja de erbjudna friskvårdsförmånerna. Detta anser vi vara utmärkande då nästan
9 av 10 upplever att det är positivt att Trollhättans Stad som arbetsgivare erbjuder någon form
av friskvård till sina anställda.
Då en så stor andel som strax under 50 procent sällan eller aldrig väljer att utnyttja
friskvårdsförmånerna, menar vi att det måste finnas faktorer som påverkar respondenterna att
avstå från utnyttjandet av de differentierade friskvårdsförmånerna. Utifrån resultatet på fråga
10 där respondenterna får ange faktorer till varför de inte valt att utnyttja dessa
friskvårdsförmåner, så utmärker sig tidsbrist som en sådan faktor. Andersson, Johrén &
Malmgren (2004) betonar att tidspress kan vara en bidragande orsak till att vissa individer
väljer att inte utnyttja olika former av friskvård, oavsett om det förekommer under arbetstid
eller inte. Detta kan delvis bero på att individer väljer att prioritera andra företeelser än
utnyttjandet av friskvård. Vi menar att det i många fall kan vara fullt förståeligt, men det
förefaller inte som försvarbart att välja bort friskvårdstimmen enbart på grund av tidsbrist.
Särskilt inte då en majoritet av respondenterna generellt upplever friskvårdstimmen som
positiv och troligtvis är medvetna om vilka följder utnyttjandet kan generera i. Med
ovanstående resonemang som grund kan det diskuteras om respondenterna nödvändigtvis kan
uppge att de inte hinner utnyttja friskvårdstimmen. Detta då friskvårdstimmen är en förmån
som kan nyttjas under arbetstid, och således ytterst handlar om hur respondenterna väljer att
prioritera denna förmån.
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Ytterligare ett utmärkande resultat på fråga 10 är att respondenterna väljer att ange att de inte
har möjlighet att kunna utnyttja friskvårdstimmen. Detta då friskvårdstimmen på vissa
avdelningar är exkluderad på grund av besparingsskäl eller problematik kring schemalagd
arbetstid. Inom Trollhättans Stad skall samtliga anställda inneha liknande förutsättningar för
att kunna möjliggöra ett utnyttjande av de olika former av friskvårdsförmåner som
förekommer inom organisationen, dock är det den enskilda chefen som ytterst avgör hur och i
vilken utsträckning det finns möjligheter för avdelningens anställda att utnyttja dessa
förmåner. En viktig roll och ett stort ansvarsområde i denna process har således
organisationens chefer. Således kan det noteras att chefens förhållningssätt till
friskvårdsutnyttjande kan ses som en stark påverkande faktor till hur de anställda väljer att
utnyttja friskvården, vilket i sig kan ha inverkan på hur de upplever sin arbetssituation och
arbetsmotivation (Angelöw, 2002).

