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Sammanfattning 
 
Denna fallstudie ger förslag över vilka åtgärder som kan vara rimliga att utföra på organisat-
ioner där personalen inom vissa områden ej är prioriterad. För att ge möjlighet till konkreta 
förslag av vilka åtgärder som Fysiken Friskvård i Göteborg AB bör utföra utfördes kvalitativa 
intervjuer med anställda i organisationen. Detta utfördes synkroniserat med observationer av 
verksamhetens organisationskultur som gav bra överblick över de positiva samt negativa 
aspekter som anställda upplever på arbetsplatsen. Genom bearbetning av intervjumaterial till-
sammans med vetenskapliga teorier blev det möjligt att konkretisera åtgärder som förhoppnings 
ska gynna motivationen hos de anställda med mindre sjukfrånvaro och personalomsättning som 
följd.  Fallstudien tydliggör exempel på personalsatsningar som är kostnadsfria men även kal-
kyler som påvisar vilka finansiella resultat som personalsatsningar kan generera i. För att kal-
kylen inte ska vara vinklad av författarna har även potentiella negativa utfall av kalkylerna 
synliggjorts. Detta ska ge ett bredare underlag för Fysiken Friskvård i Göteborg AB att ha med 
sig vid beslutsfattande med förhoppning på mer motiverad personal som vill stanna kvar i verk-
samheten. Ur ett längre tidsperspektiv är målet även att lönsamheten ökar som ett resultat av de 
personalsatsningar som organisationen väljer att genomföra.  
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1.0 Inledning 
I det inledande kapitlet introduceras studiens valda ämne, därefter en bakgrund som mynnar 
ut i en problemdiskussion. Dessa tre avsnitt leder till studiens forskningsfråga och syfte som 
tillsammans beskriver uppsatsens utgångspunkt. 

 

1.1. Bakgrund 
Jacobsen och Thorsvik (2002) belyser att i de flesta organisationer är det människor som utgör 
den viktigaste resursen och humankapitalet blir allt viktigare för de flesta situationer. Exempel-
vis värderas humankapitalet högre i börsnoterade företag i Amerika än det fysiska kapitalet som 
pengar, maskiner, byggnader, varulager och liknande. Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att 
organisationer har börjat inse att tjänsteutövning blir alltmer betydelsefull i verksamheter, och 
får då ökad förståelse för att människor med deras kunskaper, färdigheter, insatsvilja, och ar-
betslust (eller olust) är en viktig aspekt för organisationer.  
 
Vi anser att Jacobsen och Thorsviks (2002) åsikter om vikten av personal med insatsvilja och 
arbetslust är en fördel för organisationer som strävar efter utveckling. Vi menar att personalen 
är en tillgång inte en kostnad, och måste kontinuerligt underhållas och investeras i. Detta kan 
jämföras med underhållning av maskiner. Jacobsen och Thorsvik (2002) nämner även att mo-
tivation och personalsatsningar är ett aktuellt och omtalat ämne, och menar att personalsats-
ningar kan öka anställdas effektivitet och vilja till att utföra sitt arbete och investera sin tid i 
organisationen.  
 
Av erfarenhet uppfattar vi personalsatsningar som positiva och motiverande, då vi kände upp-
skattning och tillhörighet till organisationen. Med detta upplevde vi att känsla av lojalitet växte 
och därmed effektiviserades vårt arbete och motivationen ökade på arbetsplatsen. Latham 
(2007) belyser att motivation är något som måste anpassas efter individer, därför kan det upp-
komma komplikationer när samtliga på en arbetsplats ska motiveras då alla individer finner 
olika personalsatsningar motiverande. Latham (2007) förtydligar att ämnet motivation inte bara 
är aktuellt i sig utan också hur arbetsgivare ska motivera sin personal på rätt sätt. Vid personal-
satsningar handlar det om att få så många anställda som möjligt att känna sig uppskattade och 
sedan bli motiverade av det. Personalsatsningen kan få motsatt effekt om den anställde känner 
sig bortglömd eller förbisedd. 
 
Det finns olika varianter av personalsatsningar, exempelvis där ledningen fokuserar på gemen-
skap och god sammanhållning vilket inte behöver innebära en kostnad för organisationen. Ett 
annat alternativ kan vara att specifikt placera kapital på exempelvis lokaler, konferensresor och 
utbildningar som anställda kommer att få nyttja. I denna studie kommer vi att inrikta oss på 
förslag till förbättringar som kommer att innebära en kostnad för organisationen. Med perso-
nalsatsningar menar vi satsningar där det innebär en kostnad för organisationen som ska gynna 
personalen.  
 

1.2. Problemdiskussion 
Vi anser att ett av de största problemen är att organisationer ser personalen som en kostnad 
vilket kan resultera i att personalsatsningar prioriteras bort.  Personalkostnader är kostnader 
som organisationer gärna minskar, vilket vi anser kan vara kortsiktig åtgärd som under ett 
längre tidsperspektiv kan resultera i minskad lönsamhet. Det kan också resultera i att personalen 
känner sig bortprioriterad vilket kan påverka arbetsmoralen och effektiviteten på arbetsplatsen.  
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Vi anser att uteblivna personalsatsningar kan påverka organisationens lönsamhet negativt vilket 
resulterar i ökad personalomsättning samt minskad motivation hos personalen. Ur ett längre 
tidsperspektiv tror vi att det inte endast är personalen som påverkas negativt utan även organi-
sationens samtliga områden, exempelvis kunder, ledning och andra intressenter.  
 
Vi anser att hög personalomsättning är kostsam för organisationer och bör alltid försöka mins-
kas. Genom personalsatsningar anser vi att personalomsättningen kan minimeras och därmed 
bespara pengar för organisationen. Winroth och Rydqvist (2008) beskriver att personalomsätt-
ning är en dyr post för företaget, likt sjukfrånvaro. Beroende på hur rekryteringsprocessen och 
introduktionsförfarandet ser ut kan kostnaderna för personalomsättning variera. Winroth och 
Rydqvist (2008) illustrerar att vid stor personalomsättning och hög sjukfrånvaro är det viktigt 
att åtgärda problemet snarast möjligt. Detta för att undvika onödiga utgifter samt negativ på-
verkan på personalsammanhållningen.  
 
Vi anser att en tillfredsställd och nöjd personal leder till ökad motivation på arbetsplatsen. Där-
för är det viktigt att belysa organisationer om vikten att beräkna på dessa områden. Winroth 
och Rydqvist (2008) nämner att en bra arbetsmiljö hänger samman med personalens effektivi-
tet. Om individen är tillfredsställd på arbetsplatsen menar Winroth och Rydqvist (2008) att detta 
påverkar omgivningen på ett positivt sätt, vilket gynnar organisationskulturen. Arbetstrivseln 
är en viktig faktor när de diskuteras produktivitet och effektivitet, dock kan det bli problematiskt 
att räkna på mänskliga insatser. Beräkningar på maskiner och investeringar har gjorts under en 
lång tid, men beräkningar på humana tillgångar är ett modernare tillvägagångssätt som många 
organisationer tyvärr inte besitter. För att organisationer ska utveckla en kompetens för att ut-
föra personalfrämjande kalkyler krävs det fantasi, innovation, mod samt konkreta modeller 
(Winroth & Rydqvist, 2008).  
 
Winroth och Rydqvist (2008) nämner tre hälsonivåer där fokus är inriktat på hälsoarbete. Den 
första nivån är individen, där det är individens eget ansvar att värna om sin livsstil och levnads-
vanor. Nästa nivå är gruppnivån där sambanden och relationerna mellan anställda är i fokus. 
Här betonar Winroth och Rydqvist (2008) att samhörighet och gemenskap är nyckeln för en 
hälsosam organisationskultur. Tredje nivån är organisationsnivån där den fysiska omgivningen 
som lokaler, utrustning är utgångspunkten, kort sagt de aspekter som resulterar i bra arbetsvill-
kor. Problemet för arbetsgivare blir då att tillfredsställa alla nivåer för samtliga anställda. Likt 
Winroth och Rydqvist (2008) frågar vi oss om motivationen kan höjas, samt minska den rå-
dande sjukfrånvaron och höga personalomsättningen genom att organisationen avsätter likvida 
medel på personalen?  

1.3. Forskningsfråga 
Kan personalsatsningar öka motivationen och leda till ett bättre resultat, samt minskad perso-
nalomsättning och sjukfrånvaro? 

1.4. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om organisationer som utför kostsamma satsningar på per-
sonalen ökar de anställdas motivation, samt dess påverkan på sjukfrånvaron och personalom-
sättningen.  
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2.0. Metod 
Metodkapitlet har syftet att tydliggöra forskarnas tillvägagångssätt under studiens gång. Med 
hjälp av detta kapitel ska läsaren ha möjlighet att utföra liknande studie med ett motsvarande 
resultat. Kapitlet redogör uppsatsens utgångspunkter ur en kvalitativ synvinkel samt en detal-
jerad beskrivning av intervjumetoden. 

 

2.1. Vetenskapligt synsätt 
Fallstudien har undersökt och tolkat personalkulturen inom Fysiken Friskvård AB. Organisat-
ionen har valts på grund av att verksamheten fokuserar på hälsa och välmående och därför anser 
vi det intressant att undersöka om detta fokus även finns internt. Inriktningen på studien har 
varit ett kvalitativt angreppssätt, då vi utför kvalitativa intervjuer för att samla in data. In-
samlingen av data kommer innebära fem grundliga intervjuer där vi insamlar kvalitativ data 
från intervjupersonerna. Vi har valt ett kvalitativt angreppssätt för få personlig och detaljerad 
information inom ämnet. Backman (2008) beskriver ett kvalitativt angreppsätt som strategi där 
människor och intervjuer är det huvudsakliga instrumentet. Forskaren eller observatören finns 
nära det studerade subjektet och ingår ibland själv som del i metoden och bildar så kallad sub-
jekt- subjekt relation. Här har då den traditionella subjekt- objekt – relationen ersatts av en nära 
och autentisk relation.  
 
Denna fallstudie kräver att vi tolkar och avläser olika situationer och relationer, därför har vi 
valt att utgå från ett hermeneutiskt synsätt. Thurén (2007) belyser att hermeneutik går ut på att 
inte bara begripa intellektuellt utan att förstå och tolka människor. Hermeneutiken bygger yt-
terligare på en kunskapskälla utöver logik och empiri, nämligen intryck. Hermeneutiken vill 
förstå människor och deras handlingar, samt resultatet av deras handlingar och inte endast be-
gripa empirin och logiken. Under intervjutillfällena har vi behövt tolka och analysera uttryck, 
kroppsspråk och handlingar hos intervjupersonerna. Detta för att få en bättre uppfattning av det 
insamlade materialet.  

2.2. Undersökningsansats 
Denna undersökning har varit inriktad på kvalitativ intervjumetod där målet varit att granska 
och tolka hur personalsatsningar kan påverka personalen positivt. För att underlätta detta har vi 
utfört fem kvalitativa intervjuer med anställda från en organisation som utåt symboliserar hälsa 
och välmående. Utifrån detta resultat har vi genom bearbetning av intervjumaterial och veten-
skapliga teorier analyserat och generaliserat hur personal påverkas av personalsatsningar. Detta 
har främst varit inriktat mot områdena ökad motivation, minskad sjukfrånvaro samt personal-
omsättning. Då vi har grundat stora delar av arbetet på respondenters personliga åsikter och 
tankar, var ett kvalitativt förhållningssätt det mest lämpade och har gett möjlighet till fördjupad 
förståelse.   
 
För att underlätta och konkretisera tillvägagångssättet av intervjuerna har vi även utvecklat en 
intervjuguide. Denna guide utvecklades för att effektivisera intervjutillfället och se till att inter-
vjuerna följde rätt tema och område (Jacobsen, 1993). Intervjufrågorna utformades neutralt och 
inte ledande vilket förhoppningsvis gav stor möjlighet till egen reflektion och åsikter av respon-
denterna.  
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2.3. Design 
Designen på denna uppsats är fallstudie då vi har observerat och intervjuat anställda på en or-
ganisation för att komma fram till ett resultat. Stora delar av empiriavsnittet innehåller därför 
en sammanställning av intervjumaterialet.  

2.4. Datainsamling 
Datainsamlingen består både av primär- och sekundär data, från intervjuer och tidigare forsk-
ning samt kurslitteratur. Datainsamlingen började med intervjuer av de anställda på Fysiken 
Friskvård AB för att insamla information om personalsituationen i organisationen. Insamlingen 
av primärdata gick enligt planering, då vi hade god kommunikation med organisationen samt 
schemalagde intervjuer med samtliga intervjupersoner i god tid. I insamling av primärdata 
ingick det även att observera situationer. Backman (2008) belyser att observationen och avläs-
ningen av verkligheten numera är en komplicerad process, då den är beroende av observatören, 
ett tolkande subjekt. Tolkningsmomentet avser ge mening och innebörd åt observationerna och 
kräver därför kunskap, insikt, sensitivitet och ibland viss intuition. Efter insamlingen av pri-
märdata började datainsamling för sekundärdata, i form av vetenskapliga artiklar och kurslitte-
ratur.  

2.4.1. Urvalspersoner 
En viktig del i vår kvalitativa fallstudie var urvalet av respondenter som deltog vid intervjuerna. 
Fem personer intervjuades och bland dessa ville vi ha variation på positioner i hierarkin för att 
få en bred bild av organisationen. Respondenterna har olika arbetsuppgifter och ansvarsområ-
den vilket innebär att de har olika synsätt på organisationen vilket vi tror gynnar fallstudien. Vi 
kontaktade organisationens verkställande direktör där vi fick ett möte bokat omgående. Verk-
ställande direktören valde därefter ut fem personer i organisationen som vi utförde intervjuerna 
på. Om vi själva hade fått bestämma över utförandet av intervjuerna hade vi velat handplocka 
intervjupersonerna istället för att intervjua de personer verkställande direktören valt ut åt oss. 
Detta för att få så neutrala respondenter som möjligt.  
 

2.4.2. Intervjuguide och utformande av frågor 
Dalen (2011) har använts som hjälpmedel vid utformning av intervjufrågor och intervjuguide. 
Dalen (2011) belyser att alla projekt som använder intervju som metod, kommer behöva ut-
veckla en intervjuguide för att uppnå bästa resultat av intervjuerna. Vi utformade en intervju-
guide där vi valde att utföra en semistrukturerad forskningsintervju som gav medarbetarna ut-
rymme för egna åsikter och tankar.  
 
En semistrukturerad forskningsintervju innebär att intervjuaren har en färdigställd lista med 
ämnen som ska beröras och frågor som ska besvaras. Den som blir intervjuad får utrymme att 
utveckla sina idéer och tankar samt tala utförligt om ämnena som tas upp (Denscombe, 2010). 
Intervjuguiden framarbetades så att hela forskningsfrågan skulle besvaras samt beröra problem-
området. Intervjufrågorna utformades så att respondenterna skulle uppmuntras till öppenhet 
samt att de själva får utveckla sina svar.  
 
I intervjuguiden utformades även underliggande följdfrågor som fungerade som stöd och fick 
oss att känna trygghet samt att det hjälpte oss att få mer utförliga svar. Vi kom att använda 
snarlika frågor till samtliga respondenter för att ge möjlighet till enkel reflektion och analys av 
resultatet. Enligt Lantz (2013) bör det reflekteras över den teoretiska förståelsen, syftet och 
problemställningen när en intervjuguide utformas. Reflektionerna innan intervjutillfällena är 
viktiga för att få de svar som studien kräver.   
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Att samtliga intervjuer utförts i deras arbetsmiljö tror vi gynnade utfallet då de anställda för-
hoppningsvis känner sig trygga med omgivningen. Det hoppas vi resulterar i mer avslappnad 
och ärlig respons gentemot intervjufrågorna. Detta miljöval gav även möjlighet för observation 
av arbetsmiljön som arbetsklädsel, kroppsspråk och liknande aspekter som reflekterar verklig-
heten på ett tydligt sätt (Backman, 2008).  
 

2.4.3. Intervjuer 
I uppsatsen intervjuades fem anställda på Fysikens Friskvård i Göteborg ABs kontor som är 
beläget i Göteborg. De utvalda respondenterna fick själva välja vart intervjuerna skulle äga rum 
för att de skulle känna sig trygga och avslappnade med intervjumiljön. Samtliga valde att inter-
vjuas på sin arbetsplats, vilket vi tror beror på att dem tycker att det är smidigast och sparar 
mest tid. Vi valde att inte skicka ut intervjumaterialet på förhand då vi önskade att de inte skulle 
tänka ut svar innan intervjutillfället samt ville ha deras spontana reaktioner och svar. Vi infor-
merade innan intervjutillfället för vederbörande att resultatet av uppsatsen finns tillgänglig för 
dem vid studiens slut men att materialet är konfidentiellt. Intervjupersonerna avsatte en timma 
vardera och intervjuerna varierade i utsträckning samt i omfång av information. Samtliga per-
soner gav tillåtelse till ljudinspelning vilket underlättade sammanställningen av intervjudata. 
Det insamlade datamaterialet analyserades och tolkades utifrån vår frågeställning för att skapa 
grund till analys och slutsats.  
 
