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ABSTRACT 

In this study the influence of systematic occupational health and safety management (SAM) on 
employees in Kiruna Community was investigated with respect to the effect of participation in 
health promoting activities on the employees’ intrinsic motivation. Intrinsic motivation was 
measured with Intrinsic Motivation Inventory (IMI) in an electronic questionnaire where also 
the employee´s participation in health promoting activities was investigated. In the 
questionnaire a format for items on perceived change of intrinsic motivation was tested. 
Participation in health promoting activities had no relation to perceived change of intrinsic 
motivation. However, intrinsic motivation was related to participation in activities. The 
interpretation of the results was that health promoting activities do not affect intrinsic 
motivation but the most motivated persons are those who participate most in the activities. The 
translation of the IMI showed good internal consistency and the scale was validated as the parts 
of the inventory were acquired in a factor analysis. A full validation of the scale on perceived 
change of intrinsic motivation would require a before and after study. 
 
Keywords: Intrinsic motivation inventory, occupational health and safety management, self 
determination theory (SDT), organismic integration theory (OIT). 



 
 

 

SAMMANFATTNING 

I detta arbete undersöktes det systematiska arbetsmiljöarbetets (SAM) effekt på personal i Kiruna 
Kommun med avseende på om deltagande i hälsofrämjande aktiviteter har någon effekt på 
personalens inre motivation. Mätningar av inre motivation gjordes med Intrinsic Motivation 
Inventory (IMI) i en elektronisk enkät där även personalens deltagande i hälsofrämjande 
aktiviteter undersöktes. I enkäten prövades även ett frågeformat för direkt mätning av 
förändring av den inre motivationen. Deltagande i hälsofrämjande aktiviteter hade inte något 
samband med upplevd förändring av inre motivation. Inre motivation hade dock ett samband 
med deltagande i hälsofrämjande aktiviteter. Resultaten tolkades så att hälsofrämjande 
aktiviteter inte förändrar den inre motivationen men de som är mest motiverade är de som 
deltar mest i aktiviteterna. Den översatta versionen av IMI hade god intern konsistens och 
måttet kunde valideras genom att de ingående faktorerna erhölls vid faktoranalys. Måttet på 
förändring av IMI skulle kräva en studie med före- och eftermätning för att helt kunna 
valideras. 
 
Nyckelord: Intrinsic motivation inventory, systematiskt arbetsmiljöarbete, self determination 
theory (SDT), organismic integration theory (OIT). 
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INLEDNING 

Kiruna kommun hade under 2004 i genomsnitt 35,5 dagars sjukfrånvaro per anställd, vilket är 
mycket högt (Pantzare, 2007a). Detta uppmärksammades i media (Salomonsson Juuso, 2004) 
och av kommunen själv. Inom Kiruna kommun motsvarade detta arbetsbortfall ca 204 
årsarbeten. De direkta kostnaderna för denna frånvaro uppgick till ca 12 miljoner kronor där 
långtidssjukfrånvaron stod för en betydande del. Tillsammans gav detta Kiruna kommun en god 
anledning att vidta åtgärder. För att försöka minska sjukfrånvaron startades ett projekt kallat 
”sunt liv” och fyra mål ställdes upp som skulle nås innan projektets slut 2009 (Sunt liv, 2008). 
 

• Halvering av sjukfrånvaron (till 17,75 dagar per anställd och år). 
• God hälsa bland personalen. 
• Gott medarbetarskap. 
• Tydligt ledarskap. 

 
Projektet genomförs i samarbete mellan ett 30-tal kommuner, och stöds av AFA Försäkring, 
som tillsammans avsatt 295 miljoner över sju år för projektet Sunt liv. Deltagande kommuner 
samarbetar och använder gemensamma, redan testade instrument och metoder (AFA försäkring, 
2008; Sunt liv, 2008; Pantzare, 2007a). Inom Kiruna kommun startades utbildningar och 
seminarier i arbetsmiljö, grupper för nacke/rygg och fritidsaktiviteter i form av fysiska 
utmaningar. Inom varje avdelning engagerades även hälsoinspiratörer, medarbetare som skall 
bevaka hälsofrågor och ordna aktiviteter på avdelningen. För att få tillbaka långtidssjukskriven 
personal till arbetet, startades ett program kallat bumerang, som syftade till att få tillbaka 
sjukskriven personal genom träffar. Dessa träffar, där de sjukskrivna exempelvis målar akvareller 
eller sjunger i kör, är avsedda att bryta isolering och passivitet hos de sjukskrivna. Genom dessa 
träffar är det alltså meningen att de långtidssjukskrivna personerna ska känna att de kan återgå 
till sitt arbete tidigare (Juuso Norberg, 2006; Pantzare, 2007c). 
 
Personalen har fått fylla i en AHA-enkät (AHA betyder arbetshälsa, enkäten är framtagen inom 
Sunt liv), vars syfte är att identifiera riskbeteenden tidigt och informera den anställde om dennes 
status (Sunt Liv, 2008). Resultaten redovisas för personal och arbetsgivare endast i form av 
statistik över avdelningar där inte enskilda individers svar kan urskiljas. AHA-enkäten är 
utvecklad av Karolinska Institutet och används även för uppföljning med några års mellanrum 
inom kommunen (Sunt liv, 2008; Pantzare, 2007a). 
 
Satsningarna har gett resultat. Mellan 2006 och 2008 sänkte Kiruna kommun ohälsotalet med 
8,9 % enligt Försäkringskassans (FK) modell för räkning (Försäkringskassan, 2008a). Enligt FK:s 
statistik var Kiruna kommun på 19:e plats av de kommuner som sänkt ohälsotalet mest under 
denna period (Försäkringskassan, 2008b). Enligt Kiruna kommuns statistik har sjukfrånvaron 
sjunkit från 35,5 till 23,7 dagar per anställd och år från år 2004 till 2007 (Pantzare, 2007b).  
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Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Sveriges författningssamling 1977:1160 tredje kapitlet, andra paragrafen säger följande: 
 

”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid 
vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller 
ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren skall 
beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att 
arbetstagaren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, 
skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.” 

 
Samt i andra paragrafen del ”a” att: 
 

”Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten 
på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 
arbetsmiljö. Han skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i 
verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som 
inte kan vidtas omedelbart skall tidsplaneras.” 

 
Dessa två lagar formar grunden till det så kallade systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i 
Sverige. De krav på systematisk planering inom arbetsmiljöarbetet och de krav som lagarna 
ställer i övrigt, kräver alltså att arbetsgivaren ska förändra sin organisation för att kunna uppfylla 
kraven (Ahlborg, 2006). Anledning till ”systematiken” ligger i att tidigare lydelser av lagen hade 
problem med att organisationer skapade så kallade ”sidovagnar” (Frick, 1994). Dessa sidovagnar 
i tidigare skyddsorganisationer (skyddsombud och skyddskommittéer) hade förhållandevis lite 
inflytande och nästan inga medel för att korrigera problem som fanns i organisationen eftersom 
de, som ordet sidovagn indikerar, var utanför linjeorganisationen. Detta är anledningen till att 
föreskrifterna nu säger att chefer som blivit delegerade arbetsmiljöansvar ska ha kunskap, och 
framförallt resurser, att vidta åtgärder (AFS 2001:1).  
 