5.2.2 Upplevd arbetsmotivation
Tydliga exempel på motivationsfaktorer i arbetet är prestation, erkännande och ansvar. Dessa
motivationsfaktorer kan skapa en högre motivation hos individen men leder nödvändigtvis
inte till missnöje trots att motivationsfaktorerna är bristfälliga. De nämnda faktorerna är
sådana som utgör en central beståndsdel i den upplevda arbetsmotivationen (Herzberg,
Mausner & Snyderman 1993). Dessa faktorer uppvisas inte minst i våra enkätfrågor som
berörde hur respondenterna upplevde sin arbetssituation. De svarande i vår undersökning
upplevde generellt sin arbetssituation som övervägande positiv, detta då de uppvisade att de i
sin arbetssituation i hög utsträckning klarade av vad som förväntades av dem. Respondenterna
upplevde även en hög motivation på arbetet samt att en majoritet av respondenterna upplevde
att det i deras nuvarande arbetssituation infinner sig en känsla av att ha utfört något värdefullt.
Denna relativt höga motivationsnivå kan till viss del bero på att det existerar goda
förutsättningar för att individen kan inneha en god arbetssituation. Dessutom menar vi att
åldersfördelningen i vår undersökning kan ha påverkat motivationsnivån, då majoriteten av
respondenterna ingår i de äldre ålderskategorierna. Detta resonemang grundar sig i att vi har
en föreställning kring att yngre individer har en tendens att inneha en svagare
arbetsmotivation, då de exempelvis generellt sett har en sämre lönesituation och mer otrygga
arbetsförhållanden.
Att skapa motivation genom att enbart förändra Herzbergs hygienfaktorer är svårt om
individen tenderar att vara allmänt missnöjd med sin arbetssituation. Det är således de
individer som upplever en generell tillfredsställelse i arbetssituationen som mer troligen
innehar en hög motivation i arbetet och reagerar mer positivt på exempelvis utmanande
arbetssituationer (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Vår frågeställning kring hur nöjda
respondenterna var med sin nuvarande arbetssituation bekräftade bilden av att de anställda i
Trollhättans Stad är förhållandevis tillfreds med sitt arbete. Detta då majoriteten av
respondenterna på detta påstående svarade instämmande i att de var nöjda med sin
arbetssituation. Vi menar att tillgången till, samt möjligheten att utnyttja den betalda
friskvården är en del i skapandet av en större tillfredsställelse hos individen på arbetet. Detta
då det exempelvis kan generera i en högre trivsel på arbetet, vilket även kan resultera i en
stärkt arbetsmotivation.
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Hackman & Oldham (1980) menar att de fundamentala förutsättningarna för att
arbetsmotivation hos individen skall uppnås, är att arbetssituationen i sig upplevs som
meningsfull, att individen upplever personligt ansvar för arbetsresultatet samt innehar en
kunskap kring arbetsresultatet och sin egen insats. Då dessa tre förutsättningar är
psykologiska tillstånd som är svåra att applicera på utformningen av specifika arbetsuppgifter,
identifieras utmärkande faktorer som möjliggör operationalisering av dessa tre psykologiska
tillstånd. Upplevd meningsfullhet nås exempelvis genom individens arbetsuppgifter. De
frågor som berör arbetsuppgifterna i undersökningen uppvisar en stark tendens i att
respondenterna upplever deras arbetsuppgifter som både varierande och intressanta. Även
påståendet som berör den upplevda meningsfullheten mer specifikt hos respondenterna,
bekräftar och förstärker bilden av en relativt hög meningsfullhet hos respondenterna i
Trollhättans Stad. Vi menar att den upplevda meningsfullhet som uppvisas hos
respondenterna till viss del kan bero på att vår studie är genomförd på en arbetsplats, där
andelen administrativt arbete är hög. Vår föreställning kring administrativt arbete är att det
tenderar att innehålla en hög grad av varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Vi menar
således att upplevelsen av att inneha varierande och intressanta arbetsuppgifter inte
nödvändigtvis hade erhållits om studien genomförts på en arbetsplats med mindre andel
administrativt arbete.
På liknande sätt påvisar Hackman & Oldham (1980) att kunskap om arbetsresultatet och
individens egen insats nås genom feedback. Denna information fyller en central funktion för
motivationen men är även en väsentlig förutsättning för att kunna lära av sina egna
erfarenheter. Feedbacken i vår enkätundersökning operationaliserades till upplevd
uppmuntran och värdefullhet på utfört arbete. Dessutom ställdes ett påstående som var menat
att identifiera upplevd feedback på en mer generell nivå. I samtliga dessa tre påståenden
uppvisades en neutral inställning till påståendets överensstämmande, då respondenternas svar
var mer jämt fördelade på de presenterade svarsalternativen än vid övriga påståenden. Även
om det uppvisas en neutral inställning av upplevd feedback i Trollhättans Stad, behöver inte
detta nödvändigtvis betyda att arbetsmotivationen påverkas nämnvärt då feedbacken i sig
utgör en mindre del i Hackman & Oldhams (1980) arbetsmotivationsteori.