Trost (2005) nämner att det är praktiskt att särskilja arbetsprocessen med insamlad data i tre 
steg i kvalitativa studier. Först insamlas intervjuerna, vid nästa steg analyseras svaren och slut-
ligen tolkas datamaterial med hjälp av teoretiska verktyg som finns till förfogande. Dessa tre 
steg behöver inte komma i bestämd ordning utan de kan vävas in i varandra. I efterhand insåg 
vi att en provintervju hade hjälpt oss att bedöma frågorna och se vilka som eventuellt inte var 
kopplade till studiens forskningsfråga. Om provintervju utförts hade vi kunnat få bättre upp-
fattning om vilka frågor som var relevanta, om vi hade behövt modifiera antalet frågor, samt 
ändra karaktären på uppbyggnaden av intervjun. Detta hade kunnat förbättra resultatet av data-
insamlingen. Dalen (2011) menar att kvalitativa intervjustudier ska utföras med en eller flera 
provintervjuer för att kunna testa sig själv som intervjuare och se om intervjuguiden har bra 
utformning.  

2.4.4. Observationer 
Vid intervjutillfällena utfördes observationer på arbetsplatsen genom att ta del av olika intryck 
som klädkod, bemötande och kontorsmiljö. Observationerna har kompletterat studiens empiri-
underlag och gett oss möjligheten att tolka det som övergått till att vara en rutin för de anställda. 
Observationerna försvårades under intervjutillfällena då vi hade bestämd tidsram för vardera 
intervju och det blev därför svårt för oss att ta hänsyn till alla faktorer som påverkar kulturen 
under denna korta tidsperiod. På grund av detta valde vi att endast fokusera på arbetsplatsens 
stämning och miljö i de utrymmen vi befann oss i under intervjutillfällena.  
 

”/…/ ett av målen med den deltagande observationen är att inifrån, dvs genom att 
på olika sätt delta i gruppens inre liv, upptäcka och avtäcka de normer, värde-
ringar, tolknings- och kommunikationsmönster som är typiska, genomsyrar eller 
styr tillvaron för medlemmarna.” (Svensson & Starrin, 1996 s. 12) 

2.4.5. Dokumentation 
Intervjuprocessen dokumenterades med hjälp av inspelning och anteckningar under intervjuer-
nas gång. Dalen (2011) rekommenderar att använda ljudband eller någon typ av inspelning när 
kvalitativa intervjuer genomförs, eftersom det är viktigt att få med respondenternas egna ord. 
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Dalen (2011) nämner även vikten av att informera respondenterna om att det endast är vi fors-
karna som kommer lyssna på inspelningarna och att respondenterna har möjlighet till att få 
lyssna på sin inspelning i efterhand. Anteckningarna användes som stödord i efterhand för att 
lättare kunna komma ihåg vad respondenten sagt och hur de reagerat.  

2.5. Forskningsetiska principer 
Vid insamling av data finns det flera aspekter som är viktiga att ta hänsyn till för att uppnå de 
etiska krav som ställs på undersökningar. 
 
Informationskravet:  
Det är viktigt att vara tydlig med vad undersökningen har för syfte för de berörda personerna. 
Hur intervjuerna ska gå tillväga och hur de senare kommer användas är även det information 
som respondenterna ska bli informerade om, gärna vid ett så tidigt stadie som möjligt (Dalen, 
2011). Dalen (2011) menar även att det ska vara tydligt informerat om att samtliga respondenter 
deltar helt frivilligt och ska ha möjlighet att närsomhelst avbryta sin medverkan i undersök-
ningen. Vi har varit tydliga med att informera samtliga respondenter vad vår Uppsatsens ämne 
samt vilken utsträckning deras deltagande kommer att påverka resultatet. Detta för att minska 
risken för missförstånd och missnöje. Redan vid första kontakttillfället belystes samtliga re-
spondenter att denna undersökning är helt frivillig och deras medverkan kan avbrytas närsom-
helst.  
 
Samtyckeskravet:  
Deltagarna i undersökningar ska alltid ha möjlighet att påverka i vilken utsträckning de vill 
medverka. Vid samtycke ska respondenten informeras redan innan intervjutillfället om vilka 
områden som personen kommer att delta i undersökningen (Dalen, 2011). Vi har därför varit 
tydliga gentemot respondenterna att de har möjlighet att påverka hur deras medverkan i under-
sökningen ser ut samt inom vilka områden de vill delta/inte delta i redan vid första kontakttill-
fället.  
 
Konfidentialitetskravet:  
Eftersom de medverkande inte ska kunna identifieras är det viktigt att samtliga personuppgifter 
sekretessbeläggs. Detta leder förhoppningsvis till att respondenterna vågar vara mer öppna och 
ärliga med sina svar vilket är positivt för undersökningens validitet. Samtidigt menar Dalen 
(2011) att det kan uppkomma viss problematik när resultatet av undersökning ska framstå som 
trovärdigt och korrekt, parallellt som respondenternas identitet ska förbli anonym. Dock har vi 
inte rubbat på någon av dessa aspekter utan har tagit hänsyn till respondenternas anonymitet 
samtidigt som målet är att tillgodose ett så trovärdigt forskningsresultat som möjligt.   
 
Nyttjandekravet:  
De uppgifter som insamlats från enskilda individer får inte brukas på andra områden än de som 
berör den specifika undersökningen. Det är därmed inte tillåtet att använda eller dela med sig 
av undersökning för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 
2002). Vid första kontakttillfället informerades samtliga respondenter att de parter som kommer 
ta del av denna undersökning endast är forskarna, handledare och examinatorer samt den spe-
cifika organisation som deltagit i undersökningen.   

2.6. Analys- och tolkningsmetoder 
När data vid intervjutillfällena insamlats tolkades och sammanställdes informationen. Vi valde 
att spela in samtliga intervjuer och därför kunde vi lyssna igenom materialet igen och jämföra 
respondenternas svar med varandra. Jämförelsen av respondenternas svar gav oss grund för att 
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utföra analys och tolkning av insamlad data på bästa möjliga sätt. Eftersom vår fallstudie har 
en kvalitativ ansats har vi få intervjuer att analysera, dock med djupgående svar från varje re-
spondent. Därför var det viktigt att vi noga lyssnade igenom och analyserade varje respondents 
svar och tolkning. Teorin har fungerat som verktyg för att lyfta fram och styrka empirikapitlet 
samt har används som underlag för att ha möjlighet att tolka empirisk data som kommit fram 
under fallstudiens gång. Fallstudiens forskningsfråga och syfte har legat som grund för all ana-
lys och tolkning av empirisk data, för att kunna besvara de ämnen fallstudien är inriktad på.  
 

2.7. Källkritik 
Vid uppsatsskrivning är det viktigt att förhålla sig kritisk till det insamlade materialet. Speciellt 
i denna undersökning då en del av materialet består av information baserat på kvalitativa inter-
vjuer, kan det vara viktigt för att resultatet ska bli så korrekt som möjligt. Ur respondenternas 
synvinkel finns det flera aspekter som kan påverka deras svar och samarbetsvilja som är viktiga 
att ta hänsyn till för att det inte ska påverka undersökningen negativt. Miljön som intervjun 
utspelar sig på, hur intervjuguiden är utformad samt hur vi som intervjuar agerar och presenterar 
våra frågor är aspekter som kan påverka resultatet och är därmed viktiga att ta hänsyn till.  
 
Vid val av respondenter var det verkställande direktören i organisationen som utförde detta 
vilket vi kommer att ta hänsyn till vid analyserna av intervjuerna. Samtidigt vill vi påpeka att 
de respondenter som valts ut har helt olika arbetsuppgifter och positioner hierarkiskt inom or-
ganisationen vilket vi tror kommer generera i brett och tillförlitligt material. Vid intervjutill-
fällena var det viktigt att respondenterna kände sig trygga och samtliga valde att utföra inter-
vjuerna på sin arbetsplats. Vi är medvetna om att intervjumiljön kan påverka deras svar. Ingen 
av forskarna har varit medlemmar i organisationen vilket vi tror förhöjer validiteten eftersom 
vi inte har egna erfarenheter som kan påverka våra tolkningar av det insamlade intervjumateri-
alet. Vid val av böcker har vi utnyttjat den kurslitteratur som tidigare använts vid liknande 
ämnesområden samt böcker som blivit godkända av vår handledare. Samtliga vetenskapliga 
artiklar som använts är reviderade upplagor för att förhöja tillförlitligheten. 

2.8. Tillförlitlighet/validitet 
Eftersom detta är en kvalitativ studie kan inte tillförlitligheten beräknas i siffror, därför värderas 
validiteten annorlunda än om studien hade varit kvantitativ. För att öka validiteten har insamlad 
data systematiskt insamlats för att kunna jämföras, tolkas och analyseras mot och med varandra.  
 
Validitet är ett kriterium för att mäta hur väl studiens insamlade information passar syftet och 
frågeställningen samt om den har blivit införskaffad på ett passande sätt för studien. Om vali-
diteten är låg har studien troligen lågt samband med studiens syfte Denscombe, (2010). Den 
största källan som resulterar i hög validitet i denna uppsats är hur empirisk data är insamlad och 
tolkad. Det som hade kunnat höja validiteten ytterligare är om den redan kvalitativa studien 
hade kompletterats med resultaten från en kvantitativ studie. Detta lämnar möjligheten av vali-
diteten öppen för framtida studier inom området genom att anta ett kvantitativt förhållningssätt 
mot forskningsfrågan.  
 
Det finns två typer av validitet att ta hänsyn till. Den första är extern validitet som grundar sig 
i vilka allmänna slutsatser som kan dras av undersökningen. I vårt fall har vi anpassat fallstudien 
utefter vår valda organisation. Detta gör det svårt att överföra vissa slutsatser och beräkningar 
som allmänna då delar av fallstudien är skräddarsydda. Den andra typen av validitet är intern 
som berör fallstudiens tillförlitlighet. Vår fallstudie har hög tillförlitlighet då intervjuerna har 
utförts personligen, dock var respondenterna utvalda av organisationens verkställande direktör 
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vilket vi tror kan minska validiteten. Detta eftersom deras svar kan ha påverkats av att organi-
sationens verkställande direktör valde ut vilka som skulle delta och att krav över att symbolisera 
organisationen på ett speciellt sätt kan då ha uppkommit. I kalkylavsnittet tog vi hänsyn till att 
vanliga kalkyler kan omedvetet påverkas optimistiskt av utförarna. För att öka interna validite-
ten ytterligare utfördes även pessimistkalkyler där mardrömsscenarion tydliggörs i samtliga 
kalkyler.  
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3.0. Teori 
Detta avsnitt ska ge tydlig bakgrund för vad studien berör för problemområden samt presentera 
tidigare forskning och teorier inom ämnet. Först ska det ges inblick i ämnet motivation och 
tydliggöra vad för teorier som kan vara bra att känna till inom detta ämne för att ge möjlighet 
till fler synvinklar. Sedermera ska det ges överblick för personalsatsningar som kan utföras 
inom organisationer och därmed redogöra vikten av en nöjd och hälsosam personal. Slutligen 
ska olika perspektiv på organisationskultur diskuteras. 

 

3.1. Motivation 
Det finns flera olika synvinklar på motivation och hur bra motivation respektive dålig motivat-
ion kan påverka de åtaganden som människor gör. Det arbete som utlovats och hur det är rela-
terat till motivationen har enligt Battistelli et al. (2013) starka kopplingar till hur organisationen 
i slutändan lyckas utföra ett så bra arbete som möjligt. Battistelli et al. (2013) menar att det i 
många fall är motiv och individuella aspekter som påverkar hur människor uppträder i organi-
sationer. Även forskning påvisar att människors motivation förändras beroende på om individen 
har möjlighet till självstyrande tankar och idéer istället för kontrollerande och där individer som 
har möjlighet att tillgodose sina egna behov ofta utvecklar bättre motivation (Deci & Ryan 
1985; Gagné & Deci 2005 se Battistelli et al. 2013, s.18). Organisationer bör tillgodose de 
medel som krävs för sina anställda för att möjliggöra största individuella motivation som möj-
ligt. Det utförs genom att förstå att det finns både individuella- och organisatoriska faktorer 
som påverkar motivationen (Battistelli et al. 2013). Tas de olika faktorerna i hänsyn kan indi-
videns utlovade arbete öka tillsammans med en positivare organisationskultur vilket i längden 
kan leda till hälsosammare personal. Meyer et al. (2004) se Battistelli et al. (2013, s.18) har 
utfört studier där fokus legat på att förstå sambanden mellan förpliktelser och motivation och 
undersökt hur dessa aspekter spelar en stor roll i relationen mellan en positiv arbetskultur och 
lönsamheten i organisationer.   
 

3.1.1. Organisatoriska förpliktelser 
Förpliktelser är en aspekt som ofta undersökts och setts som en stark faktor till utvecklingen av 
organisationer. Förpliktelser inom organisationer har både definierats som den anställdas attityd 
till det arbete som utförs för att nå ett mål (Meyer & Herscovitch, 2001 se Battistelli et al. 2013, 
s.18-19).  För att förstå de förpliktelser som kan finnas till sitt arbete finns det två olika syn-
vinklar att diskutera. Den första berör det psykologiska tänkandet hos den anställde där lust och 
viljan att utföra ett arbete är viktiga vilket är otroligt individuellt. Därför kan det skilja sig mel-
lan anställda och resultera i olika konsekvenser för arbetsbeteendet. Det andra perspektivet be-
rör istället ett bredare synsätt hos den anställde med förståelsen att det går att samarbeta med 
andra enheter som kanske har andra arbetsledare med andra mål (Meyer & Allen, 1997 se Bat-
tistelli et al. 2013, s.19).   
 
Battistelli el al. (2013) menar att det ofta finns ett väldigt stort fokus på de förpliktelser som 
organisationen har, medan individer också kan vara inbitna och målmedvetna till deras mål och 
förpliktelser och bör därför få samma fokus. Meyer och Allen (1991; 1997) se Battistelli et al. 
(2013, s.19) har utvecklat tre komponenter som betonar vikten av lust vid förpliktelser. Den 
första komponenten inriktar sig på identifikationen med organisationen och dess värderingar 
och mål medan den andra representerar skyldigheten att stanna kvar i organisationen, kort sagt 
hur lojaliteten är. Den sista komponenten fokuserar på de kostnader som är resultat av att lämna 
en organisation. Konsensus av detta är att de som har starka samband och relationer till organi-
sationen ofta väljer att inte lämna organisationen på grund av att det känner att det inte kan 
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lämna. Därmed minimeras de kostnader som är ett resultat av hög personalomsättning (Meyer 
& Allan 1991,1997, se Battistelli et al. 2013, s.19). 
 

3.1.2. Arbetsmotivation och självbestämmande teorier 
Motivation på arbetsplatser beskrivs ofta som något som finns både inuti och utanpå individen 
och något som driver denne till att utföra medvetna åtgärder (Pinder, 1998 se Battistelli et al. 
2013, s.20). Battistelli et al. (2013) vill mena att en individ som är målmedveten och drivande 
mot ett specifikt mål är motiverad och de som inte uppfyller dessa kriterier anses som icke 
motiverad. Eftersom alla människor är olika finns det inte endast olika styrkor av motivation 
utan även olika varianter av motivation. Det tydliggör vikten av attityder och de mål varje in-
divid besitter samt hur de kan påverka ageranden och beteenden.  
 
En stor del av självbestämmande teorier berör skillnaden mellan självständig motivation och 
mer kontrollerad motivation (Gagné & Deci, 2005). På engelska berörs ofta teorin som STD 
vilket står för Self-Determination Theory. Den självständiga motivationen är baserad på vad 
individen har för vilja och lust att utföra något samtidigt som det finns erfarenhet av vilka möj-
ligheter som finns. Individer som besitter motivation eftersom de finner ämnet intressant och 
tycker därmed själva utförande är nöjesfullt och ett exempel på mer självständig motivation. 
Den kontrollerade motivationen skiljer sig på ett sätt då den grundar sig mer på känslor som är 
mer pressade och det finns ett större ”tvång” av utförandet (Gagné & Deci, 2005).  
 
Inom SDT brukar även motivation förtydligas genom olika regler. Den ena benämns som extern 
reglering och berör ofta kontrollerad motivation då yttre aspekter väger in. På arbetsplatsen kan 
en kontrollerad extern motivation träda i kraft om en anställd endast utför en full arbetsinsats 
vid de få tillfällena som chefen uppmärksammar. På detta sätt uppfylls de krav som finns externt 
och motivationen är kontrollerad (Gagné & Deci, 2005).  
 