Som ett led i sitt arbetsmiljöarbete har Kiruna kommun satsat på bland annat hälsofrämjande 
aktiviteter, förändring i organisationens tänkande genom ”Värdegrund”-arbete, utbildning och 
inrättande av olika hälsofrämjande funktioner som till exempel hälsoinspiratörerna. 
Hälsoinspiratörerna ska vara särskilt väl insatta i frågor som ska främja hälsan hos personalen på 
avdelningarna. Arbetet med värdegrunden genomförs genom införandet av tre begrepp som 
ämnar visa kommunens policy. Dessa begrepp ska hjälpa individen förstå hur allt arbete inom 
kommunen, inte enbart arbetsmiljöarbetet, ska genomföras även när det inte finns exakta 
instruktioner. Begreppen som Kiruna kommun valt att använda för att illustrera sin värdegrund 
är: Respekt, Ansvar och Samverkan. Orden binds ihop till RASK – Respekt, Ansvar och 
Samverkan i Kiruna kommun. 
 
Utöver de goda effekterna på ohälsotalen, vilka andra effekter kan åtgärderna ha haft? Ohälsotal 
och frisktal framgår i befintlig statistik men målen ”Gott medarbetarskap” och ”Tydligt 
ledarskap” är svårare att utvärdera. För att utvärdera arbetsmiljöarbetet med avseende på 
medarbetarskap och ledarskap, gjordes i Kiruna kommun en enkät med syfte att utvärdera hur 
mycket insatserna hade påverkat arbetssättet ute i förvaltningarna. Tillsammans med den 
enkäten skickades även det frågeunderlag som behandlas i föreliggande studie. 
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Effekter av Kirunas arbetsmiljöarbete 

De gjorda insatsernas effekter har utvärderats med avseende på medarbetarnas motivation. Av 
de olika typer av motivation som kan vara aktuella valdes inre motivation. Detta hade den 
praktiska fördelen att ett mätinstrument, Intrinsic Motivation Inventory (IMI); fanns 
tillgängligt. 

Tidigare forskning med Intrinsic motivation inventory 

IMI är främst använt och utformat för att mäta den inre motivationen i experimentella 
situationer. Ryan och Decis (2000) arbete och modell för inre-yttre motivation har använts i 
forskning om motivation inom så vitt skilda områden som sport/hälsa (Brickell & 
Chatzisarantis, 2007; Godbey, Caldwell, Floyd, & Payne, 2005; Kim, 1997; McNeill & Wang, 
2005; Standage & Gillison, 2007; Wilson et al., 2004), skola/akademi (Chiu, Sun, Sun, & Ju, 
2007; Folkesson & Swalander, 2007; Guthrie et al., 2007) och missbruk (O'Toole, Pollini, 
Ford, & Bigelow, 2006). Instrumentet IMI har även använts bland annat inom forskning på hur 
människor väljer typ av arbete (Amabile, Hill, Hennessey, & Tighe, 1994), rehabilitering 
(Colombo et al., 2007) och i omarbetad form till att utvärdera unga elevers studiemotivation 
(Gottfried, 1985). I nästan samtliga fall har IMI anpassats till det specifika området. Ryan och 
Deci använde 2001 själva ett anpassat IMI för att mäta motivation i arbete i en undersökning av 
instrumentets validitet och reliabilitet. Undersökningen gjordes på två företag, ett i USA och ett 
i Bulgarien, och indikerade god reliabilitet och validitet (Deci, 2001).  

Kan förändring över tid fångas i en eftermätning? 

Denna studie genomförs långt efter att Kiruna kommun inlett åtgärder mot de höga 
ohälsotalen. För att kunna dra säkra slutsatser om effekter av åtgärderna skulle det krävas en 
undersökningsdesign där motivation observerats före och efter åtgärderna. Helst skulle samma 
mätningar göras i en jämförbar kommun där det under samma tid inte vidtagits några åtgärder 
alls. Om en förbättring av ohälsa då skulle noteras i Kiruna kommun men inte i 
jämförelsekommunen kunde någorlunda säkra slutsatser om en gynnsam effekt av 
arbetsmiljöarbetet dras. Det går inte att dra slutsatsen att en effekt föreligger enbart från svar 
som visar hög motivation eftersom motivationen kan ha varit lika hög före åtgärderna. Däremot 
kan svar som innebär hög motivation tolkas som att personalen faktiskt är motiverad. 
 
I detta arbete prövas ett frågeformat där individens upplevelse av förändring av de olika 
aspekterna av motivation mäts. Bristen på värden på motivation från tiden innan åtgärderna 
skulle delvis kunna ersättas med mått på individens uppfattning om förändring. Om sådana 
frågor fungerar kan resultaten åtminstone indikera om en förändring av motivation ägt rum 
under en angiven tidsperiod. 
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SYFTE 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken inverkan systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
genom dess hälsofrämjande aktiviteter haft på den inre motivationen hos personalen.  
 
Frågeställningar: 
Är IMI-instrumentet reliabelt och valitt i svensk översättning vid tillämpning på 
arbetsmotivation? 
 
Finns kopplingar mellan inre motivation och deltagande i aktiviteter inom arbetsmiljöarbetet i 
Kiruna kommun? 
 
Kan mätningar före och efter arbetsmiljöarbetet ersättas med frågor om upplevd förändring? 

TEORETISKT RAMVERK 

Motivation 

En möjlig effekt av ändringar i hur en organisation arbetar är förändringar av medarbetarnas 
motivation. Motivation har studerats ur många perspektiv vilket gjort att det skapats många 
förklaringsmodeller (Furnham, 1997). För att få överskådlighet över teorierna grupperas de ofta 
efter var teorin placerar orsaken till motivation. Den kan ligga inom individen eller finnas i 
form av en yttre omständighet. Ett exempel på teorier som placerar orsakerna inom individen 
är de så kallade behovsteorierna, där motivation för handling anses komma från behov som 
individen vill uppfylla. Maslows behovstrappa är en av de mest kända inom denna kategori 
(Furnham, 1997; Maslow, 1943). 
 