5.2.3 Samvariation mellan friskvårdsutnyttjandet och upplevd
arbetsmotivation
Det primära syftet med denna studie, var att undersöka om utnyttjandet av betald friskvård
kan samvariera med den upplevda arbetsmotivationen. Resultatet påvisar en tendens i att de
som utnyttjar den betalda friskvården även upplever en högre arbetsmotivation. Med hjälp av
genomfört chi-två test kan det konstateras att skillnaden mellan dessa grupper är statistisk
signifikant och är således intressant. Vi är dock medvetna om att denna samvariation kan
diskuteras, då de individer som väljer att inte utnyttja den betalda friskvården, nödvändigtvis
inte erhåller en högre upplevd arbetsmotivation enbart med hjälp av friskvårdsutnyttjandet.
Det existerar självfallet andra faktorer som påverkar individens upplevda arbetsmotivation
och det är svårt att identifiera friskvårdsutnyttjandets egentliga samvariation med upplevd
arbetsmotivation.
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Även om det är svårt att urskilja samvariationer mellan respondenternas friskvårdsutnyttjande
och deras upplevda arbetsmotivation, kan det ändå utläsas vissa tendenser kring att de, av oss
kategoriserade, som regelbundna utnyttjare av betald friskvård, visar ansatser till att svara mer
instämmande på undersökningens påståenden som berörde deras arbetssituation. Ett resultat
som styrker detta resonemang är att de som regelbundet utnyttjar den betalda friskvården
också är mer nöjda i sin arbetssituation än de som utnyttjar den betalda friskvården mer
oregelbundet. Hackman & Oldham (1980) menar att den generella tillfredsställelsen med
arbetssituationen är en grundförutsättning för hur individen väljer att reagera på en
arbetsuppgift, som i sig är en fundamental faktor för skapandet av individens upplevda
arbetsmotivation. Det som kan ses som intressant och diskuterbart kring denna samvariation,
är om det är så, att de som regelbundet utnyttjar den betalda friskvården är nöjda med sin
arbetssituation, eller om det eventuellt är så att de som är mer nöjda med sin arbetssituation i
högre utsträckning väljer att ta del av de betalda friskvårdsförmånerna som erbjuds. Rydqvist
& Winroth (2002) stärker det förstnämnda antagandet då de menar att friskvård på individsamt gruppnivå ger en ökad tillfredsställelse i arbetet, vilket även på sikt kan resultera i en
ökad arbetsmotivation hos de anställda.
En viktig förutsättning i Hackman & Oldhams (1980) arbetsmotivationsteori är den upplevda
meningsfullheten i arbetet. Detta är även den mest centrala av de tre huvudförutsättningarna
och grunden för att den enskilda individen skall kunna uppnå en hög arbetsmotivation. Vår
undersökning påvisar att respondenterna upplevde både en hög motivationsnivå och
meningsfullhet på arbetet. När dessa frågeställningar ställs gentemot friskvårdsutnyttjandet
utläses det en mer instämmande upplevelse i påståendena, hos den grupp som mer
regelbundet utnyttjar den betalda friskvården, som även här stärks genom en statistisk
signifikans. Detta är för undersökningens frågeställning ett intressant resultat, då det uppvisas
en tendens i att utnyttjandet av den betalda friskvården till viss del kan samvariera med den
upplevda arbetsmotivationen. Även om det inte uppvisades några markanta skillnader mellan
de två grupperna, menar vi att denna skillnad ändå inte helt kan bortses ifrån, då de ovan två
nämnda upplevelsefaktorer är centrala inom vår valda teoretiska referensram. Det som kan ses
som diskuterbart i detta resonemang, är i vilken utsträckning och betydelse just den betalda
friskvården har för den upplevda meningsfullheten och motivationsnivån på arbetet. Vi anser
att den betalda friskvården har en samvariationsgrad kring de ovan nämnda
upplevelsefaktorer, men hur stark denna samvariation är samt hur kausalt detta samband är, är
argumenterbart då det självfallet finns andra arbetsrelaterade faktorer som kan bidra till en
högre upplevd meningsfullhet och motivationsnivå på arbetet.
Hackman & Oldham (1980) påvisar att ett arbete med utvecklande arbetsuppgifter är en stark
bidragande faktor för skapandet av motivation hos den enskilda individen. Detta
utvecklingsbehov resulterar ofta i att individer upplever sin arbetssituation som mer
utmanande. Frågeställningar i undersökningen som berör detta område är påståendena kring
huruvida respondenterna upplever att de har möjlighet att utvecklas i sin nuvarande