En annan reglering som STD berör är inriktning på den specifika individens känslor och tankar. 
Konkret kan de förklaras som en individs självkänsla eller hur en person kan försöka ändra sin 
personlighet för att passa in i sammanhanget och där med bli respekterad av människor run-
tomkring.  Denna reglering skiljer sig därför för varje person då regleringen finns inom i varje 
individs tankesätt. Ur ett arbetsperspektiv kan det handla om individens motivation till att arbeta 
eftersom denne känner sig som en värdig person som bör arbeta (Gagné & Deci, 2005).  
 
Gagné och Deci (2005) vill även mena att det finns en integrerad reglering där ens beteende är 
starkt kombinerat med vem personen är och vilken självkänsla och självbestämmelse denne 
besitter. Ur ett yrkesperspektiv hade exempelvis sjuksköterskor förstått vikten av sitt yrke på 
fler sätt utöver endast rent objektivt det vill säga att deras patienter behåller sin hälsa. De skulle 
även förstå vikten av dessa aktiviteter på fler aspekter i sitt arbetsliv och vardagliga liv.  

3.1.3. Människors behov 
Det finns många teorier kring hur det på bästa sätt går att motivera sin personal. Ett av de mer 
välkända är Abraham Maslow´s teori som ofta kallas Maslow´s behovstrappa. Enligt den teorin 
handlar det om att tillgodose olika specifika områden av behov som en människa kan känna 
och för att kunna gå vidare till näsa behov måste det tidigare behovet ha uppfyllts (Sadri & 
Bowen, 2011). Denna teori ska enligt Sadri och Bowen (2011) kunna hjälpa organisationer att 
bland annat öka de anställdas motivation och lojalitet till företaget. Maslow´s teori baseras på 
fem mänskliga behov som är uppbyggda enligt en hierarkisk trappa där de mest grundläggande 
behoven börjar nederst för att bli mer avancerade högre upp i hierarkin. Trappan består av det 
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fysiska behovet, trygghetsbehovet, gemenskapsbehovet, individens självkänsla och till sist be-
hovet av självförverkligande (Sadri & Bowen, 2011).  
 
Det fysiska behovet är det mest grundläggande av samtliga behov. Under detta område krävs 
det exempelvis materiella bas-produkter som mat och husrum men även möjligheten att vara 
aktiv, möjlighet till vila samt sömn. Ur ett företagsperspektiv kan de grundläggande behoven 
symbolisera lön och potentiella provisionsbonusar. Enligt Sadri och Bowen (2011) är det främst 
lön och pengar som människor sätter som sitt första behov eftersom utan pengar minimeras din 
levnadsstandard avsevärt och möjligheten att köpa mat och kläder uteblir. Arbetsmiljön är 
också en aspekt som väger in i det fysiska behovet. Bra arbetsmiljö kan påverka de anställdas 
personal positivt och exempel på detta kan vara stora arbetskontor där luften är fräsch och 
möblemanget är ergonomiska för de anställdas komfort (Sadri & Bowen, 2011).  
 
Behovet av trygghet är inriktat på att individer ska känna sig trygga och ej utsatta för fysisk och 
psykisk skada. Detta går att återspegla på det fysiska behovet där pengar ger möjlighet till en 
säkrare och lugnare levnadsstandard som sedan hjälper till att uppfylla behovet av trygghet. I 
det moderna samhället hjälper ofta företag till med hälsoförsäkringar både till den anställde 
men även till deras familjer vilket är ett bra exempel på trygghet även ur ett längre tidsperspek-
tiv. Människor verkar också finna känsla av säkerhet då deras arbetsplats har positiva pensions-
förmåner vilket ger möjlighet till en trygghet även tiden efter arbetslivet är avslutat. En annan 
aspekt kan vara att se till de anställdas individuella välmående genom att erbjuda utvecklings-
program och psykologisk hjälp vi behov (Sadri & Bowen, 2011).  
 
Behovet av att känna gemenskap grundar sig i att känna sig behövd och älskad. Människor som 
känner att de uppfyller detta behov har större möjlighet att känna sig nöjda med sin arbetsplats 
och därför även stanna kvar i organisationen under en längre tid menar (Sadri & Bowen, 2011). 
För att uppfylla dessa krav krävs det inte alltid kostsamma satsningar för företag, utan kan även 
vara enklare varianter där den sociala kulturen i organisationen utvecklas positivt. Exempel på 
detta kan vara att de anställda har möjlighet att äta lunch tillsammans på arbetsplatsen eller att 
det anordnas aktiviteter vid sidan av arbetet för att öka gemenskapen och tillhörigheten till sina 
medarbetare (Sadri & Bowen, 2011).  
 
God självkänsla baseras i denna hierarkiska trappa på behovet av att känna ett ansvar. Ett ansvar 
leder i sin tur till självförtroende som per automatik ofta resulterar i ökad motivation hos de 
anställda. Sadri och Bowen (2011) menar att ledares brist på att uppmärksamma sina anställdas 
arbete och prestationer är en stark orsak till att många väljer att lämna sina arbetsplatser. Får 
medarbetare istället återkoppling på sina prestationer är det istället något som ses som positivt 
av medarbetare i samtliga led som kan finnas hierarkiskt i organisationer. Forskning visar även 
att beroende på om anställda känner att deras arbetsprestation eller arbetsuppgifter leder till 
påverkan och positiv utveckling för företaget kan det genererar till att personalen väljer att 
stanna kvar i organisationen (Sadri & Bowen, 2011). För att konkretisera detta kan det handla 
om att ge anställda möjlighet att utvecklas och klättra på den hierarkiska stegen inom organi-
sationen. I mindre företag kan det istället handla om att decentralisera makten för att anställda 
ska känna sig behövda och därav öka sitt självförtroende och självkänsla. Tävlingar och priser 
är även det exempel som kan leda till ökad motivation samt minskad personalomsättning. Detta 
på grund av att anställda väljer att stanna kvar i organisationen istället för att söka sig till nya 
mer utvecklande arbetsplatser (Sadri & Bowen, 2011).  
 
Det sista och mest svåruppnåeliga behovet som Maslow vill förtydliga är det självförverkligade 
behovet som inriktar sig på möjligheten att bli en så bra individ som det bara går. Sadri och 
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Bowen (2011) menar att anställda som redan uppfyllt de fyra tidigare stadierna av behov nu 
måste se över sig själva för att kunna utvecklas, inte endast dem själva utan även de i sin närhet 
och världen som stort. För att uppmuntra sina anställda till att nå dessa mål krävs det likt tidigare 
arbetsplatser att de ger utrymme för innovation och engagemang. Detta måste organisationen 
se som en tillgång då motiverad personal med höga ambitioner är stor fördel för organisationer 
och det är sådana anställda som bidrar med mest (Sadri & Bowen, 2011).  Vissa företag invol-
verar sina medarbetare i hjälporganisationer som inriktar sig på icke-vinstdrivna arrangemang. 
Det ger stora möjligheter för personlig utveckling samtidigt som det under arbetstid ger de an-
ställda möjlighet att interagera med varandra vilket skapar motivation och lojalitet till organi-
sationen (Sadri & Bowen, 2011).  

3.1.4. Hälsa och vantrivsel 
En teoretiker som på många aspekter lagt grunden för hur motivation påverkar människor är 
Frederick Herzberg. Stora delar av Herzberg forskning baseras på att förändra arbetsmiljön och 
de yttre förutsättningarna och därefter se hur det påverkar personalen (Herzberg 1966 se Jacob-
sen & Thorsvik 2014, s.242). De omständigheter som de anställda uppfattar som negativa änd-
ras i efterhand ska det istället resultera i en mer positiv och motiverad personal. De faktorer 
som gynnar tillfredställelsen på arbetsplatsen menar Herzberg (1966) se Jacobsen & Thorsvik 
(2014, s.242) fungerar som motivationshöjande faktorer. Motsatsen till detta är den så kallade 
hygienfaktorn som ska symbolisera de aspekter som resulterar i vantrivsel som grundar sig i 
arbetsmiljön. Viktigt att poängtera är att motivationsfaktorer som finns på arbetsplatser gene-
rerar i trivsel och positivitet men inte nödvändigtvis vantrivsel om det saknas dessa faktorer. På 
samma vis fungerar det med hygienfaktorer (Herzberg 1966 se Jacobsen & Thorsvik 2014, 
s.242).  
 
Detta synsätt går att förtydliga genom tre inriktningar. Den första handlar om de olika förhål-
landen som antingen framkallar tillfredställelse hos de påverkade som i ett längre perspektiv 
generar i motiverad personal, där det motsatta perspektivet skapar vantrivsel. Punkt två berör 
det faktum att anställda inte lär bli helt nöjda och motiverade endast på grund av att verksam-
heten förändrat de faktorer som tidigare skapat vantrivsel. Den sista handlar om att det endast 
är personalens arbetsuppgifter som kan påverkar deras motivation och trivsel på arbetsplatsen 
(Herzberg et al. 1958, Herzberg 1966, 1971 se Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 242-243).  
  
Frederick Herzberg et al. (1974) menade att motivation- och hygienfaktorer har stor påverkan 
på den mentala hälsan. Den mentala hälsans påverkan på motivation och hälsofaktorerna kan 
delas in i tre olika punkter. I den första är det viktigt att förstå skillnaden mellan psykiskt sjuk-
dom och den mentala hälsan. Den andra punkten inriktar sig på hygienfaktorer och hur det kan 
påverka utebliven psykisk sjukdom men inte åstadkomma en mental hälsa. Den sista punkten 
vill mena att mental ohälsa fungerar som en motivationssänkare (Herzberg et al. 1974). Till 
skillnad från Maslow´s behovstrappa som betonar på ett hierarkiskt tillvägagångssätt vilka 
aspekter som krävs för att en individs behov ska prioriteras. Ansåg Herzberg et al. (1974) med 
sin motivation- och hygienteori att individer med psykisk ohälsa inte kan utveckla en normal 
psykisk tillväxt då individernas tillvägagångsätt att hantera sina behov är otillräckliga. Dock 
inte på grund av att deras behov skiljer sig avsevärt från individer som är friska. 

3.1.5. Självbelöning och personlig motivation 
Många människor har säkert känt att vid en god personlig prestation ges det utrymme för att ge 
sig själv en självbelöning, kanske i vissa fall en självgåva. Åt det motsatta hållet kan det även 
vara att vid sämre prestationer ökar risken för att straffa sig själv istället. Detta är ett område 
som berörts av Koch et al. (2014). Koch et al. (2014) menar att människor ofta lovar sig själva 
belöning om de uppnår sina mål och förväntningar. Det har även inom vissa organisationer 
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blivit så pass viktigt med egna mål och belöningar att ledningen investerar i ledarskapskurser 
där anställda lär sig att bli bättre på att motivera sig själva vid goda resultat (Vancouver & Day 
2005 se Koch et al. 2014, s.151). Men hur fungerar det att implementera självbelöning på ar-
betsplatser och finns det några gränser för hur människor är beredda att använda dem? Koch et 
al. (2014) förtydligar att utgångspunkten ska vara att vid goda prestationer ska individer inte 
dra sig för att belöna sig själva och vid sämre prestation låta bli med det. Det intressanta är de 
orsaker som finns till att människor ibland unnar sig vardagliga belöningar och ibland mer lyx-
iga självbelöningar likt att köpa fina kläder eller unna sig en dyr middag på restaurang (Koch 
et al. 2014). 
 
Kochs et al. (2014) modell förtydligar att när människor lovar sig själva en belöning skapar det 
tydliga förväntningar, förväntningar som gärna ska uppnås. Detta löfte om att uppnå förvänt-
ningarna tillsammans med självbelöning gör att vid god prestation känns ett köp eller investe-
ring i något som en självklarhet och något förväntat. Uppnår individen inte sina mål hade ett 
köp inte känts på samma sätt som förväntats. Det är dock viktigt att förstå att olika varor har 
olika påverkan på motivationen mycket på grund av att de skiljer sig i pris och även i den 
värdering som individen har på denna specifika produkt/tjänst (Koch et al. 2014).  
 
Det finns nackdelar med denna självbelöning som är viktiga att tänka på. Det kan bland annat 
handla om att individer uppnår mål och köper då denna självgåva till sig själv i belöning. Men 
om personen inte uppnår sina mål och förväntningar utgår teorin från att personen inte kommer 
att införskaffa sig den produkt då målen inte var uppnådda. Dock är sannolikheten ändå stor att 
personen kommer att köpa produkten/tjänsten i vilket fall om priset är tillräckligt lågt obero-
ende av vad målet och förväntningarna var tidigare. I sådana fall fyller inte denna motivations-
höjande teori sin funktion (Koch et al. 2014). Det kan också vara så att en produkt som en 
individ önskar kostar alldeles för mycket eller är allt för svår att få tag på och därmed inte 
kommer införskaffas även om de uppsatta målen uppnås och är enligt teorin förtjänt av sin 
belöning. Dessa två exempel påverkar trovärdigheten på teorin och det är tydligt att om indivi-
den förväntar sig att köpa en produkt/tjänst kommer det att göras, oberoende av de uppsatta 
målen, samma gäller när individen inte förväntat sig från början att införskaffa sig en specifik 
belöning. 
 
Dessa nackdelar är aspekter som påverkar trovärdigheten i denna teori men samtidig vill Koch 
et al. (2014) mena är det är pålitligt ur den aspekten att löftet om att belöna sig själv vid goda 
prestationer, men samtidigt förneka sig köpet om prestationerna är dåliga. För att denna teori 
konkret ska fungera krävs det ett konstant fokus på målet och viljan att förtjäna sin belöning 
måste fungera som motivation för väga upp det faktum att det kan vara enklare och mindre 
slitsamt att inte behöva sträva efter belöning. Kort sagt måste belöningen vara positiv och ge-
nomförbar för individen att det känns värt mödan att arbete hårt för att nå det (Koch et al. 2014).  

3.2. Personalsatsningar 
Forskning visar att starka relationer mellan ledare och medarbetare är allt viktigare, då organi-
sationer minskar sin kundbetjäning och produktivitet.  Starkare kopplingar inom organisation-
ers sociala nätverk behöver främjas genom att skapa miljöer som främjar förtroende, samman-
hållning och samarbete. En bättre sammanhållning och starkare relationer i organisationen ska 
förbättra medarbetarnas utveckling och motivation.  Att investera i relationer mellan de an-
ställda i organisationen främjar pålitlighet, känsla av gemenskap och starkare kopplingar mellan 
chefer och medarbetare vilket gynnar företag genom att ge utdelning i form av likvida medel. 
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Organisatoriska investeringar i socialt kapital utgör en relevant och givande ledning för utveckl-
ing och underhåll av produktiva relationer mellan chefer och medarbetare. (Ellinger, A-E, et al. 
2011). 
 
Organisationens olika faktorer spelar stor roll gällande de anställdas trivsel. Det är viktigt att 
organisationens miljö ger de anställda möjlighet att utföra sitt arbete utan störningsmoment. 
Individen spenderar de flesta vakna timmarna på sin arbetsplats, därför är det viktigt med ar-
betsplatser där de anställda kan uttrycka sina åsikter och känslor. På arbetet kan det förekomma 
olika situationer som provocerar anställda, till exempel stressande situationer. Det är därför 
viktigt att arbetsmiljön tillåter de anställda att uttrycka sina känslor. Organisationskultur ut-
vecklas med tiden och blir en effektiv kraft för att forma de nuvarande anställdas beteenden och 
handlingar (Van Fleet & Griffin, 2006). 
 
Winroth och Rydqvist (2008) belyser att det är viktigt för organisationer att upprätthålla god 
hälsa och sammanhållning på arbetsplatsen, då personalens psykiska välmående kan förbättras. 
En personalstyrka som mår bra och trivs på arbetsplatsen är viktigt då detta kan öka motivat-
ionen samt lojaliteten för organisationen i fråga. För att skapa bra sammanhållning på arbets-
platsen krävs det att personalen lär känna varandra och därmed känner trygghet hos sina kolle-
gor. Detta innebär fokusering på att arbeta med personalfrågorna i gruppnivå. Att arbeta med 
personalfrågor på gruppnivå kan innebära att till exempel utföra aktiviteter med samtlig perso-
nal utanför arbetsplatsen, utbildas tillsammans och även arbeta fram en arbetsmiljö med ett nära 
ledarskap där det finns möjlighet för uppskattning, bekräftelse och liknande faktorer. Winroth 
och Rydqvist (2008) belyser även att en god sammanhållning i organisationer har stor påverkan 
på de anställdas individuella hälsa och välmående. Vilket i sin tur påverkar hur de anställda 
presterar och agerar på arbetsplatsen.  
 