I detta arbete kommer dock motiven till en individs handlingar att bestämmas utifrån var 
impulsen till handlingen kommer ifrån. Inom Self Determination Theory (SDT) kan 
motivation ligga utmed en skala som har sina ändpunkter helt inom individen respektive helt 
utanför individen (Ryan & Deci, 2000). Alltså från inre motivation (eng. intrinsic motivation) 
till yttre motivation (eng. extrinsic motivation). Inre motivation är när en person gör något för 
att få den känsla som handlingen i sig frambringar. Personen kanske känner sig utmanad eller 
uppskattar utmaningen i att lösa ett problem i sig. Med yttre motivation menas all handling som 
är framdriven av yttre belöningar eller upplevda belöningar i form av lön, uppskattning och 
beröm. En mer utvecklad teori utgörs av Organismic Integration Theory (OIT) som är en 
underteori till SDT (Ryan & Deci, 2000). 
 
Inom OIT anses motivationen ligga utefter ett spektrum från inre motivation till helt yttre 
motivation med extremen omotiverad/amotiverad, en form av motivation då personen inte 
handlar alls (Figur 1). OIT anger tre huvudkategorier av motivationsursprung: ingen alls, yttre 
och inre. Inom yttre motivation finns dessutom olika grader av internalisering. Med detta 
menas den grad till vilken personen tagit in ett mål som sitt eget. Exempelvis kan en student 
arbeta med läxor enbart för att undvika repressalier från föräldrar och lärare. Då anses 
motivationen för det första vara yttre (föräldrar och lärare) men inte speciellt knuten till 
personen, detta läge kallas ”external regulation”. Det är en yttre regel som bestämmer och 
frammanar handling. Ytterligare assimilation skapar ett tillstånd där personen identifierar sig 
med regeln. Personen har nu värderat regeln som viktig för sig själv och börjar agera utifrån 
reglerna på eget initiativ. Sista nivån inom yttre motivation är när personen har anammat den 
yttre regeln helt hållet som sitt eget mål (Ryan & Deci, 2000). 
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En person som är motiverad inifrån gör läxorna för att personen tycker det är intressant eller 
utmanande och inte för det beröm han/hon får eller fördelar i livet som kan antas följa av 
erfarenheten eller kunskapen. Personer med inre motivation agerar alltså för tillfredställelsen av 
att utföra handlingen (Ryan & Deci, 2000). 
 

 
Figur 1. Taxonomi för motivation enligt Organismic Integration Theory. (Efter Ryan & Deci, 
2000). 
 
Den inre motivationen kan mätas med instrumentet ”intrinsic motivation inventory” (IMI) 
(Deci, 2008). IMI innehåller i sin fullständiga version sju faktorer; Interest/Enjoyment, 
Effort/Importance, Perceived Competence, Pressure/Tension, Perceived Choice, 
Value/Usefulness och Relatedness. Dessa faktorer återspeglar olika aspekter av inre motivation 
enligt SDT. Interest/Enjoyment mäter personens intresse och hur väl denne uppskattar 
aktiviteten. Effort/Importance mäter hur stor ansträngning personen lägger i aktiviteten och 
hur viktig aktiviteten är för honom/henne. Den sista faktorn som kommer att användas i detta 
arbete är Perceived Competence, vilken mäter personens upplevda kompetens i aktuell 
aktivitet. Tillsammans bildar dessa faktorer grunden för den upplevda styrkan av inre 
motivation.  
 
Det är inom ramen för inre motivation som denna studie, med hjälp tre faktorer från IMI, 
kommer att undersöka huruvida arbetsmiljöarbete och deltagande i hälsofrämjande aktiviteter 
ökar den inre motivationen. 
 
I detta arbete kommer inre motivation hos personalen på Kiruna kommun undersökas med 
Intrinsic Motivation Inventory (IMI). Att inre motivationen undersöks beror på att inre 
motivation att arbeta inte kräver en ständigt närvarande yttre motivationsfaktor utan den 
anställde kan förväntas driva arbetet av eget intresse. IMI:s lämplighet för mätning av 
motivation stöds av dess tillgänglighet, det är fritt och kräver ingen auktorisering, och 
instrumentets reliabilitet och validitet vid mätning av arbetsmotivation har bekräftats tidigare 
(Deci, 2001; Ryan, 1982; Ryan & Deci, 2000). 
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De tre faktorerna; Interest/Enjoyment, Effort/Importance och Perceived Competence mäter 
aspekter av inre motivation som har varaktighet över tid. Övriga fyra faktorer avser aspekter 
som inte har samma varaktighet eller inte är lika centrala för motivation vid arbete. 

METOD 

Försökspersoner 

Enkäten gick ut till samtliga anställda i Kiruna kommun med månadslön. Inget urval utöver 
detta skedde. Totalt skickades information via e-post eller personlig kommunikation via 
överordnad chef till 2 329 personer anställda inom Kiruna kommun (Tabell 1). Endast personer 
med månadslön deltog eftersom personer med mindre erfarenhet av organisationen inte 
bedömdes ha tillräcklig kunskap om förändringar som skett. Av de tillfrågade svarade 545 
personer (23,4 %) på enkäten. Av dessa var 509 (21,85 %) svar kompletta nog att användas. 
Bortfall drabbade vissa förvaltningar inom kommunen hårdare än andra. Bara 9,23 % av de 
tillfrågade personerna vid Kiruna Bostäder AB svarade. Den låga svarsfrekvensen inom vissa 
avdelningar kan delvis bero på att e-post som skickades från det elektroniska enkätverktyget 
genererade ett nonsens-liknande e-brev till vissa mottagare. Orsaken visade sig vara 
felinställning i verktyget. Återutskick kan ha uppfattats av mottagarna som spam. 
 
Tabell 1. Svarsfrekvenser vid förvaltningarna. 
Förvaltning Personer Svar % 
Kommunkontoret 147 52 35,37 
Fritid- och kulturförvaltningen 79 22 27,85 
Barn och utbildningsförvaltningen 921 253 27,47 
Miljö- och samhällsförvaltningen 68 18 26,47 
Tekniska verken AB 130 24 18,46 
Socialförvaltning 854 128 14,99 
Kiruna Bostäder AB 130 12 9,23 
Totalt 2 329 509 21,85 

 

Frågeformuläret 

I syfte att mäta deltagande, inre motivation och upplevd förändring med avseende på inre 
motivation skapades en enkät. Enkäten bestod av två delar. I den första frågades om kännedom 
om, och deltagande i, de aktiviteter som anordnats av Kiruna kommun.  
 
Den andra delen av enkäten bestod av 19 frågor i form av en IMI-enkät som översatts från 
engelska och där personen ombads svara hur väl ett påstående stämde in på dem själva på en 
sjugradig Likertskala (Figur 2). Översättningen gjordes av författaren i samråd med Kiruna 
kommun och handledare. Skalan gick från ”stämmer mycket dåligt” till ”stämmer mycket bra”. 
Dessutom ombads personen svara på om det skett någon förändring angående den tillfrågade 
aspekten under de tre senaste åren (sedan ”Sunt liv”-projektet startade i Kiruna), även denna 
gång på en sjugradig Likertskala. Alternativen i skalan gick från negativ förändring till vänster 
till positiv förändring till höger och anpassades efter innehållet i varje föregående påstående om 
motivation.
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Ange hur väl följande påstående stämmer: 
 

Mitt jobb är roligt 
 Stämmer Stämmer 
 mycket dåligt mycket bra 
 o o o o o o o 
  

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
 
 Mycket Ingen Mycket 
 mindre roligt nu skillnad roligare nu 
 o o o o o o o 
 
Figur 2. Exempel från enkäten. 
 