arbetssituation samt att de ofta lär sig något nytt i sitt arbete. Respondenterna i
undersökningen upplever dessa påståenden som relativt instämmande då de tre inledande
svarsalternativen får majoriteten av svaren. Även i dessa frågeställningar tenderar de som
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regelbundet väljer att utnyttja den betalda friskvården, att inneha en mer instämmande
upplevelse i dessa påståenden, utifrån genomförda chi-två test kan det även utläsas att
skillnaden mellan dessa grupper är statistisk signifikant och relevant att diskutera.
Intresseväckande är att studera påståendet som berör hur respondenterna upplever att de lär
sig något nytt i arbetet gentemot deras friskvårdsutnyttjande, detta då det uppvisas en tydlig
differens mellan de som väljer att utnyttja den betalda friskvården mer regelbundet än de som
mer oregelbundet väljer att utnyttja den. Detta får ses som ett intressant resultat, men även här
är det aktuellt att diskutera relevansen i friskvårdsutnyttjandets samvariation med upplevelsen
att lära sig något nytt. Vi menar att den markanta skillnaden utgörs av mer än själva
friskvårdsutnyttjandet, exempelvis är det mer troligt att det är beroende av vilken form av
arbetssituation individen besitter som styr upplevelsen av att lära sig något nytt.
Herzberg, Mausner & Snyderman (1993) menar att uppskattningsbehovet, som bland annat
utgörs av respekt och uppskattning från andra individer, är en viktig faktor som ger upphov
till arbetsmotivation. De frågor som berör upplevelsen av dessa behov, är exempelvis de som
behandlar huruvida de får feedback på utfört arbete samt om de får veta att deras arbete är
värdefullt. Även i dessa frågeställningar tenderar det att vara de som utnyttjar den betalda
friskvården regelbundet som i högre grad instämmer i dessa påståenden, detta säkerställs även
genom en statistisk signifikansnivå uppnåtts. Vi menar dock att dessa resultat får ses som ett
svagt samband, detta då det troligen inte är den betalda friskvården som samvarierar med
mängden av upplevd feedback. Vi menar snarare att det förmodligen är så, att desto mer
feedback individen erhåller, ju troligare är det att de väljer att utnyttja den betalda friskvården.
Detta då feedback från chef eller arbetskollegor kan bidra till mer gynnsamma
arbetsförhållanden, som kan påverka den enskilde individens attityder samt värderingar till
friskvårdsförmåner, vilket även kan leda till ett ökat utnyttjande av densamma.
Sammanfattningsvis påvisar studien att de anställda i Trollhättans Stad utnyttjar de olika
formerna av erbjudna friskvårdsförmånerna i relativ jämn utsträckning då hälften av
respondenterna utnyttjar den betalda friskvården mer regelbundet. Detta kan jämföras med
Kjellmans (2006) resonemang kring att det endast är 40 procent av de anställda som helt
väljer att avstå från alla former av den erbjudna friskvården. Vår undersökningsgrupps
friskvårdsutnyttjande får därmed ses som ett tämligen förväntat och representativt resultat.
Dessutom visar studien att respondenterna upplever sin arbetssituation som god, detta då
upplevd meningsfullhet, motivationsnivå samt tillfredsställelsen i arbetssituationen bland
respondenterna var hög. Dessa faktorer är enligt Hackman & Oldham (1980) väsentliga för att
uppnå en god arbetsmotivation och utgör därmed ett betydelsefullt resultat i vår studie.
Således har två, för studien viktiga, områden behandlats och diskuterats. Dessutom kan vi
med den valda teoretiska referensramen, utförd undersökning och uppvisad statistisk
signifikansnivå på valda kategoriseringar, konstatera att det genomgående existerar tendenser
som påvisar att friskvårdsutnyttjande kan vara en faktor som samvarierar med den upplevda
motivationen hos de anställda på en arbetsplats. Däremot får dessa tendenser ses som relativt
svaga då det är komplicerat att identifiera kausala samband mellan dessa
undersökningsområden. Detta då arbetsmotivation utgörs och kan påverkas av flertalet
faktorer som inte är friskvårdsrelaterade, såsom ledarskap, lön, samt individens
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arbetsförhållanden (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993). Att uteslutande urskilja
friskvårdsutnyttjandets samvariation men den upplevda arbetsmotivationen blir därmed
komplicerat och ett resultat som inte erhålls genom denna studie.