Vid arbete med frågor som arbetsförhållanden och arbetsvillkor, måste företaget arbeta med 
detta på organisationsnivå. En arbetsplats omfattar en organisation som kan bestå av ett antal 
överordnade nivåer. Var individen befinner sig i hierarkin och vilken roll denne har i organi-
sationen påverkar de vardagliga arbetsvillkoren. Till exempel varierande arbetsmiljö, makt och 
inflytande. Ett återkommande ämne inom forskning är hur verksamhetens möjligheter till ut-
vecklingsarbete och personalens hälsa påverkas, om deras arbetsuppgifter blir för monotona 
och saknar variation. Lindberg, (2006) se Winroth och Rydqvist (2008 s.112) tar upp två olika 
faktorer som påverkar trivsel på arbetsplatsen. Den första är riskfaktorer, som innebär upple-
velsen av att de fysiska eller psykiska kraven i arbetet är högre än den egna kapaciteten. Om 
detta är fallet kan det leda till att den anställde bryts ner eller och inte kan återhämta sig på 
arbetsplatsen. Den andra är friskfaktorer, där Lindberg, (2006) se Winroth och Rydqvist (2008 
s.118) menar att tydlig målsättning, uppskattning och ansträngning om sammanhållning från 
närmsta chef är viktigt. För att kunna hålla sig frisk och må bra på sin arbetsplats är de viktigaste 
faktorerna att få stöd av sin chef när det känns besvärligt, att ha rimliga resurser för att göra ett 
bra jobb och att själv känna sig nöjd med kvaliteten på det som utförs. Sammanfattningsvis 
beskriver Winroth och Rydqvist (2008) att vissa variabler ofta återkommer i forskningen för 
vad som är avgörande för motiverad och välmående personal. Det krävs balans mellan krav och 
resurs, ett nära ledarskap som anger mål för uppdraget och stöttar i alla olika situationer samt 
ger feedback på det arbete som utförs. Det krävs socialt stöd från både chefer och medarbetare 
i organisationen samt egna resurseregna resurser i form av kompetens samt ork och känsla av 
att kunna påverka eller ha inflytande på sitt eget arbete. Här kan eget ansvar och rollen att kunna 
påverka på arbetsplatsen vara viktiga beståndsdelar av att känna motivation och trivsel på ar-
betsplatsen.   
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3.3. Organisationskultur 
Det finns flera olika tolkningar av vad organisationskultur är. Den tolkning som använts i denna 
fallstudie är Fukuyamas (1995) se Jacobsen och Thorsvik (2002, s. 146) där organisations-
kulturen är påverkad av de yttre aspekterna som exempelvis familj eller organisation. En annan 
intressant infallsvinkel är en individs förmåga att agera och identifiera sig i grupp för att skapa 
mening (Berger & Luckmann 1967; Berger & Kellner 1981, se Jacobsen och Thorsvik 2002, s, 
147). 
 
En dysfunktionell organisationskultur kan leda till minskad effektivitet och produktivitet på 
arbetsplatsen.  En bra arbetsmiljö samt god organisationskultur har viktig roll i fungerande or-
ganisationer. Organisationskultur har ofta blivit kallad för ”limmet som håller ihop organisat-
ioner”.  En organisations kultur kan stödja organisationers expandering och kan bli stor fram-
gångsfaktor för organisationer. På mer detaljerad nivå menar Balthazard et al. (2006) att det 
finns kopplingar mellan huruvida den anställde passar in i organisationen och dess kultur eller 
inte. Detta innebär att varje individ i organisationer kan påverka organisationskulturen. (Balt-
hazard et al. 2006). 
 
Organisationskultur är något nya ledare använder som ett medel för att motivera och påverka 
de anställda. Guppkulturer inom organisationer är något som kan ha en stark inverkan på orga-
nisationsbeteendet. Ur ett mer ledningsorienterat perspektiv menar Jacobsen & Thorsvik (2014) 
att det skulle vara omöjligt att styra och leda en organisation om inte ledare tar hänsyn till de 
sociala mönster och normer som uppstår inom organisationskulturen. Därför är det viktigt att 
ledare förstår och satsar på att utveckla stark och god organisationskultur, där samtliga medar-
betare känner trygghet och trivsel i företaget. (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
 
Motivation på arbetsplatsen kan avgöra huruvida anställda trivs på arbetsplatsen, hur de utför 
sina arbetsuppgifter samt vilken lojalitet till företaget de anställda har. Trivsel, beteende, häl-
soproblem, utbrändhet och organisatorisk samhörighet påverkas av motivationen och välbefin-
nandet på arbetsplatsen. När anställda upplever hög motiverande arbetskultur kan det leda till 
högre arbetstillfredsställelse och mindre personalomsättning i organisationen. Om anställda 
även känner organisatorisk tillhörighet kan detta öka motivationen på arbetsplatsen, då de an-
ställda kan identifiera sig med organisationen och känner sig som en del av den. Wegge et al. 
(2007) menar att interventioner som stärker samhörigheten, arbetsmotivation och välbefinnan-
det förbättrar både kvalitén på arbetsuppgifterna samt effektiviteten i organisationen. Därav kan 
ökad organisatorisk tillhörighet inte bara öka välmående och samanhållning på arbetsplatsen, 
utan att de anställda utför sitt arbete med vilja för organisationens utveckling. (Wegge et al. 
2007). 
 
Ritualer inom organisationer är händelser som har viktig uppgift att öka gemenskapen mellan 
anställda (Bolman & Deal, 2012). Ritualerna ger betydelse och mening vare sig det handlar om 
ritualer på arbetsplatsen eller i hemmet. Förståelsen för hur viktig en ritual kan vara för de 
drabbade individerna blir oftast tydlig då ritualen försvinner och skapar tomrum bakom sig. Det 
finns olika typer av ritualer varav en som oftast är specifik för de individer som är nya i gemen-
skapen en så kallad initieringsritual. 
 
Ceremonier till skillnad från ritualer är mer storartade och händer oftast mer sällan än vad ritu-
aler gör. Bolman och Deal (2012) vill mena att ceremonier har fyra viktiga uppgifter vilket är 
att stabilisera, skapa trygghet, socialisera och förmedla budskap till omgivningen. Det kan ex-
empelvis gälla årliga event i organisationen som ger utrymme för uppskattning till de anställda 
men även avslutningsceremoni vid de tillfällen då anställda som varit en del av organisationen 
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länge slutar. Ceremonier behöver inte vara kostsamma utan det viktigaste är att de fyller funkt-
ionen att öka den kollektiva känslan och skapar bättre gemenskap inom organisationen. Viktigt 
att tänka på både vad gäller ritualer och ceremonier är att om de inte är synkroniserade med 
resterande delar av verksamheten fyller de inte sina funktioner. En organisation som exempel-
vis erbjuder sina anställda konferenser där samtalsämnet är personalhälsa men organisation 
själv inte har något fokus på detta område faller budskapet och skapar även det ett gap mellan 
anställda och organisationen (Bolman & Deal, 2012).   

3.4. Effektiv organisation 
Corvellec och Holmberg (2010) menar att det finns en bild av hur västerländska organisationer 
ofta bedrivs och strukturerar sin verksamhet. Enligt denna uppfattning ska det vara med förnuft 
och rationalitet. Resultatet av detta förnuft ska vara utformat så det enkelt går att rättfärdiga 
genom kalkyler och tydliga mallar. Corvellec och Holmberg (2010) anser dock att denna bild 
är felaktig och inte stämmer överens med verkligheten. 
 
Det finns många teorier kring hur organisationer ska vara strukturerade för att vara så effektiva 
som möjligt. Frederick W. Taylor stod för en av de första moderna teorierna som grundade sig 
i att varje anställds arbetsuppgift ska vara effektiv och energisparande som möjligt. Detta skulle 
möjliggöras genom att utarbeta tydliga arbetsrutiner och detaljerade beskrivningar av hur verk-
samheten ska vara så funktionell som möjligt och makten skulle vara centraliserad (Corvellec 
& Holmberg, 2010). Om samtliga av de anställda blev experter inom sitt specifika arbetsområde 
ansåg Taylor att de skulle ha möjlighet att få bättre betalt om processen effektiviserades till-
räckligt mycket (Locke, 1982). Denna teori med förhoppning att effektivisera anställda väckte 
även kritik då det grundade sig i hårdare arbetsklimat för de anställda med nästintill omänskliga 
förhållanden på arbetsplatsen (Corvellec & Holmberg, 2010).  Det var utifrån detta perspektiv 
då forskare förstod att människor kräver mer än endast regler och logik utan även respekt och 
tacksamhet från ledningen för att anställda skulle utföra ett långsiktigt och bra arbete. Corvellec 
och Holmberg (2010) menar att Taylors syn på människor och arbetsförhållanden var alldeles 
för inskränkt och att en god arbetsmiljö även kunde ge positiv effekt på de anställdas motivat-
ion.  
 
För att utveckla mer human och medveten synvinkel på personal och ledning framställde Goss 
(1994) se Corvellec & Holmberg, (2010 s.93) en modell som går under betäckningen Human 
Resource Management. Grunden för denna teori var till skillnad från Taylors snäva synsätt 
inriktat på att värdesätta de mänskliga resurser som finns inom organisationen. Detta skulle 
genomföras genom att ständigt ha rätt personer i organisationen med hjälp av medveten rekry-
tering, belöning för att ökad motivation samt skräddarsydda utvecklingsmöjligheter för de an-
ställda. Organisationskulturen skulle även stärkas genom att implementera värderingar och ri-
tualer hos de anställda med förhoppning om att stärka deras relation med verksamheten.  
 
Det är dock svårt att skapa denna ordning och reda inom organisationer, mycket tack vare att 
en organisation är uppbyggd av oliktänkande individer. Att organisationer ständigt förändras 
på grund av nedskärningar och hård konkurrens på marknaden är även det aspekter som försvå-
rar arbetet (Corvellec & Holmberg, 2010).  Corvellec och Holmberg (2010) menar att organi-
sationer ska se upp för ett gap som kan bildas mellan verksamhetens rationella ideal och den 
känsla som de anställda upplever gentemot sin arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Stämmer inte 
detta överens finns det risk för att de anställda ifrågasätter organisationens rationalitet och struk-
tur (Andersson 2007 se Corvellec & Holmberg, 2010 s.105).  
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3.5. Tolkningsmodell 
Battistelli et al. (2013) menar att individens motivation förändras om individen själv har möj-
lighet till eget ansvar, samt tankar och idéer. På ett liknande sätt belyser Meyer och Allen (1991; 
1997) se Battistelli et al. (2013, s.19) vikten av den anställdes lust och vilja att utföra sitt arbete 
samt att vara medveten om att denna vilja kan skilja sig åt. De poängterar även hur viktigt det 
är att de anställde har motivation på arbetsplatsen och får se konkreta resultat på sitt utförda 
arbete (Meyer och Allen, 1991; 1997) se Battistelli et al. (2013, s.19). 
 
Sadri och Bowen (2011) beskriver Maslow´s behovstrappa som baseras på fem mänskliga be-
hov som är uppbyggda enligt en hierarkisk trappa. Fallstudien har främst varit inriktad på de 
fysiska aspekterna, exempelvis organisationens lokaler och möblemang. Van Fleet och Griffin 
(2006) beskriver hur viktig den fysiska arbetsmiljön är för de anställda och om detta ignoreras 
ökar risken för negativ påverkan hos de anställda. Det är viktigt att anställda känner uppskatt-
ning på arbetsplatsen för att de ska förbli engagerade och motiverade (Winroth & Rydqvist 
2008).   
 
Lindberg (2006) se Winroth och Rydqvist (2008. s. 112) belyser att arbetsuppgifter som är för 
monotona ofta påverkar anställda negativt. Variation av arbetsuppgifter och ansvarsområden 
kan istället öka motivationen hos de anställda. Personalsatsningar kan öka motivationen samt 
viljan att stanna kvar i företaget för att utvecklas. Denna teori stärks även av Balthazard et al. 
(2006) som menar att motiverade anställda gärna stannar kvar i organisationen under längre 
perioder. En bra organisationskultur kan leda till god lönsamhet och en organisation som moti-
verar och inspirerar sina anställda. 
 
Det är omöjligt att styra och leda en organisation om ledningen inte tar hänsyn till det sociala 
mönster som uppstår inom organisationskulturen. Därför är det av vikt att ledare förstår och 
satsar på att utveckla en stark och god organisationskultur, där samtliga medarbetare känner 
trivsel och trygghet i företaget (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Wegge et al. (2007) belyser att 
när anställda upplever en hög motiverande arbetskultur kan det leda till högre arbetstillfreds-
ställelse och mindre personalomsättning i organisationen. Om anställda även känner tillhörighet 
till organisationen kan detta öka motivationen på arbetsplatsen, då de anställda kan identifiera 
sig med verksamheten. Ökad organisatorisk tillhörighet kan inte bara öka anställdas välmående 
och sammanhållning, dessutom kan det även leda till att de anställda utför sina arbetsuppgifter 
med vilja och för organisationens utveckling.   
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4.0. Empiri  
Detta kapitel presenterar insamlat material som via intervjuer framtagits av anställda på Fy-
siken Friskvård i Göteborg AB. Först introduceras en beskrivning av företaget som sedan leder 
till en sammanställning av det kvalitativa intervjumaterialet.  

 

4.1. Företagsbeskrivning  
Vi har valt att studera Fysiken Friskvård i Göteborg AB som är en gymkedja och består av fem 
anläggningar i Göteborg.  Fysiken Friskvård i Göteborg AB ägs av Göteborgs fem studentkårer 
genom ”Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB”. Trots att organisationen ägs av studentkå-
rerna är anläggningarna öppna för alla. Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB är ett aktiebo-
lag som helt och hållet ägs av Göteborgs Förenade Studentkår. Göteborgs Studenters Företags-
grupp AB är moderbolag för två rörelsedrivna dotterbolag, Fysiken Friskvård i Göteborg AB 
och Akademihälsan i Göteborg AB. Fysiken Friskvård i Göteborg AB är ett ideellt/socialt ak-
tiebolag vilket betyder att ägarna avsäger sig vinstutdelningar. Allt överskott återinvesteras i 
verksamheten. Organisationen har 22 heltidsanställda och cirka 250 timanställda. 
  

Fysiken Friskvård i Göteborg AB erbjuder gruppträningspass, gym, bollsporter, vattenpass, 
klättring personlig träning, CrossFit, kurser, sjukgymnastik, företagshälsovård och mas-
sage. De har ungefär 10 000 medlemmar och ungefär 70 % av dessa är studenter, 55 % av deras 
medlemmar är män och resterande kvinnor. Omsättningen ca 32 miljoner kronor och med 800 
000 besök per år gör det organisationen till en av de mest besökta platserna i Göteborg. Samtlig 
information har insamlat från Göteborgs Studenters Företagsgrupp ABs dokument ”En presen-
tation” (2015).  

  

  

• Fysikens vision: ”Självklara valet för livsstilskompetens i livet som student”.  

• Fysikens värdeord: ”Glädje, Upplevelse och Resultat”.  

• Fysikens affärsidé: ”Främja en bestående aktivitet och hälsosam livsstil för Göteborgs 
studenter och andra genom att tillhandahålla en prisvärd friskvård av överraskande god 
kvalitet i en inspirerande, prestigelös och positiv miljö”.  

 

4.2. Observationer  
Under fallstudiens gång har två av Fysiken Friskvård i Göteborg ABs anläggningar besökts. 
Detta har givit oss möjlighet att få intryck av arbetsplatserna, samt observera kulturen i organi-
sationen. De anställdas kontor ligger i anslutning till gymanläggningarna.  Samtliga gym är 
belägna centralt i Göteborg vilket gör att gymmen är lättillgängliga för sina kunder. De två 
anläggningar vi besökte skiljde sig i utseende och storlek, Anläggningen på Gibraltargatan är 
den äldsta Fysiken Friskvård i Göteborg AB har, vilket syns på byggnaden och inredningen. 
Den har en stor yta som är uppdelat på olika våningar. Personalutrymmena var små och in-
stängda, det var dåligt ljus och de fanns inte tillräckligt med personalutrymmen. Anläggningen 
på Kaserntorget är beläget i en gammal byggnad men gymmet är ljust och nyrenoverat, det var 
högt i tak och en stor öppen yta. Personalutrymmena var ljusa och öppna, det var en stor yta för 
gemensamma personalutrymmen och kök. Kontoren var stora och rymliga med fönster som 
släppte in mycket ljus. Kaserntorgets gym var mindre än Gibraltargatans till ytan, men det kän-
des mycket öppnare och luftigare.  
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Vid våra intervjutillfällen bestod personalen i receptionen av yngre tjejer och killar som var 
runt 20-25 år. Klädkoden på anläggningen Gibraltargatan var avslappnad, de anställda använde 
träningskläder eller jeans och tröja, detta gällde även för de anställda i receptionen på Kasern-
torget. På kontoret på Kaserntorget hade de anställda en mer strikt klädsel, där männen hade 
skjorta eller kostym och kvinnorna hade kjol, klänning eller kostym. Som besökare upplevde 
vi arbetsmiljön välkomnande, professionell men även lättsam. Observationerna hjälpte oss att 
få helhetsbild över organisationen, de blev ett komplement till våra utförda intervjuer. På 
detta sätt fick vi en känsla över vilken arbetsmiljö arbetstagarna befinner sig i varje dag, samt 
hur arbetsplatsen såg ut. 