 
Enkäten innehöll totalt 95 frågor (Bilaga 3). Av dessa var 22 avsedda att besvaras enbart av 
personer i chefsbefattningar och nio enbart av personer i icke-chefsbefattning. Dessa frågor 
gällde olika aspekter av arbetsmiljöarbetet. Sju frågor var så kallade bakgrundsfrågor, exempelvis 
frågor om kön och ålder. Fyra frågor gällde deltagande i en tidigare hälsoenkät (AHA enkäten) 
och uppfattningar om denna. Elva frågor ställdes angående deltagandet i aktiviteter och kunskap 
om aktiviteter. Av dessa uteslöts dock tjejrundan på grund av snedvridning av att män inte 
kunde delta. Fem frågor gällde allmänna upplevelser av arbetet. Nitton av frågorna tillhörde 
IMI och 19 den upplevda förändringen av IMI under de tre senaste åren. Av dessa hade 
Interest/Enjoyment sex frågor, Effort/ Importance fem frågor och Perceived Competence fyra 
frågor. Det vill säga totalt 15 IMI frågor och 15 förändring av IMI frågor. Samtliga frågor ur 
dessa faktorer fanns i enkäten. Inga frågor ur IMI uteslöts. Variationen i antal frågor finns även i 
original IMI. Dessutom fanns fyra frågor, med tillhörande förändringsmått, som förmodades 
kunna passa in i några av faktorerna hos IMI. De frågorna var konstruerade av författaren själv 
och hade syftet att ge fler mätningar och därmed stabilare faktorer.  

Procedur 

I Januari 2008 skickades enkäten ut med hjälp av ett e-postverktyg på företaget Questbacks 
hemsida. I brevet förklarades enkätens syfte och personen ombads klicka på en länk till 
Questbacks hemsida där enkäten var upplagd i elektronisk form. Enkäten tog ca tio minuter att 
fylla i (i elektroniskt format). Påminnelsebrev skickades med en veckas mellanrum maximalt 
fyra gånger. Dessutom fanns enkäten tillgänglig en vecka efter officiellt slutdatum. Enkäten 
fanns alltså tillgänglig i 4 veckor. Personer som inte hade tillgång till dator i sin tjänst ombads av 
sin närmaste chef att besvara enkäten. Data insamlades helt anonymt, en tjänst som företaget 
Questback står för. Det gick inte att backa i enkäten när en sida hade passerats. Alla frågor utom 
kommentarer var obligatoriska och det gick inte att fortsätta om en fråga lämnades obesvarad. 

Avgränsningar 

Endast Kiruna kommuns fast anställda personal ingår i undersökningen  
(personer med månadslön). 
Endast inre motivation undersöktes. 
Endast deltagandet i könsneutrala aktiviteter inom arbetsmiljöarbetet undersöktes. 
Endast resultat från Deltagande, IMI och upplevd förändring av IMI har analyserats. 
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Databearbetning 

Deltagandemåttet 

Måttet för deltagande i en aktivitet skapades genom summering av poäng på delfrågorna 
kännedom (Känner till) om en aktivitet, okunskap om aktiviteten (Känner ej till), deltagande i 
en aktivitet (Deltagit) och deltagande i större utsträckning (Deltagit ofta) (Tabell 2).  
 
Tabell 2. Svarens bidrag till ett deltagandemått. 

Svarsalternativ Bidrag till summa 
Känner ej till -1 
Känner till 1 
Deltagit 1 
Deltar ofta 1 

 
Summor beräknades för deltagande för 10 av de 11 aktiviteterna; kännedom om stresshantering, 
nacke/ryggrupp, jägarmilen, livsstilsgrupp, Kirunapulsen, Kirunaklassikern, pulscaféer, 
hälsoinspiratörsverksamhet, vårruset, tjejrundan och utmaningen. Tjejrundan uteslöts dock på 
grund av att män inte ansågs kunna svara att de deltagit, vilket skapade en könsdiskriminering i 
resultatet. Efter summering inom aktiviteter summerades poängen över aktiviteter. Totalt 
kunde alltså en persons summa för deltagande pendla mellan 40, då han/hon deltagit i allt och 
känner att aktiviteten är bra för en själv, och -10 för den som inte känner till någon av 
aktiviteterna. 
 
Kontroll gjordes för dubbelinmatning och för icke fullständig inmatning. Personer som svarat 
”deltar ofta” men som inte markerat ”deltar” och ”känner till” poängsattes som om de gjort 
detta. Det gjordes totalt 887 justeringar av denna typ. Dubbelinmatningar när personen klickat i 
både ”känner ej till” och ”känner till” korrigerades till att de ”känner till” med motiveringen 
att om personen bara klickat i rutor på måfå så skulle även de andra alternativen ha varit ifyllda. 
Av denna typ fanns endast 5 fall. 

Förändringsmåttet 

Förändringsmåttet skapades genom att förlägga svaren på skalan -3 till +3 (sju steg). Detta gav 
en skala där upplevd förbättring fick positiva värden och upplevd försämring negativa värden. 
Skattningarna summerades inom IMI:s faktorgrupperingar, och till en total upplevd förändring. 

Intrinsic Motivation Inventory (IMI) 

Efter omkodning av frågor som innehöll negationer beräknades medelvärden för varje faktor i 
IMI. Exempelvis beräknades ett medelvärde för de sex delfrågorna inom faktorn 
Interest/Enjoyment. 
 
De fyra frågor som lagts till av författaren i syfte att utöka datamängden uteslöts i analysen på 
grund av att de inte föll in i faktorerna i enlighet med den engelska IMI modellen utan skapade 
en fjärde faktor vid en faktoranalys. Efter vissa frågor gavs respondenten möjlighet att ge 
kommentarer. Dessa är dock ej inkluderade i analyserna. För den kompletta enkäten, se Bilaga 
3. 
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RESULTAT 

Reliabilitet (intern konsistens) 

Cronbachs alpha för IMI var α = 0,834 när alla 15 IMI-frågorna inkluderades. Ingen fråga togs 
bort, trots att två frågor indikerade höjt Alpha-värde genom borttagning, då reliabiliteten 
bedömdes vara tillräcklig. Vid beräkning av intern konsistens hos IMI- frågorna inom 
respektive faktor erhölls α = 0,831 för Interest/Enjoyment, α = 0,726 för Effort/Importance 
och för Perceived Competence erhölls α = 0,741. 
 