5.2.4 Konklusion och egna slutsatser
Vår undersökning har till viss del bekräftat de antaganden som vi hade innan vi inledde
studien, exempelvis var den grupp som regelbundet utnyttjade friskvården ungefär så stor som
förväntat. Det har dock även framkommit resultat i studien som inte stämde överens med de
föreställningar vi inledningsvis hade. Detta gestaltar sig genom att en så stor del som hälften
av respondenterna uppger tidsbrist som den centrala faktorn till varför de väljer att inte
utnyttja den betalda friskvården. Detta förstår vi till viss del då tiden periodvis kan upplevas
som knapp och friskvårdsutnyttjandet inte prioriteras. Antalet som anger tidsbrist som en
bidragande faktor får ändå ses anmärkningsvärt och vi anser att organisationen bör identifiera
anledningen till att ett så stort antal väljer att avstå från den betalda friskvården på grund av
tidsbrist.
Något som var intresseväckande med vår undersökning, var att en klar majoritet av
respondenterna uppvisade en positiv inställning till friskvård mer generellt. Vi anser därmed
att det verkar finnas goda förutsättningar för organisationen att försöka förändra och förstärka
friskvårdsutnyttjandet hos respondenterna, för att individen skall uppleva sin arbetssituation
som mer positiv, vilket även kan resultera i en ökad arbetsmotivation. Vi menar att eventuella
insatser för att förbättra de kommunanställdas utnyttjande av betald friskvård, först och främst
bör inriktas på de som mer sällan eller aldrig väljer att utnyttja någon form av betald
friskvård. Detta då det troligen hade givit störst effekt på organisationens verksamhet, då ett
brett utnyttjande av samt positiva attityder till friskvårdsförmånerna är en god förutsättning
för en främjande arbetssituation. Dessutom menar vi att det krävs ett långsiktigt strategiskt
arbete för att uppnå denna främjande arbetssituation, vilket i sig skulle kunna leda till en ökad
arbetsmotivation för den enskilda individen.
Vi menar vidare att ett större fokus på spridning av information rörande
friskvårdsförmånernas innebörd och utförande borde prioriteras för att fler av respondenterna
ska välja att utnyttja dessa, vilket vi anser kan leda till en mer främjande och förändrad
arbetssituation. Ovanstående resonemang kring spridning av information anser vi till stor del
vara en ledarskapsfråga, då chefens attityder och handlingsmönster ofta har stor påverkan på
medarbetarna. Detta uppvisas tydligt i Trollhättans Stad då det ytterst är chefen som avgör
vilka möjligheter till friskvård under arbetstid som får utnyttjas. Detta kan skapa orättvisa
förutsättningar för utnyttjandet av friskvård vilket även kan samvariera med den upplevda
arbetsmotivationen. Förmodligen är det så att friskvårdsförmånerna ses som en välmenande
tanke från ledningen men att förutsättningarna för utnyttjandet av dessa inte är grundligt
implementerade nedåt i organisationen, vilket skapar en känsla av orättvisa förutsättningar.
Således anser vi att ett mer enhetligt arbete kring friskvårdsförmånernas utbud och utnyttjande
samt att fler chefer informerar och innehar en positiv attityd till friskvårdsutnyttjande, skulle
resultera i ett ökat utnyttjande av den betalda friskvården. Detta menar vi även skulle leda till
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en bättre arbetssituation för den enskilde individen, som därefter förhoppningsvis skulle
kunna påverka den upplevda arbetsmotivationen.
Det existerar relativt omfattande forskning kring arbetsmotivation och kring
friskvårdsutnyttjandets fysiska utkomster, men frågan om hur dessa faktorer samvarierar har
endast undersökts i liten skala. En förklaring är att friskvård är en relativt ny företeelse, vilket
har medfört viss problematik för oss i sökandet efter relevant tidigare forskning kring våra
valda ämnesområden. Vi menar därmed att det skulle vara av betydenhet att genomföra vidare
forskning i form av en undersökning, i en organisation över en längre tidsperiod, där
samvariationen mellan upplevd arbetsmotivation och utnyttjad friskvård skulle studeras både
före, under samt efter implementeringen av en specifik friskvårdsinsats. Detta hade
möjliggjort ett exkluderande av andra faktorer som skulle kunna samvariera med
arbetsmotivationen och därmed hade friskvårdsutnyttjandets kausala samband med upplevd
motivation på arbetsplatsen kunnat erhållas på ett tydligare vis. Detta hade även möjliggjort
en identifikation om det existerar likartade tendenser eller om resultatet hade fått en
differentierad karaktär.
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Bilaga 1
1. Kön
Man