4.3. Intervjuer  

Intervjusammanfattningen kommer redovisa ett sammanställt resultat från intervjuer med Fysi-
ken Friskvård i Göteborg ABs anställda. Vi kommer även att framföra våra observationer 
från samtliga intervjuer. Intervjuguiden återfås som bilaga till fallstudien (se bilaga 1) . 
 
Vi har valt att dela in sammanställningen av intervjumaterialet i fyra rubriker för att få tydlig 
överblick och struktur av materialet.  Rubrikerna har delats in efter frågornas karaktär och in-
nebörd. I sammanställningen har vi valt att förtydliga en del av respondenternas synpunkter 
med citat för att öka trovärdigheten. 

 

4.3.1 Arbetsrutiner    
I inledningen av alla intervjuer ställdes öppna frågor berörande vilka arbetsrutiner responden-
terna har under en arbetsvecka. Svaren varierade beroende på vilken position respondenten 
hade. Här varierade svaren eftersom samtliga respondenter har olika positioner i organisationen. 
Det samtliga respondenter hade gemensamt var att de arbetade på alla fem anläggningar. 
Detta innebär att de ofta får miljöombyte och variation i vardagen, vilket upplevdes positivt.    

  
”Tycker det är bra att flytta runt mellan anläggningarna för att se min personal i 
arbete, kunna ta uppföljningar när jag konkret jobbar med personerna och att själv 
få en kontakt med personalen. Istället för att endast träffas en gång i månaden.”    

  
De fasta dagliga arbetsuppgifterna bestod av att besvara mail, administrativt arbete och hålla 
sig uppdaterad samt uppdatera andra medarbetare om aktuell information som berör organisat-
ionen. Fyra respondenter hade flexibla scheman och kunde själva kontrollera över sina arbets-
tider då de kunde planera in när de önskade ha sina möten samt vilka tider de skulle befinna sig 
på arbetsplatsen. Den femte respondenten hade inte samma flexibilitet över sitt schema då hen-
nes arbetsuppgifter krävde att vara på plats bestämda tider samt måste vara tillgänglig då ar-
betsuppgifterna kräver mycket konsumentkontakt.    

 
Sedan ställdes frågan om de ofta har personalmöten inom organisationen och hur dessa är ut-
formade. På denna fråga har vi fått varierande svar. Tre personer sa att de har månadsmöten en 
gång i månaden som de kallar för arbetsträff.   

  
”Vi har en arbetsplatsträff som äger rum en gång i månaden med alla som arbetar 
100 %. Ledningsgruppen har möten varannan vecka, där olika avdelningsansvariga 
är med så att alla i organisationen ska kunna ta del av informationen. Sedan är det 
möten med till exempel marknadsteamet en gång i månaden också. De som inte ingår 
i någon större avdelning eller grupp är med på arbetsplatsträffen.”  
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En av respondenterna berättade att de ska dra ner på månadsmötena för den avdelningen och att 
det blir mer digital kontakt mellan anläggningarna och avdelningarna.  

    

”Tidigare hade vi personalmöten 1 gång i månaden med sin avdelning samt avdel-
ningschef har jag för mig, för tillfället har vi inte det. Nu kommer det dras ner på 
personalmöten. Däremot har vi daglig mailkontakt med varandra, alltifrån nya kam-
panjer och att vi alltid behöver hålla oss uppdaterade om vad som händer inom verk-
samheten. Vi har inte så ofta fysiska möten, men digitalt har man väldigt mycket 
kontakt, vissa mer än andra.”    

  
Samtliga tyckte att arbetsträffen som äger rum en gång i månaden är informativa möten där alla 
får ta del av mycket information. Respondenterna tycker även att det är mycket information 
som ska ges ut på kort tid. Därför känner samtliga respondenterna att det är enklare att ge feed-
back och återkoppling vid enskilda möten eller medarbetarsamtal som äger rum en gång 
om året.    

  
”Det blir mycket statistik och information att gå igenom på kort tid, vi har vissa 
punkter som ska gås igenom och betas av. På den stora arbetsträffen finns det inte 
så mycket tid för annat än just dem punkterna, men jag tror att vi alla känner att det 
inte är några problem med att lägga fram förslag eller uttrycka sina åsikter.”   

  

4.3.2. Kommunikation    
Vi frågade även respondenterna om deras arbetsdagar innebär mycket kontakt med sina kolle-
gor. Dessa svar varierade då alla respondenter har olika arbetsuppgifter och positioner i orga-
nisationen. Tre av intervjupersonerna tyckte att de träffar sina kollegor en del under arbetsda-
gen, dock att det ofta blir dem som arbetar på samma avdelning och inte lika mycket de andra 
delarna i organisationen. Två av respondenterna anser att deras arbetsdagar innebär mycket en-
skilt och självgående arbete. Samtliga respondenter tycker att det hade varit roligt med mer 
kontakt med varandra under arbetsdagen, men att det blir svårt då det inte finns mycket tid för 
det samt att alla arbetar på de olika anläggningarna som är utspridda i Göteborg.  
  

”Vi som är på samma anläggning har möjlighet att hälsa och prata med 
varandra. Det är positivt att en del av oss anställda roterar mellan anläggningarna 
så att man har möjlighet att träffa alla, dock träffas man då under en begränsad tid 
och inte lika ofta.”    

  
Stor del av den dagliga kommunikationen sker via mail eller telefon. Informationsflödet kan 
gå genom flera olika led och därför kan det hända att någon information inte kommer fram till 
rätt person.   
 

Vi frågade även respondenterna vad de har för möjlighet att påverka sin arbetsplats och arbets-
uppgifter. Tre av respondenterna ansåg att de kunde påverka sin arbetsplats mycket då de har 
möjlighet att bestämma över sina arbetstider, vilken anläggning de ska vara på och hur de vill 
utföra sina arbetsuppgifter. De ansåg även att de har möjlighet att uttrycka sina åsikter och få 
sin röst hörd under medarbetarsamtalen, eller att de pratar med sin närmsta chef. Dock belyste 
en av respondenterna att ”/../ det beror självklart på vilken position i organisationen man har, 
min chef har mer inflytande än vad jag har.”   
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De två andra respondenterna ansåg att de inte har stor påverkan på hur deras arbetsdagar ser ut, 
då arbetsuppgifterna är bestämda och kräver att dem är på arbetsplatsen under en viss tid-
punkt. ”/../ det hade underlättat att kunna vara mer flexibel med arbetsuppgifterna, till exempel 
svara på mail hemifrån.”     

  
”Jag tycker absolut att jag kan vara med och påverka min arbetsplats, dock under begrän-
sade förhållanden. Jag kan ge förslag till min närmsta chef som sedan vidarebefordrar det 
till den avdelning eller person det berör. Jag tror att det rent generellt handlar om din 
inställning och vad du gör av tiden på din arbetsplats. Men självklart vill man alltid kunna 
påverka mer.”   

  

4.3.3. Personalsatsningar    
Vi frågade även respondenterna en öppen fråga om hur ofta de tycker att det utförs personal-
satsningar i organisationen. Två av respondenterna tyckte att det görs en del personalsatsningar 
i form av någon utbildning ibland och två personalfester som sker två gånger om året, en vid 
jul och en under sommaren.   

  
”Det har funnits en del tillfällen för team building och vår avdelning har gått på en 
del träningspass ihop, för att testa vad vi erbjuder konsumenterna men också för att 
umgås utanför arbetstid.”   

  
En respondent tycker att de inte satsar mycket resurser på personalen, dock att de satsar mer på 
till exempel att hitta på något efter jobbet eller att avdelningen går på en ”after work” tillsam-
mans./../ ”En del avdelningar är duktiga på att ta tag i aktiviteter utanför arbetsplatsen, detta 
är dock på vår fritid och egna initiativ.”  

  
Två av respondenterna tycker inte att det utförs mycket personalsatsningar och att det saknas i 
organisationen. Samtliga respondenter anser att det inte utförs mycket personalsatsningar som 
de vill och önskar att det skulle vara mer än vad det är i dagsläget. De nämnde även att det hade 
varit roligt med personalsatsningar som berör hela organisationen, till exempel att alla anställda 
får åka på en konferens eller utbildning tillsammans. Istället för att dela upp det efter avdel-
ningar eller område.    

  
”Det har varit dåligt med personalsatsningar på den senaste tiden, jag tycker 
det var bättre förr. Delar av personalen kan vara på olika typer av konferenser, 
men då är inte alla med. Oftast är det ledningsgruppen som träffas för strategidagar 
eller liknande.    

  
Samtliga respondenter nämnde att de hade velat att organisationen investerade i personalutrym-
mena. Exempelvis på kontoren, lunchutrymmena, kök, lager och liknande lokaler. De upplever 
att personalutrymmena inte /../” är en avslappnad miljö under raster, är opraktiska samt 
trånga.” 
 
En av respondenterna belyser att all monetär satsning har gått till de allmänna gym-utrymmena 
på de fem anläggningarna, för att hålla anläggningarna moderna och uppdaterade. 

   
”Det var länge sedan det investerades i personalutrymmena. Dem kan kännas trå-
kiga och instängda. Vi har inte heller så stora personalutrymmen att nyttja vilket 
är tråkigt när vi är en del som arbetar på varje anläggning.”   
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Vid en av anläggningarna har personalen anordnat frukost varje fredag, då får en av de anställda 
hålla i frukosten och de följer ett roterande schema. Detta är dock inget som organisationen 
anordnar eller betalar för utan det är de anställdas initiativ och det är även dem som betalar för 
frukostarna. Den gemensamma frukosten verkar vara något som samtliga respondenter upp-
skattar och tycker är roligt då alla fem nämnde det och belyste det som något positivt.    

  
”På en av anläggningarna är det frukost varje fredag, det är personalen på den 
anläggningen som tagit initiativ till det och håller i frukosten. Det är väldigt trevligt 
för alla medarbetare att göra något tillsammans varje vecka. Dock har det på se-
nare tid inte blivit av lika ofta då folk glömmer eller inte har tid.”    

  
Vi frågade även respondenterna om deras nuvarande arbetsplats skiljer sig från deras tidigare 
arbetsplatser och om det är något de skulle vilja ändra på eller införa från deras tidigare arbet-
serfarenheter. Två respondenter belyste att de på tidigare arbetsplatser kunnat utföra en del ad-
ministrativa uppgifter hemifrån vilket de inte kan göra i nuläget /../det hade varit skönt att 
slippa vara på plats för att besvara mail, jag tror det hade varit mer effektivt om man även hade 
kunnat göra det hemifrån.   

  
Två respondenter belyste att de saknar att ha större ansvarsområden på arbetsplatsen.  

    

”Något som skiljer sig från min tidigare arbetsplats är att jag har mindre an-
svarsområden här, vilket jag kan sakna lite. Jag tror att mer ansvar och lite dele-
gering av ansvar från närmsta chefen hade kunnat motivera och göra arbetsplat-
sen roligare.”  
  

4.3.4. Organisation   
Vi frågade respondenterna vad de upplever för arbetsmentalitet i organisationen, exempel-
vis hur många som arbetat där under en längre period, om det är många som arbetat där under 
kortare tid eller om det är en blandning. Samtliga respondenter sa att det är många i lednings-
gruppen som arbetat på i organisationen en längre period. /../ ”någon har arbetat här i sju år 
och någon har arbetat här i 40 år.” Det är störst personalomsättning bland receptionisterna.   

  
”Det kan bero på att det är dålig lön, lätt att få tag på personal och det 
är många ungdomar som arbetar där. Dock har vi några som har arbetat i re-
ceptionen länge, där några är äldre.”  

  
I receptionen är det variation på de anställda, det finns dem som arbetar heltid, är timanställda 
och de som har arbetar extra vid sidan av studier eller annat arbete. De flesta receptionister hade 
i snitt tid arbetat på i organisationen i ca ett år. Med undantag för några som arbetat där en 
längre tid och några som var relativt nyanställda.   

  

Vi bad respondenterna att beskriva hur en bra organisation ser ut. Respondenterna anser att det 
är viktigt med en huvudansvarig, någon som kan ta beslut. Det är bra med en bred och öppen 
organisation där alla känner att de har sin plats. Samtliga respondenter ansåg att det är viktigt 
med en bra sammanhållning i en organisation och att alla trivs med sina kollegor. Två av re-
spondenterna tycker att en organisation ska vara platt och de anställda ska enkelt kunna ta kon-
takt med chefen. Fyra av respondenterna anser att lokalerna de vistas i på arbetsplatsen ska vara 
trivsamma och anpassade till arbetsplatsen, då de tycker att lokalernas utformning och funktion 
är en viktig del för om arbetstagaren trivsel. En av respondenterna nämnde även vikten i att få 
samtliga anställda att känna sig som en viktig del av organisationen.   
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”Det är viktigt att alla anställda känner sig delaktiga i organisationens översiktliga 
mål och känner att deras arbete är viktigt. Allas åsikter ska betyda lika mycket, trots 
position i organisationen.”   

  

Slutligen bad vi samtliga respondenter att beskriva sin arbetsplats med tre ord. Några av re-
spondenternas svar liknade varandras och några hade gemensam bild av hur organisationen är. 
Dock fick vi även en del varierande svar. Orden som respondenterna nämnde var: flexibel, 
energi, glädje, må bra, brett utbud, dynamisk, resultatinriktad, kraft i organisationen, de flesta 
respondenterna nämnde även organisationens värdeord som vi nämnt ovan: glädje, upplevelse 
och resultat.  
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5. Analys 
Analysavsnittet har delats upp i två huvudrubriker som följer rubrikernas struktur och ordning 
i empiriavsnittet, detta för att få enhetlig bild och översikt av analysen. Empiri- och teoriav-
snittet har använts som grund för analysen av Fysiken Friskvård i Göteborg AB.  

 
5.1. Motivation  
Utifrån intervjumaterialet såg vi att det är stor personalomsättning bland receptionisterna. Vi 
tror att detta kan bero på att de har brist på motivation på sin arbetsplats och därför inte arbetar 
kvar under längre perioder.  Battistelli et al. (2013) belyser att människors motivation förändras 
beroende på huruvida individen har möjlighet till självstyrande, ansvar samt tankar och idéer. 
Vi anser att om personalen i organisationen blir tilldelade ansvarsområden som de fokuserar på 
samt kontrollerar över, kan detta öka motivationen hos de anställda och därmed förhöja känslan 
av att deras arbete har betydelse för organisationen.  Om personalen känner ansvar och bety-
delse i sitt arbete kan motivationen öka och detta kan vara en anledning för de anställda att bli 
mer långvariga i organisationen. Detta kan även ge hopp om att utvecklas vidare och få mer 
ansvar vilket för många kan vara en motiverande faktor i arbetsvardagen.  Dock motiveras alla 
människor av olika faktorer, därför är det svårt för en arbetsgivare att veta vad som motiverar 
sin personal och inte. Vi anser att arbetsgivare måste anpassa detta efter gruppen och individen 
samt vara uppmärksam och försöka lära känna sin personal.  
 
Sadri och Bowen (2011) beskriver Maslow´s behovstrappa som baseras på fem mänskliga be-
hov som är uppbyggda enligt en hierarkisk trappa. Trappan består av det fysiska behovet, trygg-
hetsbehovet, gemenskapsbehovet, individens självkänsla och till sist behovet av självförverkli-
gande. Maslow menar att för att individer ska känna sig motiverade måste den första nivån 
tillfredsställas innan det är lämpligt att gå vidare till nästa nivå. Vi anser att samtliga nivåer är 
bra och grundläggande för att en människa ska känna sig tillfreds. Dock tror vi att dessa olika 
nivåer prioriteras olika av olika individer.  Det kan vara svårt för arbetsgivare att utgå från 
Maslow´s behovstrappa och sedan anta att samtliga anställda i organisationen ska bli motive-
rade. I vår valda organisation tror vi det hade varit svårt att uppfylla de samtliga nivåerna i 
ordning för att öka motivationen, då de anställda i organisationen prioriterar olika saker. Det 
kan exempelvis finnas anställda i organisationen som inte finner gemenskapsbehovet eller 
självkänsla viktiga eller motiverande, medan andra anställda i organisationen tycker att dessa 
två är de viktigaste faktorerna för att känna sig motiverade.  
 