Cronbachs alpha för upplevd förändring var α = 0,891 när alla 15 IMI frågornas förändring 
inkluderades. Ingen fråga togs bort, trots att en fråga indikerade ökat alpha genom borttagning, 
då 0,891 bedömdes vara tillräkligt god av intern konsistens hos IMI-frågornas 
förändringsskattningar inom respektive faktor erhölls α = 0,831 för Interest/Enjoyment, α = 
0,726 för Effort/ Importance och Perceived Competence intern konsistens. Vid beräkning gav 
α = 0,741. 

Deskriptiva resultat 

Deltagandemåttet 

Summa deltagande hade 509 giltiga svar (Tabell 3 och Figur 3). Maximala värdet 
deltagandemåttet kan nå var 30 och minsta värdet var-10.  
 
Tabell 3. Beskrivande mått för Deltagandemåttet. 

N Giltiga svar 509 
Saknade värden 0 

Medelvärde 3,8 
Median 4 
Standardavvikelse 5,0 

 

 
Figur 3. Frekvensfördelning för summa deltagandemått. 
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Den markanta spiken på 10, kommer sig av 63 försökspersoner som nästan enbart hade svarat 
”känner till” på alla frågorna, men inte hade deltagit i aktiviteterna. Samt andra som inte känt 
till vissa aktiviteter, men känt till och deltagit i andra aktiviteter, vilket leder till 10 poäng i alla 
fall. 

IMI 

Samtliga frågor har 509 giltiga svar. Frekvensfördelningar av svar på varje fråga finns i Bilaga 2. 
R markerar frågor som innehåller negationer. 
 
Tabell 4. IMI frågornas medelvärden, medianer och standardavvikelser (Skala 1-7). 

 
Mv Md Std. 

Interest/Enjoyment  

Mitt jobb är roligt. 5,47 6 1,527 
Mina arbetsuppgifter är tråkiga. (R) 2,31 2 1,431 
Jag har svårt att behålla koncentrationen/fokus på jobbet. (R) 2,39 2 1,657 
Jag skulle beskriva mitt jobb som väldigt intressant. 5,44 6 1,554 
Jag skulle beskriva min arbetsplats som trevlig. 5,2 6 1,752 
Jag tänker ofta på hur trevligt mitt jobb är när jag jobbar. 4,33 4 1,783 
 
Perceived Competence  

Jag tycker jag är ganska bra på mitt jobb. 6,06 6 0,961 
Jag tror jag utför mitt jobb bra, jämfört med andra. 5,12 5 1,481 
Jag är skicklig på mitt jobb. 5,82 6 1,062 
Jag är nöjd med min arbetsinsats. 5,82 6 1,281 
 
Effort/Importance  

Jag lägger ner mycket ansträngning i mitt jobb. 5,97 6 1,175 
Jag anstränger mig inte speciellt mkt 
för att göra bra ifrån mig på jobbet. (R) 

1,83 1 1,533 

Jag försöker verkligen göra väl ifrån mig på jobbet. 6,58 7 0,808 
Det är viktigt för mig att vara bra på mitt jobb. 6,55 7 0,83 
Jag lägger inte ner så mkt energi i mitt jobb. (R) 1,74 1 1,444 
 
 
Faktoranalys med principal komponentanalys av den översatta IMI-enkäten återgav de tre 
faktorerna korrekt även efter översättning. Motivationsmätningen gav efter 
medelvärdesberäkning inom faktorerna för varje person de fördelningar som visas i  
Figur 4, 5 och 6. Antalet giltiga svar uppgick till 509. 



11 
 

Fördelningar av medelvärden 

 
Figur 4. Medelvärden för 
Interest/ Enjoyment. 
 

 
Figur 5. Medelvärden för 
Effort/ Importance. 
 

 
Figur 6. Medelvärden för 
Perceived Competence. 
 

Fördelningar av faktor poäng 

 
Figur 7. Faktorpoäng för 
Interest/Enjoyment. 
 

 
Figur 8. Faktorpoäng för 
Effort/Importance. 
 

 
Figur 9. Faktorpoäng för 
Perceived Competence. 
 

 
 
På grund av bättre normalfördelning inom faktorerna vid faktorpoäng kommer faktorpoäng att 
användas i korrelationsberäkningar där IMI ingår. Detta trots att medelvärden av råpoäng ska 
användas enligt anvisningar för IMI. Faktorpoäng har dessutom högre reliabilitet än 
medelvärden av råpoäng. 

Förändringsmåttet 

Faktoranalys med principalkomponentanalys av förändringsfrågorna återskapade de tre 
faktorerna korrekt enligt faktorindelningen i IMI (Figur 14, 15 och 16). Summan för upplevda 
förändringar inom faktorn Interest/Enjoyment kan på grund av sex frågor anta värden mellan -
18 och + 18 (Figur 10). För faktorn Effort/Importance är max min ± 15 eftersom denna faktor 
innehåller fem frågor (Figur 11). Perceived Competence kan anta värden mellan ±12 eftersom 
faktorn innehåller fyra frågor (Figur 12). Samtliga faktorer fick 455 giltiga svar. 
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Fördelningar av summor av skattningar av förändring 

Figur 10. Summor av upplevd 
förändring av 
Interest/Enjoyment. 

Figur 11. Summor av 
upplevd förändring av 
Effort/Importance. 

Figur 12. Summor av 
upplevd förändring av 
Perceived Competence. 

 
 
Tabell 5. Beskrivande mått för summor av upplevd förändring. 

  Interest/ 
Enjoyment 

Effort/ 
Importance 

Perceived 
Competence 

N Giltiga svar 455 455 455 
Saknade värden 54 54 54 

Medelvärde 0,6 1,5 2,3 
Median 0 0 1 
Standardavvikelse 6,6 4,2 4,0 

 
 
Vid sammanställning av samtliga summor i en total summa bli den maximala variationen ±45 
(Figur 13). 
 

 
Figur 13. Fördelning av total summa upplevd 
förändring. 

Tabell 6. Beskrivande mått för total summa 
upplevd förändring. 
N Giltiga svar 455 

Saknade värden 54 
Medelvärde 4,4 
Median 2,0 
Standardavvikelse 11,7 
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Fördelning av faktorpoäng 

 
Figur 14. Interest/Enjoyment 
Faktorpoäng 
 

 
Figur 15. Effort/Importance 
Faktorpoäng 
 

 
Figur 16. Perceived 
Competence 
Faktorpoäng 

 
 
Faktorpoäng för förändring används vid alla korrelationsberäkningar där upplevd förändring av 
IMI ingår. 

Korrelationer 

Korrelationen mellan Deltagande och IMI. 