Kvinna

2. Ålder
18-29

30-39

40-49

50-59

60+

3. Ange vilken förvaltning Du tillhör
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Kommunstyrelsens förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Annan tillhörighet

Friskvård
4. Vad anser Du om att Trollhättans Stad som arbetsgivare erbjuder någon form av
friskvård till sina anställda?
Mycket positivt
Positivt
Varken eller
Negativt
Mycket negativt
5. Hur upplever Du Trollhättans Stads nuvarande friskvårdsarbete?
Mycket positivt
Positivt
Varken eller
Negativt
Mycket negativt
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6. Hur ofta har Du utnyttjat friskvårdstimmen det senaste halvåret?
Varje vecka
Varannan vecka
En gång i månaden
Mer sällan
Aldrig
7. Hur ofta har Du utnyttjat andra friskvårdsförmåner (Älvhögsborg/PLUS,
granngårdens gym, Sjuntorps simhall, TSIF) det senaste halvåret?
Varje vecka
Varannan vecka
En gång i månaden
Mer sällan
Aldrig
8. Finns det några andra friskvårdsförmåner utöver de som har nämnts i fråga 6 & 7
som är specifika för just Din avdelning? (exempelvis kontorsmassage eller betald
startavgift i diverse motionsaktiviteter)
Ja
Nej
Vet inte
9. Om ja på föregående fråga, hur ofta har Du utnyttjat dessa friskvårdsförmåner det
senaste halvåret?
Varje vecka
Varannan vecka
En gång i månaden
Mer sällan
Aldrig
10. De tillfällen då Du inte utnyttjat några av ovanstående friskvårdsförmåner det
senaste halvåret, vad har det berott på? (flera svarsalternativ får markeras)
För litet urval av aktiviteter
Aktiverar mig på fritiden
För dålig information
Tidsbrist
Motion behövs inte för min del
Chefens syn på friskvård
Mina kollegors syn på friskvård
Annat (ge gärna exempel i rutan till höger)
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Arbetssituation
Markera nedanstående påstående genom att markera det svarsalternativ som är mest överensstämmande med Din uppfattning.
Stämmer helt

Stämmer till stor del

11. Trollhättans Stad är en bra arbetsplats
12. Trollhättans Stad som arbetsgivare ställer
rimliga krav på mig
13. Jag får uppmuntran i min
arbetssituation
14. Jag får feedback på mitt utförda arbete
15. Jag har tydliga förväntningar på min
arbetssituation
16. Jag får veta att mitt arbete är värdefullt
17. Jag klarar av det som förväntas
av mig i min arbetssituation
18. Jag får hjälp av mina arbetskamrater
19. Jag har goda personliga kontakter med
mina arbetskamrater
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Stämmer till viss del