Våra förslag till personalsatsningar hos Fysiken Friskvård i Göteborg AB har vi utfört utifrån 
våra resultat från intervjutillfällena. Vi har då utgått vårt empirimaterial från vad de personer vi 
fick möjlighet att träffa har sagt. Exempelvis fick vi fram informationen att de inte trivs i sina 
personalutrymmen, därför har vi utfört en kalkyl för att organisationen ska kunna förbättra sina 
personalutrymmen. Detta tror vi kan leda till ökad trivsel på arbetsplatsen och därefter leda till 
mer motiverad personal. Dock är det svårt att veta om alla anställda i organisationen kommer 
finna denna personalsatsning tillfredsställande och motiverande. Det vi vet med säkerhet är att 
respondenterna kommer uppskatta den personalsatsningen, dock vet vi inte hur många som 
kommer uppskatta den och därmed känna sig tillfreds på sin arbetsplats. Detta är något vi tror 
är svårt för arbetsgivare då det är komplicerat för dem att veta vad för behov sin personal har 
och samtidigt försöka tillfredsställa alla dessa behov. Därför tror vi inte att en arbetsgivare kan 
applicera en behovsteori som Maslow´s och därefter förvänta sig tillfredsställelse hos samtliga 
anställda.  
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Meyer och Allen (1991;1997) se Battistelli et al. (2013, s.19) belyser att den anställdes lust och 
vilja att utföra arbeta är viktiga samt individuella vilket kan skilja sig mellan anställda. Meyer 
och Allen (1991; 1997) se Battistelli et al. (2013, s.19) beskriver även hur viktigt det är att den 
anställde har motivation på arbetsplatsen och får se resultatet av utfört arbete. Under intervju-
tillfällena beskrev respondenterna att ledningsgruppen har ett månadsmöte varje månad och där 
samtliga enhetschefer får ta del av statistik, siffror, planer och mål. Detta är något som reste-
rande av de anställda i organisationen inte får ta del av i samma utsträckning. Vi anser att ta del 
av vad ens arbete har resulterat i och få feedback på sina insatser kan öka motivationen hos 
medarbetare då detta ger dem konkret information att arbeta efter, samtidigt som de får veta 
vad som är bra och vad som behöver förbättras i deras arbetssätt. Vid intervjutillfällena belystes 
det att de anställda har medarbetarsamtal med sin chef en gång om året och det är då de har 
möjlighet att få feedback på sitt arbete samt uttrycka sina åsikter om arbetsplatsen och sina 
arbetsuppgifter. Vi anser att det är bra att ha medarbetarsamtal en gång om året med sina an-
ställda. Dock att de borde ha flera tillfällen med samtlig personal där de får ta del av information 
samt få feedback om sitt arbete och organisationen. Förslagsvis hade varje avdelningschef kun-
nat ha möten med sin avdelning varannan månad eller en gång i halvåret utöver dessa medar-
betarsamtal. På detta sätt kan ledarna i organisationen förmedla samt lyssna på viktig inform-
ation på ett mer effektivt sätt. Detta tror vi kan leda till att samtliga anställda kommer känna sig 
mer delaktiga i organisationen och därmed bli medvetna om hur viktiga deras arbetsuppgifter 
är.  
 

5.2. Organisationskultur 
Eftersom kulturen är viktig för att organisationer ska kunna fungera effektivt och personalen 
ska vara så motiverad som möjlig ansåg vi det rimligt att observera och tolka hur organisations-
kulturen var i Fysiken Friskvård i Göteborg AB. Detta var något som utfördes kontinuerligt av 
oss under de tillfällen som vi hade möjlighet att vistas i verksamhetens lokaler samt observera 
kroppsspråk och åsikter vid intervjutillfällena. Likt Balthazard et al. (2006) menar vi att bra 
organisationskultur kan leda till god lönsamhet och en organisation som har motiverade an-
ställda som gärna stannar kvar i organisation under längre perioder. Organisationskulturen var 
en aspekt som påverkade våra val av detaljerade kalkyler som skulle kunna förbättra organisat-
ionskulturen ytterligare. Vid intervjuerna uppmärksammade vi att flera anställda påpekade att 
de anställda i receptionen ofta är kortvariga i organisationen vilket leder till att det blir mer och 
mer accepterat på grund av att det varit på detta sätt under längre perioder. Det är en del av 
organisationskulturen som vi vill ändra på och få de anställda i receptionen att känna större 
delaktighet och motivation till sin arbetsroll och därefter kunna förändra organisationskulturen 
till det bättre.  
 
En god organisationskultur kan på många sätt hjälpa ledare och chefer att motivera sin personal 
vilket vi tror att våra personalsatsningar kan leda till. Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att 
ledare måste anpassa sig efter organisationens sociala mönster vilket är helt korrekt men vi 
anser att vid negativ utveckling kan det vara bra att göra större förändringar för att kunna ut-
veckla organisationskulturen till något ännu bättre. Känner de anställda att ledningen satsar på 
sin personal kommer det förhoppningsvis leda till en mer motiverad och effektiv personal som 
ur ett längre tidsperspektiv kan resultera i lönsamhet för verksamheten. En negativ aspekt av 
att specificera personalsatsningar endast inom specifika enheter på arbetsplatsen är att det kan 
leda till ökad gruppering hos de anställda. En sådan gruppering av personalen är på många sätt 
förödande då det kan öka utanförskapet hos anställda som kan leda till att personalen vill avsluta 
sin anställning.  
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Att få sina anställda lojala till organisationen är stor fördel enligt Wegge et al. (2007) vilket vi 
tror uppnås på bästa sätt genom att satsa på personalen och samtidigt utöka ansvarsområdet på 
de enheter där personomsättningen är som störst. I Fysiken Friskvård i Göteborg AB ansåg vi 
receptionen var en sådan enhet varav vi utförde en personalsatsning där förhoppning var större 
motivation och minskad personalomsättning inom denna arbetsenhet. Vi anser även att lojali-
teten kan minska om de gemensamma utrymmena som personalen använder under lunch och 
raster håller lägre standard än resterande delar av lokalerna anser vi det kan påverka personalen 
negativt. Vi menar att det kan ge känsla av att personalen inte är första prioritet vilket det alltid 
borde vara, precis lika mycket som kunderna. Därför valde vi att titta närmre på vad en upp-
rustning av personalutrymmena kan leda till och ge för potentiella effekter.   
 
Några av respondenterna nämnde att de brukar ha gemensamma frukostar på en av anläggning-
arna varje fredag, dock att det inte händer lika ofta nu för tiden som innan. Vi anser att de borde 
försöka satsa på att ha frukost varje fredag för att öka sammanhållningen i organisationen. Detta 
är en liten insats och kräver inte mycket ansträngning eller resurser, men det ger samtliga an-
ställda en möjlighet och träffas i alla fall en gång i veckan där de kan umgås och lära känna 
varandra bättre. Vi anser att detta kan leda till att samtlig personal lär känna varandra bättre 
samt öka sammanhållningen mellan de olika anläggningar som inte annars träffas lika ofta i 
arbetet. Detta tror vi kan leda till en god kultur i organisationen då alla får umgås utanför sina 
arbetsroller en stund i veckan.  
 
Utifrån intervjutillfällena fick vi även information om att det är sällan de anställda själva som 
tar initiativ till att utföra aktiviteter utanför arbetet, utan att det i så fall sker under organiserade 
omständigheter som till exempel den årliga julfesten. Därför vill vi införa att varje månad har 
en avdelning i organisationen ansvar för att anordna en aktivitet som samtliga anställda får vara 
med på. Detta skickas ut till alla medarbetare som därefter får anmäla sig om de vill vara del-
aktiga. Aktiviteten är självklart frivillig och medarbetarna betalar för aktiviteten. Vi förstår att 
alla inte alltid kan vara med, dock tror vi att detta kan göra att anställda från samtliga anlägg-
ningar lär känna varandra utanför arbetsplatsen. Vi anser att detta kan skapa god organisations-
kultur i företaget då vi tror att sammanhållningen och gemenskapen ökar. Detta ger också samt-
liga medarbetare något att se fram emot och kan då underlätta tuffa arbetsdagar.  
  

 

30  
 

 
  



6.0. Förbättringskalkyler   
6.1. Ballongmodell 
För att förenkla bilden av vilka personalsatsningar som Fysiken Friskvård i Göteborg AB bör 
utföra, utformades en ballongmodell. Den ska på ett konkret sätt ge bild av vad specifika sats-
ningar kan generera för positiva samt negativa effekter. Utifrån intervjumaterialet och obser-
vationer uppmärksammade vi att det fanns förslag på förbättringar hos de anställda. De poten-
tiella åtgärder som nämndes var bland annat uppföljningsrutiner, traditioner, aktiviteter vid si-
dan arbetsplatsen, hög personalomsättning, trånga personalutrymmen och dålig sammanhåll-
ning mellan anläggningarna.  
 
De två områden vi ansåg vara rimliga att granska närmre var personalens gemensamma utrym-
men på Gibraltargatan och vad en uppdatering av detta skulle kunna leda till, samt den höga 
personalomsättningen som finns hos de anställda i receptionerna. Tillsammans bildade dessa 
två aspekter en ballongmodell som visar vad vi tror att satsningar inom områdena kan resultera 
i. Detta är grova spekulationer men ger samtidigt överblick på om de positiva effekterna väger 
över de negativa vilket vi anser att det gjorde med stor marginal i denna ballongmodell. Detta 
ansåg vi vara tillräcklig grund för att mer specifikt gå vidare och utveckla kalkyler inom dessa 
två områden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Kalkyl Sjukfrånvaro 
Vid intervjutillfällena observerade vi att personalens gemensamma utrymmen inte höll samma 
standard som resterande lokalutrymmen. Detta var även synpunkter som vi fick ta del av från 
respondenterna. Vi anser att ombyggnation av personalens utrymmen bör vara prioriterat då 
den nuvarande fysiska miljön kan påverka de anställdas hälsa negativt. En sådan satsning tror 
vi kan generera i både ökad motivation samt minskad sjukfrånvaro. Vi har valt att inrikta oss 
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på lokalerna vid Gibraltargatan då de resterande anläggningarna är renoverade vid ett senare 
tillfälle och håller där av högre standard. Vi kommer att beräkna resultatet på samtliga anställda 
då de använder sig av stor rotation inom organisation, i detta fall kommer alla de anställda få ta 
del och använda de ombyggda personalutrymmena.  
 
Renoveringskostnader 
Vid renoveringen av personalens gemensamma utrymmen är det lokalerna på Gibraltargatan 
som är störst behov av byte av vitvaror samt möblemang. Efter beräkningar på IKEAs hemsida 
anser vi det fullt möjligt att uppdatera det kök som personalen har tillgång till. Det vi har räknat 
på är ett totalt byte av vitvaror, möblemang (matbord med tillhörande stolar), belysning och 
kakel. Personalens matsals-rum är även det i behov av nytt möblemang och belysning samt att 
det kommer att målas om för en härligare atmosfär. Siffrorna i denna kalkyl är tagna från IKEAs 
hemsida där köksplanering finns tillgänglig (ikea.se). Ha i åtanke att valet av möblemang kan 
skilja sig.  
 
Den totala kostnaden för detta projekt beräknas att hamna på:  
 
Kostnader 
Renoveringskostnad: 62 000 kr  
 
( Denna kostnad är inklusive installation av köket, observera att installationen kostar ca 22 
000 kr denna utgift kan minskas beroende på hur mycket av installationen som utförs av egen 
personal, i sådant fall ska kostnaden istället beräknas på deras lön). 
 
Intäkter 
 
Löner (ink sociala avgifter & pensionskostnader): 9 232 441 kr per år 
 
Antalet anställda: 24 st. 
 
Total lönekostnad / antalet anställda = årslön per anställd  
9 232 441 / 24 = 384 685 kr (≈385 000 kr) 
 
Årslön per anställd / antalet arbetade månader per år = månadslön per anställd 
385 000 / 11 = 35 000 kr 
 
Månadslön/arbetade dagar = Dagslön  
35 000 / 20 = 1750 kr 
 
Dagslön / arbetade timmar per dag = Timlön 
1750 / 8 = 218.75 kr (≈219 kr) 
 
Vi anser att renovering av personalens gemensamma utrymmen kan leda till minskad korttid-
sjukfrånvaro med en dag per anställd och år. Schablonen som kommer användas vid uträk-
ningen av en korttidssjukdag är 12 % av månadslönen (Johanson & Johrén, 2011). Det ger oss 
beräkningen: 
 
Månadslön x 12 % x antalet anställda = sparat kapital från minskning av korttidssjukfrån-
varo. 
35 0000 x 0.12 x 24 = 100 800 kr (≈101 000kr) 
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Intäkter 
Summa: 101 000 kr 
 
Resultat 
Intäkter från minskning av korttidssjukfrånvaro – kostnad för ombyggnaden= Resultat 
101 000 – 62 000 = 39 000 kr 
 
Summa: + 39 000 kr (första året) 

 

6.2.1. Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys är viktig att utföra då kalkyler som utförts ovan ofta är grundade i anta-
ganden och är till stor del schabloniserade. Det betyder att det inte finns någon garanti för att 
utfallet blir som kalkylerna visat. Dessa kalkyler kan därmed bli svåra att förlita sig helt och 
håller på då det ibland är stora beslut som ska tas utifrån kalkylernas resultat. Det finns risk att 
kalkylernas utformning påverkats av de individer som har utfört dem. I vårt fall innebär det 
exempelvis förhoppning om att satsningen av ombyggnationen resulterar i förminskad sjuk-
frånvaro. Omedvetet kan det vara så att vi anser att vår satsning kommer att ge ett mer positivt 
resultat än vad som är realistiskt vilket innebär att vår kalkyl skulle kunna representera en op-
timistisk kalkyl (Johanson & Johrén 2011).  
 
Enligt Johanson och Johrén (2011) finns det tre sätt att hantera denna osäkerhet på. Första al-
ternativet innebär att de mest osäkra siffrorna ersätts av alternativa värden. Det andra sättet är 
att genomföra både en optimistkalkyl samt en pessimistkalkyl för att redogöra hur två motstå-
ende scenarion kan se ut och tydliggöra de risker och möjligheter som finns. Det sista alterna-
tivet berör de kritiska värden som kalkylen innebär, det vill säga hur pass mycket kapital kan 
organisationen bespara för att den ska vara lönsam (Johanson & Johrén, 2011). I vårt fall är det 
en optimistkalkyl samt en pessimistkalkyl som har utförts för att ge Fysiken Friskvård i Göte-
borg AB, vi har även berört det kritiska värdet det vill säga hur pass mycket korttidssjukfrån-
varon måste minska för att personalsatsningen ska ses som lönsam.  
 

6.2.2. Pessimistkalkyl  
I den aktuella kalkylen räknade vi på att alla anställda skulle minska sin korttidsjukfrånvaro 
med en dag första året. Det skulle innebära ett positivt resultat. För att få ett annat perspektiv 
på denna personalsatsning räknar vi istället på att responsen, det vill säga korttidsjukfrånvaron 
endast minskar med hälften av vad vi angett i optimistkalkylen. Det skulle innebära att endast 
12 anställda i personalen av totalt 24 anställda uppskattar denna personalsatsning och får mins-
kad korttidssjukfrånvaro med en dag per år. Korttidssjukdom beräknas som 12 % av månads-
lönen: 
 
Kostnader 
Renoveringskostnad: 62 000 kr 
 
Intäkter 
Månadslön x 12 % x antalet anställda = sparat kapital från minskning av korttidssjukfrån-
varo 
35 000 x 0.12 x 12 = 50 400 kr 
Resultat 
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Intäkter från minskning av korttidssjukfrånvaro – kostnad för ombyggnaden= Resultat 
50 400 – 62 000 = -11 600 kr 
 
Summa: - 11 600 kr (första året) 

 

6.2.3. Kritiskt värde 
Resultatet blir negativt vilket är viktigt att ta hänsyn till vid eventuella beslutsfattanden. Får 
denna personalsatsning ett liknande utfall innebär det att organisationen förlorar kapital. Vi 
anser dock att då denna kalkyl visar ett negativt resultat borde Fysiken Friskvård i Göteborg 
AB inte helt avsluta sina planer på en upprustning av personalens gemensamma utrymmen. 
Denna kalkyl tydliggör endast möjliga utfall av personalsatsningen och ett negativt utfall första 
året behöver inte betyda att förlust ur ett längre tidsperspektiv. Ett år kan mycket väl vara för 
att kunna se om korttidsjukfrånvaron påverkats positivt av de nya lokalerna på Gibraltargatan. 
Det kanske är först år 2-3 som den positiva utvecklingen visar sig på resultatet. Det är därför 
viktigt att se en sådan personalsatsning ur ett längre tidsperspektiv och förstå att ett negativt 
utfall kan bli positivt längre fram där det kapital som förlorats tidigare kan ”tas ikapp” och bli 
en lönsam satsning i slutändan.  
 