Korrelationerna (Pearson) visar att personer som är motiverade också deltagit i aktiviteterna i 
större utsträckning. Detta resultat var förväntat vare sig arbetsmiljöarbetet haft effekt på den inre 
motivationen eller inte (Tabell 7). 
 
Tabell 7. Korrelationer mellan Deltagande och IMI samt IMI-faktorerna. 
  Interest/ 

Enjoyment 
Effort/ 

Importance 
Perceived 

Competence 
∑ IMI 

faktorpoäng 
Deltagande r ,126** ,111* - ,150** 
 Signifikans 0,004 0,013 - 0,001 
 N 509 509 509 509 
*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivå (2-tailed). 
**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed). 

Deltagandes korrelation med Förändring. 

Vid Pearsons korrelation av upplevd förändring, både dess faktorer och den sammanslagna 
totala förändringen med Deltagande blev endast korrelationen med upplevd förändring av 
Effort/Importance signifikant. Den korrelationen blev dock negativ, r =-0,120 (N=455, 
p<0,05) vilket skulle betyda att aktivt deltagande i kommunens aktiviteter skulle leda till sänkt 
motivation, ett resultat som tolkas som ingen förändring i föreliggande studie. Korrelationen är 
liten samt negativ.  

IMI:s korrelation med Upplevd förändring av IMI. 

Korrelationen (Pearson) mellan en IMI-faktors faktorpoäng och faktorpoängen för dess 
tillhörande upplevda förändring var, som visas i Tabell 8, i samtliga tre fall signifikanta på 0,01 
nivån. Sambanden är triviala då en höjd motivation i genomsnitt också bör ha lett till en högre 
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motivation och en sänkt motivation i genomsnitt bör ha lett till en lägre motivation, oavsett om 
förändringarna hör samman med arbetsmiljöarbetet eller inte. Korrelationerna bekräftar dock att 
måtten har reliabilitet och validitet. 
 
Tabell 8. Korrelationer mellan IMI och upplevda förändringar av IMI. 

  
Interest 
/Enjoyment 

Effort/ 
Importance 

Perceived 
Competence 

∑ IMI 

Interest/Enjoyment Förändring  r ,591**   ,357** 
 N 455   455 
Effort/ Importance Förändring  r  ,345** -,156**  

 N  455 455  
Perceived Competence 
Förändring  

r   ,283** ,205** 

 N   455 455 
∑ IMI förändring r ,342** ,209**  ,377** 
 N 455 455  455 
**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivå (2-tailed). 
 

DISKUSSION 

Översättningen av IMI-enkäten och upplevd förändring av IMI har fungerat utan förlust av 
validitet och reliabilitet. Både beräkning av intern konsistens med Cronbachs Alpha och 
faktoranalyser visade detta. Bibehållen reliabilitet och validitet var en förutsättning för att de 
planerade analyserna skulle kunna genomföras. Att IMI-enkäten går att översätta är också vad 
som framgick vid en studie i Bulgarien (Deci, 2001). 
 
Upplevd förändring av IMI korrelerade inte med deltagande. Detta tyder på att personalen 
inom Kiruna kommun inte uppfattade deltagande i aktiviteter som motiverande. En alternativ 
tolkning skulle vara att resultatet är missvisande på grund av brister i mätinstrumentens förmåga 
att mäta förändring och/eller deltagande. Föremätning skulle vara behövlig för att säkerställa 
vilken av tolkningarna som är korrekt. Likaså för undersökning av hur deltagande i 
arbetsmiljöinsatser mäts på bästa sätt. 
 
IMI-frågorna korrelerade med deltagande för två av faktorerna, Interest/Enjoyment och 
Effort/Importance. Tolkningen av detta i kombination med att ingen korrelation fanns med 
upplevd förändring av IMI, blir att redan motiverade människor deltar i fler aktiviteter. Att 
Perceived Competence inte korrelerade med deltagande kan tolkas som att upplevd kompetens 
inte är en faktor inom just inre motivation i samband med arbetsmiljöarbete. En annan tolkning 
är att faktorn var sämre översatt, denna tolkning motsäges delvis av att frågorna i sig var ställda 
på ett sådant sätt att analysen av deras interna konsistens uppskattad med Cronbachs Alpha gav 
hög konsistens. De kan dock ha varit samstämmiga om ”fel” sak. 
 
Korrelationerna mellan IMI och upplevelsen av förändring hos IMI var goda till ganska 
marginella. Detta resultat visar dock att personer som upplevde att de är mer motiverade nu än 
för 3 år sedan också följaktligen är mer motiverade än personer som upplever att deras 
motivation sjunkit. Att någon vars motivation just ökat har högre motivation än någon som 
inte känner detta är självklart. Därför är detta resultat trivialt men bekräftar ändå på ytterligare 
ett sätt att måtten är reliabla och valida. 
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Framtida forskning 

Eftersom slutsatsen blir att arbetsmiljöarbete inte påverkade den inre motivationen skulle det 
vara intressant att undersöka om arbetsmiljöarbete påverkar den yttre motivationen eller om 
personalen inte uppfattar arbetsmiljöarbete som motiverande i något avseende. Även arbeten 
som undersöker mätmetoder för deltagandet i SAM skulle behövas. Dessutom behöver studien 
göras mer omfattande där mätningar kan göras både före och efter förändring för att bekräfta 
tolkningar om att inre motivation inte påverkas. I samband med detta skulle det möjligtvis vara 
lämpligt att göra test av extern motivationspåverkan. 

Metoddiskussion 

Metoden innehåller ett antal problem. Missödet med e-postutskicket skapade en felkälla av 
okänd storlek. En del personal, okänt hur många, som fick ett felformaterat e-postmeddelande 
hade felkonfigurerade e-postklienter. Det är svårt att veta om svarsfrekvensen är låg på grund av 
e-postfelet, eller om det är något annat som har spelat in.  
 
Måtten som har använts förefaller inte tillförlitliga när det gäller deltagandet hos personalen. 
Den använda ”känner till”-skalan för deltagandet skulle behöva förfinas för att ge mer 
nyanserade data. Spiken vid 10 poäng för deltagande, samt att medelvärdet låg på 4,3 visar att 
personalen kände till mindre än hälften av genomförda aktiviteter. Detta skapar få observationer 
av personer som deltagit i aktiviteter i större omfattning. Föremätning av motivation skulle ha 
varit önskvärd men gick inte att åstadkomma då projektet var tre år gammalt när författaren 
ombads utvärdera det. 
 
Förändringsmåttet var lite problematiskt i och med att personalen i stor utsträckning svarade 
med mittalternativet (ingen skillnad). Ett sätt att ”tvinga” respondenten ut från mitten skulle 
kanske vara önskvärt. En lösning kunde vara att ta bort mittalternativet så antingen liten positiv 
förändring eller liten negativ förändring skulle rapporteras. 
 