Stämmer till liten del

Stämmer inte alls

Stämmer helt

Stämmer till stor del

20. Min motivationsnivå på arbetet är hög
21. Mitt arbete är meningsfullt
22. Jag kan påverka prioriteringen i
mina arbetsuppgifter
23. Mina arbetsuppgifter är varierande
24. Jag har intressanta arbetsuppgifter
25. Jag har möjligheter att ta egna initiativ
i min arbetssituation
26. Jag har möjligheter att utvecklas i
min nuvarande arbetssituation
27. I mitt arbete finns möjlighet att ha
varierande arbetsuppgifter
28. Jag är nöjd med min arbetssituation
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Stämmer till viss del

Stämmer till liten del

Stämmer inte alls

Stämmer helt

Stämmer till stor del

29. Min arbetssituation ger mig en känsla
av att ha utfört något värdefullt
30. Min arbetssituation innehåller både planerande
och utförande av olika arbetsuppgifter
31. Jag känner ett personligt ansvar för
det arbete jag utför
32. Jag har ointressanta arbetsuppgifter
33. Jag lär mig ofta något nytt i mitt arbete
34. Jag känner mig engagerad i mitt arbete
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Stämmer till viss del

Stämmer till liten del

Stämmer inte alls

Bilaga 2
Till dig som är anställd i Trollhättans Stad.
Vi är två studenter vid Högskolan Väst i Trollhättan som skriver C-uppsats i ämnet pedagogik
med inriktning mot hälsopromotion. Vi genomför en studie kring hur utnyttjandet av friskvård
kan påverka upplevd arbetsmotivation hos de anställda i Trollhättans Stad. Därför skickar vi
ut en enkät till Dig och cirka 400 andra slumpmässigt utvalda anställda i Trollhättans Stad.
Vi hoppas att Ni alla vill ta del av denna webbenkät (se nedanstående länk), dock är det
givetvis frivilligt att deltaga. Alla enskilda svar är anonyma och behandlas konfidentiell. Sista
dagen att svara är Tisdagen den 20:e april. Enkäten tar ca fem minuter att genomföra och
består mestadels av enkla ensvarsfrågor där ett kryss markerar det svar som överensstämmer
med Din uppfattning eller situation. När Du är klar med ifyllandet av enkäten anger Du
koden nedan för att fullborda utförandet av enkäten.
Länk till undersökningen:
http://www.adamarvidsson.se/undersokning/
Kod:
När studien är klar kommer resultatet delges kommunens friskvårdsansvarige. Om du har
några frågor eller funderingar kring enkäten, tveka inte att höra av dig till oss via följande
e-postadresser.

christian.ryding@gmail.com

073 – 704 45 09

davidarvidsson@hotmail.com

070 – 261 67 52

Tack på förhand för din medverkan!

Med Vänliga Hälsningar
Christian Ryding & David Arvidsson
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Bilaga 3
Antal
1. Kön

Man
Kvinna
Ej svarat

Antal

Procent
2. Ålder

Procent

18-29

12

4,3%

78,0%

30-39

48

17,0%

0,4%

40-49

94

33,3%

50-59

98

34,8%

60+

30

10,6%

61

21,6%

220
1
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10. De tillfällen då Du inte utnyttjat
några av ovanstående
friskvårdsförmåner det senaste
halvåret, vad har det berott på? (flera
svarsalternativ får markeras)

Antal

För litet urval av aktiviteter
Aktiverar mig på fritiden
För dålig information
Tidsbrist
Motion behövs inte för min del
Chefens syn på friskvård
Mina kollegors syn på friskvård
Annat
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Procent
26

9,2%

106

37,6%

19

6,7%

127

45,0%

0

0,0%

10

3,5%

2

0,7%

68

24,1%

40
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