För att ge Fysiken Friskvård i Göteborg AB en siffra på vad som krävs för att denna satsning 
ska vara lönsam ska vi räkna ut hur mycket sjukfrånvaron måste minska för att väga upp de 
kostnader som kommer med ombyggnationen. Detta kan beräknas som följande:  
 
Renoveringskostnad: 62 000 kr 
 
Månadslön x 12 % = Kostnad för en korttidssjukfrånvarodag  
35 000 x 0.12 = 4 200 kr 
 
Renoveringskostnad / Kostnad för en korttidsjukfrånvarodag = Kritiskt värde 
62 000 / 4 200 = 14.76 (≈15)  
 
Resultat 
För att denna personalsatsning ska täcka de renoveringskostnader som gjorts krävs det att 15 
av de totalt 24 anställda (avrundat uppåt) får minskad korttidsjukfrånvaro med en dag. Det är 
dryga hälften av de anställda på 62.5 %.  

 
6.4. Kalkyl personalomsättning 
 
Kostnad för rekrytering och upplärning 
Vid intervjutillfällena fick vi vetskap om att receptionen är det arbetsområdet som har störst 
personalomsättning inom organisationen. En inskolningskostnad är en stor kostnad och organi-
sationer bör därför sträva efter personal som stannar längre perioder (Johanson & Johrén, 2011). 
På grund av detta har vi valt att utföra kalkyler för att se om Fysiken Friskvård i Göteborg AB 
kan bespara pengar genom att satsa på mer långvarig personal i receptionerna än vad som är 
fallet i dagsläget. För att få de heltidsanställda receptionisterna att stanna längre och känna mer 
uppskattning på arbetsplatsen anser vi att det borde läggas ytterligare personalfokus inom denna 
arbetsenhet. För att öka gemenskapen anser vi att samtliga anställda som roterar på Fysiken 
Friskvård i Göteborg ABs olika receptioner ska få möjlighet att följa med på en heldag per år 
av friskvårdsaktiviteter som fokuserar på att stärka gemenskapen och öka samarbetet mellan 
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anställda. De ska även få delta på föreläsning där det fokuserar ytterligare på arbetsmiljö och 
motivation och under dagen bjuds det på lunch och middag. Samtliga aktiviteter är belagda 
inom Göteborgsområdet och samtliga deltagare kommer att tillgodoses ett dagskort från Väst-
trafik för att tillsammans kunna ta sig till de olika platserna.  
 
Samtliga siffror i kalkylen är ungefärliga och har antagits utefter priser inom göteborgsområdet.  
 
Aktivitetsdag 
 
Löner (ink sociala avgifter och pensionskostnader) 
Månadslön / arbetade dagar = Dagslön per anställd 
35 000 / 20 = 1750 kr 
 
Dagslön x antalet receptionister = Total lönekostnad för aktivitetsdagen 
1750 x 14 = 24 500 kr 
 
Total lönekostnad = 24 500 kr 
 
Konferenslokal med mat och dryck 
Kostnad per person: 638 kr 
 
Kostnad per person x antalet deltagare 
638 x 14 = 8932 kr 
 
Total konferenskostnad: 8932 kr 
 
Team-kamp 
Kostnad per person: 325 kr 
 
Kostnad per person x antalet deltagare 
325 x 14 = 4550 kr 
 
Total kostnad för Team-kamp: 4550 kr 
 
Föreläsare 
Kostnad för föreläsare: 20 000 kr 
 
Total kostnad för föreläsare: 20 000 kr 
 
Kollektivtrafik 
Endagsbiljett: 85 kr/styck 
 
Endagsbiljett x antalet deltagare 
85 x 14 = 1190 kr 
 
Total kostnad kollektivtrafik: 1190 kr 
 
Total kostnad för aktivitet 
Total lönekostnad + total konferenskostnad + Team-kamp + Föreläsare + Kollektivtrafik = 
Total kostnad för aktivitet 
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24 500 kr + 8932 kr + 4550 kr + 20 000 kr + 1190 kr = 59 172 kr 
 
Total kostnad för aktivitet: 59 172 kr 
 
Kostnad för en nyanställd 
 
Annonsering 
Göteborgsposten, 1/8 sida, obegärd (2 dagar): 16 500 kr 
 
Total annonskostnad: 16 500 kr 
 
Total lönekostnad per anställd 
 
Månadslön / arbetade dagar = dagslön per anställd 
35 000 / 20 = 1750 kr 
 
Upplärningstid: 3 arbetsveckor 
Dagslön per anställd x 15 arbetsdagar = Lön för 3 arbetsveckor per anställd 
1750 x 15 = 26 250 kr 
 
Total lönekostnad för nyanställd under upplärningstid: 26 250 kr 
 
Vi har tagit med i beräkningarna att en nyanställd inte presterar lika mycket som en ordinarie 
anställd och därför har vi beräknat att en nyanställd kostar 25 % mer än en ordinarie anställd. 
 
Merkostnad för nyanställd 
Lön för 3 arbetsveckor per anställd x 25 % = Merkostnad för nyanställd 
26 250 x 0.25 = 6563 kr 
 
Total merkostnad: 6563 kr 
 
Total lönekostnad för nyanställd under upplärningstid + total merkostnad = Total kostnad för 
nyanställd 
26250 + 6563 = 32 813 kr 
 
Total kostnad för nyanställd: 32 813 kr 
 
Kostnad för handledare under upplärningstid 
Dagslön per anställd x 15 arbetsdagar = Lön för 3 arbetsveckor per anställd 
1750 x 15 = 26 250 kr 
 
Total lönekostnad för 3 arbetsveckor: 26 250 kr 
 
Under inskolningsperioden kommer handledaren inte ha möjlighet att prestera fullt ut på sitt 
ordinarie arbete och vi har därför beräknat att handledaren kommer behöva 50 % av sin arbetstid 
på inskolning på den nyanställda.  
 
Merkostnad för handledare 
Lön för 3 arbetsveckor per anställd x 50 % = Merkostnad för handledare 
26 250 x 0.5 = 13 125 kr 
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Total merkostnad: 13 125 kr 
 
Total lönekostnad för 3 arbetsveckor + total merkostnad = Total kostnad för handledare 
26 250 kr + 13 125 kr = 39 375 kr 
 
Total kostnad för handledare: 39 375 kr 
 
Annonsering + Total lönekostnad för nyanställd + Total lönekostnad för handledare = Total 
kostnad för nyrekrytering 
16 500 kr + 32 813 kr + 39 375 kr = 88 688 kr 
 
Total kostnad för en nyrekrytering: 88 688 kr  
 
Resultat 
Total kostnad för en nyrekrytering – Total kostnad för aktivitet = Resultat 
88 688 kr - 59 172 kr = 29 516 kr 
 
Summa: + 29 516kr 
 
Enligt våra beräkningar kan Fysiken Friskvård i Göteborg AB bespara 29 516 kr första året 
genom att erbjuda anställda i receptionen en aktivitetsdag per år för att öka gemenskapen och 
motivation som kan leda till att personalomsättningen minskar. Vi gjorde denna beräkning på 
arbetsenheten som vi ansåg behövde den mest och vi har inte tagit hänsyn till andra arbetsen-
heters reaktioner och påverkan. I denna kalkyl har vi antagit att samtliga receptionister stannar 
i minst ett år efter denna personalsatsning. Det kan på ett vis uppfattas som optimistkalkyl och 
vi ska därför tydliggöra vad effekterna blir vid annat utfall.  

 

6.4.1. Pessimistkalkyl 
Om vi istället ändrar utfallet att två anställda fortfarande väljer att säga upp sin anställning hos 
Fysiken Friskvård i Göteborg AB. Det innebär att de behöver anställa två nya vilket ökar kost-
naden för nyrekryteringen med två personer. Utgiften för aktivitet kommer förbli orörd då per-
sonalsatsningen fortfarande kommer utföras. Det ger följande kalkyl: 
 
Kostnad för aktivitet: 59 172 kr 
 
Kostnad för nyrekrytering: 88 688 kr x 2 personer = 177 376 kr 
 
Totala kostnader: - 236 548 kr 
 

6.4.2. Kritiskt värde 
Även vid denna kalkyl har vi valt att beräkna det kritiska värdet för att ge företaget en enklare 
överblick över det antalet anställda som ska stanna kvar i organisationen för att denna aktivi-
tetssatsning ska vara lönsam.  
 
Total kostnad från pessimistkalkyl ovan: 236 548 kr 
 
Total kostnad för en nyrekrytering: 88 688 kr  
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Uträkning för att beräkna kritiskt värde: 
Total kostnad från pessimistkalkylen ovan / total kostnad för en nyrekrytering = Kritiskt värde 
236 548 kr / 88 688 kr = 2.67 (≈3)  
 
Resultat 
För att denna satsning ska vara lönsam krävs det att minst 3 receptionister (avrundat uppåt) 
väljer att stanna kvar i organisationen. Det är 21 % av receptionisterna. 

7.0 Analys av kalkyler 
Ur Fysikens synvinkel fanns det flera aspekter som vi genom observation och insamling av 
intervjumaterial fick ta del. Dessa konkretiserade vi sedan genom kalkylberäkningar. Förhopp-
ningsvis kan våra personberäkningar leda till ökad samhörighet och förbättrad organisations-
kultur som i sin tur kan resultera till förbättrad utveckling och motivation hos de anställda (El-
linger et al. 2011).  
 
För att påbörja detta arbete ansåg vi det lämpligt att få övergripande bild av verksamheten och 
se vilka för- respektive nackdelar som våra beräkningar skulle kunna resultera i. För att under-
lätta detta utarbetade vi en ballongmodell där det enkelt tydliggörs potentiella utfall av större 
personalsatsningar. Ballongmodellen vill vi mena ger tydlig bild över att det finns personalsats-
ningar som kan leda till positiva effekter hos de anställda som ur ett längre tidsperspektiv kan 
leda till ökad lönsamhet för organisationen. Ur vår ballongmodell blev majoriteten av utfallen 
positiva med bland annat minskade personalkostnader och ökad vilja att stanna kvar i organi-
sation som några potentiella resultat av våra personalsatsningar. I ballongmodellen beräknade 
vi potentiella utfall både vad gäller satsningen att försöka få minskad sjukfrånvaro hos de an-
ställda samt mer inriktad personalsatsning på de anställda som är stationerade i receptionerna 
på de olika träningsanläggningarna. Den utarbetade ballongmodellen har sedan agerat som un-
derlag för diskussion för att se vilka områden som är värda att titta närmre på med specificerade 
kalkyler, samt om de negativa aspekterna och de risker som medföljer med potentiella sats-
ningar är för stora och potentiellt dyrbara.  
 
Likt Van Fleet och Griffin (2006) anser vi att det är av vikt att de anställda trivs i den arbetsmiljö 
som tillhandahålls. De anställda spenderar stora delar av sina dagar på sin arbetsplats och detta 
stämmer även bra med de anställda på Fysiken Friskvård i Göteborg AB. Vi har haft i åtanke 
vid utarbetningen av kalkyler att de anställdas åsikter måste tas i hänsyn och vid intervjuerna 
uppmärksammade vi att det fanns starka åsikter kring den fysiska miljön på arbetsplatsen. 
Främst vid verksamhetens anläggning belägen vid Gibraltargatan i centrala Göteborg. Det är 
otroligt viktigt att anställda får uttrycka sina känslor och åsikter då det annars kan påverka de 
anställda negativt (Van Fleet & Griffin, 2006). Denna aspekt applicerade vi även i ballongmo-
dellen för att se på vad en upprustning av gemensamma personalutrymmen kan leda till. Vi 
menar att renovering av personalutrymmena skulle leda till starkare sammanhållning, då de 
anställda känner större uppskattning vilket kan påverka både anställdas fysiska och psykiska 
hälsa vilket är en teori som Winroth och Rydqvist (2008) förtydligar.  
 
En annan aspekt som vi tog hänsyn till vid utformningen av ballongmodellen var den höga 
personalomsättning som finns i dagsläget, specifikt på den bemanning som jobbar stora delar 
av sin arbetstid i receptionerna. En hög personalomsättning är ofta kostsamt och det leder tro-
ligtvis inte heller till högre samhörighet bland personalen vilket är något som bör eftersträvas 
(Winroth & Rydqvist, 2008). När anställda avsäger sin anställning uppkommer kostnader med 
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bland annat annonsering samt upplärning för den nyanställda vilket även tar arbetskraft och 
effektivitet från medarbetare som får åsidosätta sina egna åtaganden. I ballongmodellen kunde 
även detta område förtydligas att förändring hos de anställda i receptionen bör vara hög prioritet 
hos ledningen. Detta för att öka motivation samt få de anställda att vilja stanna inom yrket och 
där med få ned de höga rekryteringskostnaderna som personalomsättningen nu resulterar i. Det 
finns självklart alltid risker med att satsa kapital på personalen men vi anser att med hjälp av 
underlag som ballongmodell samt kalkyler kan riskerna minimeras samt synliggöra de potenti-
ella kostnader som kan tillkomma. Vi ansåg att ballongmodellen baserad på observationer och 
intervjuer var tillräckligt med underlag för att gå vidare i processen och utföra kalkyler som 
fokuserar på personalsatsningar som ska minska personalens sjukfrånvaro samt ett försök att få 
personalen mer motiverad att stanna kvar i organisation och där med få ned kostsam personal-
omsättning. Resultatet av samtliga kalkyler anser vi ligger till god grund för ett framtida be-
slutsfattande på Fysiken Friskvård i Göteborg AB.  

7.1. Minskad sjukfrånvaro 
Vid flertalet intervjuer samt egna observationer uppmärksammade vi att personalens gemen-
samma utrymmen på arbetsplatsen ofta var trånga och inte upprustade likt resterande avdel-
ningar av lokalen. Köksavdelningen var liten och det var knappt möjligt att sitta fler än fyra 
personer runt borde, och den matsal där personalen var tänkt att spendera sina luncher på var 
mörk och dyster i en mer avlägsen del av lokalen. De fysiska aspekterna på arbetsplatsen är 
viktig, dels för att skapa en bra harmoni men samtidigt för att öka personalens motivation och 
glädje. Enligt Maslow´s behovstrappa är det fysiska behovet det mest grundläggande och borde 
vara i ständig prioritet (Sadri & Bowen, 2011). Med detta som grund ansåg vi att det borde 
utföras renovering av de allmänna utrymmen som personalen har tillgång till under arbetstid. 
Köket med tillhörande möblemang ska bytas ut till nytt fräscht IKEA-kök inklusive vitvaror 
samt att matsalen ska målas om och nya möbler och ljussättningen ska tillhandahållas.  
 
Vi tror att renoveringen kan leda till ökad motivation och att den fysiska miljön även kan på-
verka de anställdas sjukfrånvaro. Vi beräknade att samtliga anställda får minskad sjukfrånvaro 
med en korttidsjukdag vilket hade resulterat i besparingar på knappa 40 000 kr under första 
året. Denna kalkyl är på många aspekter högt räknad det vill säga en optimistkalkyl. Det finns 
alltid risker med kalkyler då de är utformade på ett sätt som påverkats av de individer som utfört 
den. I detta fall skulle det innebära att vi anser att sjukfrånvaron minskar med alldeles för 
mycket än vad som faktiskt är realistiskt och rimligt. Samtidigt har vi räknat högt på renove-
ringen av köket då 35 % av den totala kostnaden endast består av utgifter för installationen. 
Detta är kostnader som är möjlig att minska beroende på hur mycket av installationsarbetet som 
anställda kan utföra själva. I sådant fall hade kostnaden för installationen endast bestått av lö-
nekostnader. Ur den aspekten är det inte optimistiskt utfört men för att ge bättre underlag för 
beslut ansåg vi att en känslighetsanalys kan vara rimligt att räkna på.  
 