Perceived Competence hade bara 4 frågor och beräkningen av denna faktor hade således färre 
datapunkter. Detta kan kanske ha skapat vissa problem med korrelationerna i och med att 
faktorn blev mindre väl underbyggd. 

Etikdiskussion 

Etiska överväganden i arbetet gäller primärt anonymiteten. Eftersom företaget som genomförde 
enkäten står för denna anonymisering, anser författaren att arbetet är etiskt riktigt genomfört. 
Respondenterna informerades om syftet med enkäten och hur resultatet skulle användas, samt 
att de hade möjlighet att ställa ytterligare frågor till en personaltjänsteman på Kiruna kommun. 
De personer som inte ville delta behövde dessutom bara låta bli att fylla i enkäten, vilket 
troligtvis kan förklara en mindre del av bortfallet.  
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BILAGA 1. DEN SVENSKA IMI-ENKÄTEN 

Detaljer på översättningen av IMI enkäten. Observera att vissa skalor skall vändas innan analys i 
enlighet med IMI:s konstruktion. Dessutom blir det tempus förändringar i och med 
användningsområdets långsiktiga karaktär. I denna uppsats undersöks något som varat i 3 år. 
Enkäten är primärt tänkt att användas efter korta experiment, vilket märks på formuleringen av 
frågorna på engelska. 
 
Interest / Enjoyment 
This activity was fun to do. 
Mitt jobb är roligt. 
 
I thought this was a boring activity. 
Mina arbetsuppgifter är tråkiga. 
 
This activity did not hold my attention at all. 
Jag har svårt att behålla koncentrationen/fokus på jobbet. 
 
I would describe this activity as very interesting. 
Jag skulle beskriva mitt jobb som väldigt intressant. 
 
I thought this activity was quite enjoyable. 
Jag skulle beskriva min arbetsplats som trevlig. 
 
While I was doing this activity, I was thinking about how much I enjoyed it. 
Jag tänker ofta på hur trevligt mitt jobb är när jag jobbar. 
 
Percived Controll 
I think I am pretty good at this activity. 
Jag tycker jag är ganska bra på mitt jobb. 
 
I think I did pretty well at this activity, compared to other students. 
Jag tror jag utför mitt jobb bra, jämfört med andra. 
 
I am satisfied with my performance at this task. 
Jag är nöjd med min arbetsinsats. 
 
I was pretty skilled at this activity. 
Jag är skicklig på mitt jobb. 
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Effort/Importance 
 
I put a lot of effort into this. 
Jag lägger ner mycket ansträngning i mitt jobb. 
 
I didn’t try very hard to do well at this activity. (R) 
Jag anstränger mig inte speciellt mkt för att göra bra ifrån mig på jobbet. 
 
I tried very hard on this activity. 
Jag försöker verkligen göra väl ifrån mig på jobbet. 
 
It was important to me to do well at this task. 
Det är viktigt för mig att vara bra på mitt jobb. 
 
 
I didn’t put much energy into this. 
Jag lägger inte ner så mkt energi i mitt jobb. 
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BILAGA 2. IMI FRÅGORNAS UTFALL – DIAGRAM 

Diagram markerade (R) innehåller negationer som ska inverteras innan motivations 
beräkningarna. 
 
Stapeldiagram 
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BILAGA 3. ENKÄTEN 

Inbjudans e-postbrevet  
Ämne : Kirunakommuns arbetsmiljö enkät 
Hej! 
 
Vi vill be Dig som är anställd med månadslön i Kiruna kommun att fylla i en enkät där vi 
utvärderar Sunt Liv-processen som påbörjades år 2005. Dessutom är enkäten ett underlag för ett 
examensarbete i psykologi. 
 
Syftet med enkäten är dels; 
att kartlägga om arbetsmiljö- och hälsofrågorna fått högre prioritet i våra verksamheter och om 
de insatser vi gjort de senaste åren betytt något för Dig 
 
att utgöra underlag för ett examensarbete som utmynnar i att undersöka eventuella kopplingar 
mellan arbetsmiljöarbete och motivation. 
 
Enkäten ska besvaras senast den 15 februari. Det kommer också att gå ut en automatisk 
påminnelse en gång per vecka. 
Gå in på följande internetadress: [LINK] via Din dator så kommer Du direkt till enkäten. 
Enkäten består av ett antal påståenden som vi vill att Du skall ta ställning till. Det tar ca 5-10 
minuter och Din medverkan är mycket viktig för att vi ska kunna bedöma om satsningen på 
arbetsmiljö- och hälsa varit viktig för Dig. Din anonymitet är fullständig då bearbetning sker av 
undersökningsföretaget QuestBack. 
 
Har Du en egen e-postadress i kommunen har Du troligtvis fått möjlighet att fylla i enkäten 
genom den och kan då bortse från detta brev. Om Du inte fått enkäten via Din e-post eller om 
Du inte har en egen e-postadress, använd länken ovan. 
Tack för Din medverkan! 
 
Personalavdelningen 
[LINK] 
 
Påminnelse e-postbrevet 
Ämne : Kirunakommuns arbetsmiljö enkät 
Hej! 
 
Vi vill påminna Dig som är anställd med månadslön i Kiruna kommun att fylla i en enkät där vi 
utvärderar Sunt Liv-processen som påbörjades år 2005. Dessutom är enkäten ett underlag för ett 
examensarbete i psykologi. Det är för analysens välmående viktigt att vi får in svar från så 
många så möjligt så inte snedvridningar eller andra konstigheter uppstår. Allt för att få en så 
rättvis och korrekt bild som möjligt av läget. 
 
Syftet med enkäten är dels; 
att kartlägga om arbetsmiljö- och hälsofrågorna fått högre prioritet i våraverksamheter och om 
de insatser vi gjort de senaste åren betytt något för Dig 
 
att utgöra underlag för ett examensarbete som utmynnar i att undersöka eventuella kopplingar 
mellan arbetsmiljöarbete och motivation. 
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Enkäten ska besvaras senast den 15 februari. Det kommer också att gå ut en automatisk 
påminnelse en gång per vecka. 
Gå in på följande internetadress: [LINK] via Din dator så kommer Du direkt till enkäten. 
Enkäten består av ett antal påståenden som vi vill att Du skall ta ställning till. Det tar ca 5-10 
minuter och Din medverkan är mycketviktig för att vi ska kunna bedöma om satsningen på 
arbetsmiljö- och hälsa varit viktig för Dig. 
 
Har Du en egen e-postadress i kommunen har Du troligtvis fått möjlighet att fylla i enkäten 
genom den och kan då bortse från detta brev. Om Du inte fått enkäten via Din e-post eller om 
Du inte har en egen e-postadress, använd länken ovan. 
Tack för Din medverkan! 
 