En känslighetsanalys innebär att utfallet ändras och kalkylen anpassas efter siffror då resultatet 
inte alls ser lika lovande ut vilket går att förklara som en pessimistkalkyl. Detta för att öka 
trovärdigheten av kalkylen samt ge information om vad potentiella kostnader skulle vara om 
utfallet inte blir som de först var beräknat. I denna beräkning halverade vi de dagar som vi 
trodde att korttidssjukfrånvaron kunde minska i första kalkylen. Detta innebar att endast hälften 
av de anställda skulle påverkas av ombyggnationen positivt och resterande anställda skulle ha 
kvar samma korttidsjukfrånvaro som innan ombyggnationen. Denna kalkyl gav istället ett ne-
gativt resultat på dryga 10 000 kr under första året. Vid kalkylberäkningar är det lätt att bli 
påverkad av negativa resultat och direkt avsluta planerna på potentiella satsningar. Detta är 
något som vi anser borde diskuteras ytterligare innan beslut tas. Om en satsning utförs går det 
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att utläsa ur denna pessimistkalkyl ett negativt resultat efter första året. Det utesluter inte att 
nästkommande år istället kommer bli ett positivt resultat och ur ett längre tidsperspektiv kunna 
bespara kapital som grundar sig i denna ombyggnation. Vi anser att om diskussion kring de 
fysiska aspekterna finns hos de anställda är det kanske något som är värt att förändra. Ett nega-
tivt utfall första året utesluter inte många positiva nästkommande år men genom denna käns-
lighetsanalys kan ledningen vara förbered på hur resultatet kan bli om inte resultatet blir exakt 
som de förutspått i sin optimistkalkyl. Vid många kalkyler tar det flera år innan effekten av en 
satsning visar sig på verksamhetens totala resultat. Viktigt att poängtera är även det faktum att 
ombyggnationen i denna beräkning endast utförs på en av Fysiken Friskvård i Göteborg ABs 
lokaler. Dock har vi valt i beräkningen att samtliga anställda kan bli påverkade av denna om-
byggnation då det är stor rotation på personalen och samtliga kommer att ha möjlighet att ut-
nyttja de nya fräscha lokalerna. Vad som är viktigt att beakta och vad som kan förändra resul-
tatet ytterligare är att anställda som oftast är belägna på de andra träningslokalerna kanske anser 
att denna satsning var orättvis av ledningen och att det istället ger en negativ effekt på de andra 
träningsanläggningarna som organisationen bedriver. Detta har vi inte tagit hänsyn till och 
grundar vår specifika satsning på observationer och intervjuer samt det faktum att dessa lokaler 
är mycket äldre och omoderna i jämförelse med resterande av verksamhetens lokaler. 
 
För att Fysiken Friskvård i Göteborg AB på bästa möjliga sätt ska kunna tillhandahålla och 
diskutera detta material har vi även utarbetat ett kritiskt värde av ombyggnationen. Detta ska 
på ett konkret sätt ge en exakt siffra på hur mycket ombyggnationen måste sänka de anställdas 
korttidssjukfrånvaro för att den ska vara lönsam redan första året. Vid optimistkalkylen räknade 
vi på att samtliga 24 anställda skulle minska sin korttidsjukfrånvaro och vid känslighetsana-
lysen en halvering av dessa siffror. För att kostnaden för ombyggnationen ska vara lika stor 
som den besparingen verksamheten kan göra om de anställda minskar sin korttidssjukfrånvaro 
är om 15 anställda av 24 möjliga minskar sjukfrånvaron. Detta är dryga 60 % av de anställda. 
Även i detta fall är utfallet aldrig självklart utan det kan vara så att resultatet visar helt an-
norlunda än vad som är beräknat. Detta kritiska värde ger dock Fysiken Friskvård i Göteborg 
AB ett tydligt mål om de väljer att utföra personalsatsningen. Denna siffra är enklare att efter-
sträva än om vi endast förser ledningen med renoveringskostnader och ett potentiellt optimist-
iskt eller pessimistiskt utfall. Nu har de större möjlighet att analysera materialet och potentiella 
utfall.  
 

7.2. Minskad personalomsättning 
Den andra kalkylen vi ansåg lämplig för att Fysiken Friskvård i Göteborg AB är den som be-
rörde den höga personalomsättningen hos de anställda i receptionen. Vi flertalet intervjuer fick 
vi ta del av att receptionen var arbetsenheten som hade störst rotation på nya anställningar. Det 
kan bero på att lönen är låg samt att många i receptionen endast jobbar extra vid sidan av ex-
empelvis studier. Det är förståeligt att anställda vill gå vidare i sin yrkeskarriär men om Fysiken 
Friskvård i Göteborg AB istället satsar extra på denna enhet med förhoppningar att anställda 
får ökad motivation och vilja att stanna kvar inom enheten. Detta för att utvecklas inom företa-
get vilket borde vara en prioritet (Winroth & Rydqvist, 2008). När anställda avslutar sin an-
ställning finns det flera kostsamma steg i processen att hitta ny personal. För att försöka mot-
verka denna utveckling av hög personalomsättning i receptionen ansåg vi det lämpligt att inrikta 
personalsatsningar på de specifikt drabbade, det vill säga receptionisterna. Att endast prioritera 
en viss enhet medför självklart vissa risker då andra arbetsenheter kan känna sig bortglömda. 
Den aspekten har vi dock valt att inte räkna på utan istället anser att goda resultat från en per-
sonalsatsning inom denna enhet förhoppningsvis ska öka mottagligheten för Fysiken Friskvård 
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i Göteborg AB i framtiden att göra satsningar som gynnar personalen även på de andra enhet-
erna. Vi menar att organisationen måste börja någonstans och då är det lämpligt att inleda per-
sonalsatsningar på de områden som vi vid flertalet intervjuer fått information om att förändring 
borde ske.  
 
Receptionisterna ska bli erbjudna en aktivitetsdag per år där fokus ligger på att skapa motivation 
och gemenskap som förhoppningsvis kan resultera i att fler vill stanna kvar som receptionister 
och utvecklas inom företaget. Lindberg (2006) se Winroth och Rydqvist (2008, s.112) menar 
att arbeten som är för monotona ofta påverkar anställda negativt och vi vill därför utveckla 
större ansvarsområden för receptionisterna och förhoppningsvis öka de anställdas effektivitet. 
På detta sätt ska möjligheterna för utveckling bli större även fast de fortfarande har receptions-
arbetet kvar som huvuduppgift. Aktivitetsdagen ska innehålla konferens där gemenskap och 
”team-building” är huvudämnet och under dagen bjuds det på god mat och dryck. Denna kost-
nad som aktivitetsdagen ger har vi jämfört med den kostnad som det kostar för att rekrytera en 
ny person från början till slut. I denna kostnad har vi räknat på de lönekostnader som tillkommer 
under de tre upplärningsveckor som det tar för nyanställda att lära sig sina nya arbetsuppgifter 
samt de kostnader som tillkommer då övriga anställda får åsidosätta egen arbetstid för att lära 
upp den nyanställda. Vid uträkningen anser vi att resultatet kan bli positivt med 29 516 kr redan 
första året då nyanställning är en kostsam post. De andra enheternas reaktioner på satsningen 
har inte tagits i hänsyn vid denna kalkyl. 
 
För att undvika allt för vinklad bild av kalkylen har vi även i denna personalsatsning valt att 
utföra en känslighetsanalys. Vid den uträkningen visade vi på vad utfallet kan bli om recept-
ionisterna inte alls slutar att säga upp sig och att vid första året var det istället två anställda som 
väljer att avsluta sin anställning. Eftersom aktivitetskostnaden fortfarande består blir den totala 
kostnaden första året (total kostnad för aktivitet + total kostnad för nyrekrytering) vilket ger ett 
negativt resultat på knappa 250 000 kr. Den kostnaden ser hög ut i jämförelse med vad den 
första kalkylen på personalomsättningen visade. Det är lätt att stirra sig blind på hur mycket 
kapital som kan gå förlorad om utfallet blir som pessimistkalkylen visade. Samtidigt menar vi 
att Fysiken Friskvård i Göteborg AB redan har hög personalomsättning inom denna enhet och 
att vårt resultat från kalkylen egentligen inte är missvisande. Den enda kostnaden som skiljer 
sig från dagsläget och vår pessimistkalkyl är kostnaden för aktivitetsdagen. Vi anser samtidigt 
att en sådan aktivitet ur ett längre tidsperspektiv skulle symbolisera en verksamhet som satsar 
på sina anställda och därmed blir en mer attraktiv plats att arbeta på. Ett scenario kan vara att 
efter några år har de minimerat personalomsättningen tillräckligt mycket att liknande satsningar 
även kan göras på andra arbetsenheter vilket självklart borde vara en målsättning för företaget. 
Kombinationen av gemensamma aktivitetsdagar utanför arbetsplatsen tillsammans med att led-
ningen försöker utveckla fler ansvarsområden än endast receptionsarbete anser vi borde ge goda 
möjligheter för mer långvarig personal som har större gemenskap och arbetsmotivation. Vi vill 
dock poängtera att viss personalomsättning nödvändigtvis inte behöver vara negativ då nyan-
ställda kan komma med ny energi och nya perspektiv på verksamheten men att i detta fall är 
personalomsättningen för hög för att det skulle vara lönsamt för organisationen och därför valde 
vi att inrikta oss på detta område.   
 
Vi har även utfört en beräkning av kritiskt värde som resulterade att minst tre personer måste 
stanna kvar i företaget första året för att satsningen ska vara lönsam. Ett resultat som är under 
det kritiska värdet behöver inte betyda att personalsatsningen inte blir lönsam ur ett längre tids-
perspektiv utan kan få en positiv utveckling först efter några år. En positiv utveckling kan då 
öka organisationens resultat.  
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8.0. Slutsats 
I teoriavsnittet valdes noggrann data ut som låg till grund för empirin och analysen av den 
utvalda organisationen. Med hjälp av teorin kunde vi kritiskt granska och observera organisat-
ionen. Utifrån intervjumaterial och observationer på Fysiken Friskvård i Göteborg AB fick vi 
tydlig överblick av organisationen som helhet samt de anställda. Respondenterna speglade till 
stor del en positiv organisationskultur på samtliga arbetsenheter. Majoriteten av respondenterna 
trivs bra på arbetsplatsen, dock fanns det delar av organisationen som kunde förbättras. De 
områden som personalen ansåg ha störst behov av förbättring var bland annat de gemensamma 
personalutrymmena samt den höga personalomsättning som infann sig hos receptionisterna. 
Dessa åsikter och förslag tog vi i åtanke vid sammanställningen av förbättringskalkyler och 
personalsatsningar. Vårt resultat av ballongmodellen visade på att renoveringen av personalut-
rymmen och minskad personalomsättning skulle kunna leda till ökad lönsamhet. Vi anser att 
dessa personalsatsningar kan leda till ökad motivation och gemenskap på arbetsplatsen, vilket 
kan genera i friskare personal som stannar kvar längre inom organisationen.  
 
Vi anser att kalkylen berörande förbättringar av gemensamma personalutrymmen kommer bli 
uppskattad av personalen då somliga respondenter påpekade ett missnöje inom detta område. 
Vi anser att den fysiska miljön på arbetsplatsen påverkar personalens trivsel. Ökad trivsel på 
arbetsplatsen kan leda till minskad sjukfrånvaro vilket besparar organisationen likvida medel. 
Vår beräkning visade att organisationen kan bespara 39 000 kr första året om denna ombygg-
nation utförs samt om samtliga anställda får minskad korttidsjukfrånvaro med en dag per an-
ställd. För att tydliggöra potentiella utfall utfördes även känslighetsanalys samt ett kritiskt värde 
för att organisationen ska uppmärksamma hur mycket sjukfrånvaron måste minska för att sats-
ningen ska vara lönsamt, samt väga upp de kostnader som kommer med ombyggnationen. För 
att ombyggnationen av personalens gemensamma utrymmen ska bli lönsam krävs det att minst 
15 anställda minskar sin korttidssjukfrånvaro med minst en dag per person.  
 
Respondenterna belyste även att personalomsättningen i receptionen är högre än på andra ar-
betsenheter. Det är en stor utgift som vi ansåg möjlig att minska. Vi anser att ett rimligt tillvä-
gagångssätt är gemensam aktivitetsdag för samtligt receptionister. Med hjälp av konferens och 
gruppaktiviteter ska motivationen och trivseln på arbetsplatsen öka. Detta kan leda till att per-
sonalen stannar i organisationen längre och därmed minskar kostnaderna för nyrekrytering. 
Ledningen bör även ge receptionisterna större ansvarsområden för att påvisa deras betydelse 
för organisationen. Vid minskning av personalomsättningen visar vår kalkyl besparing på 29 
516 kr första året om det inte utförs en enda nyrekrytering av receptionspersonal. För att för-
tydliga de risker som kapitalsatsningar kan medföra utfördes även pessimistkalkyl som påvi-
sade ett negativt resultat som också bör ligga till grund för ett beslutfattande.  
 
Vi uppmärksammande vid intervjuerna att de anställda tidigare brukade ha gemensam frukost 
på en av anläggningarna varje fredag morgon. Detta är en tradition vi anser borde återinföras 
eftersom de värnar om organisationskulturen och sammanhållningen. Det ger möjlighet till av-
slappnad konversation mellan de anställda och ledare vilket vi tror är gynnsamt för organisat-
ionen. I framtiden bör anordnad frukost ske i de nybyggda personalutrymmena för bästa möjliga 
effekt.  
 
För att upprätthålla god sammanhållning hos de anställda även utanför arbetsplatsen vill vi in-
föra roterande scheman där en arbetsenhet ansvarar för en aktivitet varje månad. Dessa aktivi-
teter är valfria att delta i, dock har vi uppmärksammat stort intresse hos respondenterna att 
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umgås mer på fritiden. Dessa aktiviteter ger möjlighet för samtliga anläggningar att umgås vil-
ket vi anser är positivt då de inte träffas ofta under arbetstid. Detta skapar en gemensam kultur 
i organisationen istället för subkulturer inom respektive anläggning.  
 
Utifrån resultatet av denna fallstudie anser vi att personalsatsningar kan främja motivationen 
vilket genererar i minskad personalomsättning och sjukfrånvaro. Detta för att organisations-
kulturen kommer påverkas positivt när ett större fokus på personalen implementeras.  
 

8.1. Rekommendationer  
Vi är medvetna om att Fysiken Friskvård i Göteborg AB kanske inte har möjligt att utföra 
samtliga personalsatsningar under samma period då det medför stora kostnader. Vi rekommen-
derar istället att prioritera de områden som är i störst behov av förändring. Organisationen bör 
även implementera ökad gemenskap mellan de olika anläggningarna genom att uppmuntra till 
aktiviteter vid sidan av arbetsplatsen. Det anser vi skapar glädje och förståelse hos de anställda 
för att organisationen måste prioritera var och när personalsatsningar ska utföras. Fysiken Frisk-
vård i Göteborg AB bör använda våra beräkningar som underlag för framtida beslut angående 
personalsatsningar. Detta för att öka möjligheten för ett positivt resultat.    
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Bilaga 1.  
 
Intervjuguide 
Fem personer med olika hierarkiska positioner skall intervjuas från Fysiken friskvård ABs kon-
tor i Göteborg. För att få helhetsbild av organisationen förfrågade vi om att få intervjua folk 
med olika arbetsuppgifter inom organisationen.  
 
Inledning:  
Vi studerar Personalekonomi på Högskolan Väst och är inne på vårt andra år av tre totalt. Vi 
skriver nu vår uppsats i korsen Metod och uppsats i företagsekonomi där vi inriktat oss på 
motivation, effektivitet och produktivitet och hur den kan förbättras. Genom ett samarbete med 
Fysiken Friskvård AB hoppas vi att få en uppfattning om hur detta kan se ut i praktiken. Inter-
vjun kommer att spelas in för att kunna återberätta era svar så korrekt som möjligt i vår uppsats. 
Det finns inga rätt eller fel svar och det är endast medverkande och vår examinator som kommer 
ta del av informationen, intervjun är alltså konfidentiell. Vi är tacksamma om möjligheten finns 
att kontakta er igen om det saknas information till uppsatsen. Deltagarna i intervjun får givetvis 
ta del av uppsatsen vid studiens slut.  
 
Intervjufrågor 
 

1. Beskriv en vanlig arbetsdag 
a) Varför jobbar du på fysiken? 
 

2. Vem arbetar på Fysiken? 
a) Vad upplever du att det är för arbetsmentalitet i organisationen? Exempelvis många 
äldre som arbetat här länge, många unga som är kortvariga eller många studenter med 
extrajobb? 
 

3. Hur ofta har ni personalmöten? 
a) Vilka deltar? 
b) Finns det möjlighet för att ge förslag eller feedback? 
 

4. Innebär dina arbetsdagar mycket kontakt med dina kollegor?  
 

5. Hur ofta upplever du att det görs personalsatsningar i organisationen?  
a) Exempelvis gemensam middag, förbättra lokaler, konferensresor 
 

6. Vad skiljer denna arbetsplats från dina tidigare arbetsplatser?  
a) Skulle du vilja införa något från dina tidigare erfarenheter i denna organisation? 
 

7. Hur ofta anordnar din arbetsplats gemensamma aktiviteter? 
a) Vad är det för typ av aktiviteter? 
b) Vem anordnar aktiviteterna? Och kan vem som helst göra det? Är det alltid en chef 
som gör det?  
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8. Vad har du för möjligheter att påverka arbetsplatsen inom organisationen?  
a) Tror du att någon som till exempel arbetar i receptionen skulle kunna ge förslag till 
högsta chefen?  
 

9. Vad är en bra organisation för dig?  
 

10. Hur skulle du beskriva din arbetsplats med tre ord?  
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