Personalavdelningen 
[LINK] 
 
Kirunakommun Arbetsmiljö enkät 
Vi vill be Dig som är anställd med månadslön i Kiruna kommun, Tekniska verken AB och 
Kiruna Bostäder AB att fylla i en enkät där vi utvärderar Sunt Liv-processen som påbörjades år 
2005. Kartläggningen är dessutom ett samarbete mellan Kiruna Kommun och studenten Lyam 
Körkkö och utgör grunden för ett examensarbete i Psykologi vid Luleå Tekniska Universitet. 
Examensarbetet utmynnar i att undersöka kopplingar mellan arbetsmiljöarbete och motivation i 
arbetet. Med anledning av examensarbetet kommer du också att få besvara ett antal frågor om 
lön och arbetstrivsel. För intresserade kommer uppsatsen att finnas utlagd på Universitetets 
hemsida efter fullgjord examen. Syftet med undersökningen är dels att kartlägga om 
arbetsmiljö- och hälsofrågorna fått högre prioritet i våra verksamheter och om de insatser vi 
gjort de senaste åren betytt något för Dig. att utgöra underlag för examensarbetet som 
utmynnar i att undersöka eventuella kopplingar mellan arbetsmiljöarbete och motivation. Din 
medverkan är mycket viktig både för att vi ska kunna se om vi arbetar med arbetsmiljö- och 
hälsofrågorna på rätt sätt, men också för Lyams examensarbete. Vi ber Dig ta 5 – 10 minuter i 
anspråk och fylla i enkäten. Din anonymitet är fullständig då bearbetning sker av 
undersökningsföretaget QuestBack. 
 
Tack för Din medverkan! 
Ditt svar är anonymt 
 (Dina uppgifter skickas till undersökningsföretaget QuestBack som garanterar din anonymitet) 
 
1) Du som svarar är... 
Anställd i Kiruna kommun 
Anställd i Tekniska verken AB 
Anställd i Kiruna Bostäder AB 
Politiker 
Elev vid grund- eller gymnasieskola 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Du som svarar är... - Anställd i Kiruna Bostäder AB 
eller 
Du som svarar är... - Anställd i Tekniska verken AB 
 
Dessa actions kommer att genomföras vid följande alternativ: 
Nej : Gå till avsluta 

2) Är du också anställd av kiruna kommun? 
Ja O 
Nej O 
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3) Befattning * 
Medarbetare Chef 
      O            O 
 
Ålder    
<-40 40-50 50-> 
O O O 
 
 
5) Kön * 
Man Kvinna 
 
 
6) Inom vilken förvaltning/bolag arbetar du? * 
Kommunkontoret O 
Samhällsbyggnadskontoret  O 
Barn- och utbildningsförvaltningen  O 
Socialförvaltningen  O 
Fritids- och kulturförvaltningen  O 
Tekniska verken AB  O 
Kiruna bostäder AB  O 
 
7) Har du jobbat längre än 3 år (2005)? * 
Ja Nej 
O  O 
Ange hur väl följande påståenden stämmer: 
8) Jag kan påverka mitt arbete vad gäller 
 Stämmer 

mycket 
dåligt 

 

     

Stämmer 
mycket 

bra 
 

        
Arbetstider O O O O O O O 
Arbetsinnehåll O O O O O O O 
Arbetstakt O O O O O O O 
 
 
9) Har ni arbetsplatsträffar? * 
Ja Nej Vet ej 
O  O    O 
 
10) Eventuell kommentar 
 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Medarbetare 

11) Vi diskuterar arbetssätt och rutiner på arbetsplatsträffar. 
 Stämmer 

mycket 
dåligt 

 

     

Stämmer 
mycket 

bra 
 

        
Vi diskuterar arbetssätt 
och rutiner 
på arbetsplatsträffar. 

O O O O O O O 

 
 Stämmer 

mycket 
dåligt 

 

     

Stämmer 
mycket 

bra 
 

Vet ej 

         
Nyanställda får en bra 
introduktion på min 
arbetsplats. 

 

O O O O O O O O 
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13) Har du fyllt i den så kallade AHA-enkäten kring arbetsmiljö- och hälsofrågor? * 
Ja Nej Vet ej 
O O    O 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du fyllt i den så kallade AHA-enkäten kring arbetsmiljö- och hälsofrågor? - Ja 

14) Berörde AHA-enkäten saker som är viktiga för dig? * 
Ja Nej 
O  O 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du fyllt i den så kallade AHA-enkäten kring arbetsmiljö- och hälsofrågor? - Ja 

15) Eventuell kommentar 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du fyllt i den så kallade AHA-enkäten kring arbetsmiljö- och hälsofrågor? - Ja 

16) Har du fått reda på resultatet på AHA-enkäten för din arbetsgrupp/plats? * 
Ja Nej 
O  O 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du fyllt i den så kallade AHA-enkäten kring arbetsmiljö- och hälsofrågor? - Ja 

17) Eventuell kommentar 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du fyllt i den så kallade AHA-enkäten kring arbetsmiljö- och hälsofrågor? - Ja 

18) Har Du tagit kontakt med Kommunhälsan med anledning av enkäten? * 
Ja Nej 
O  O 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du fyllt i den så kallade AHA-enkäten kring arbetsmiljö- och hälsofrågor? - Ja 

19) Om nej, varför inte? 
Här kan du ange vad du känner till om kommunhälsans aktiviteter och om du deltagit i dessa. Du 
kan markera flera svar för varje aktivitet. 
 

 Känner ej till Känner till Deltagit Deltar ofta 
Aktiviteten är bra 

för mig 

Stresshantering □ □ □ □ □ 

Nacke/ryggrupp □ □ □ □ □ 
 
 
 
Ange hur väl följande påståenden stämmer: 

 
Stämmer 
mycket 
dåligt 

     
Stämmer 
mycket 

bra 

Arbetsmiljöfrågor har 
aktualiserats mer än 
tidigare. 

O O O O O O O 

Hälsofrågor har 
aktualiserats mer än 
tidigare. 

O O O O O O O 
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Här kan du ange vad du känner till om kommunens friskvårdsaktiviteter och om du deltagit i dessa. 
Du kan markera flera svar för varje aktivitet. 

 Känner ej till Känner till Deltagit Deltar ofta 
Aktiviteten är 
bra för mig 

Kirunapulsen □ □ □ □ □ 

Kirunaklassikern □ □ □ □ □ 

Pulscaféer □ □ □ □ □ 

Hälsoinspiratörsverksamhet □ □ □ □ □ 

Livstilgrupp □ □ □ □ □ 

Jägarmilen □ □ □ □ □ 

Vårruset □ □ □ □ □ 

Tjejrundan □ □ □ □ □ 

Utmaningen □ □ □ □ □ 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Medarbetare 

Ange hur väl följande påståenden stämmer: 
 

 Stämmer 
mycket 
dåligt 

 

     

Stämmer 
mycket 

bra 
 

Vet ej 

         
På min arbetsplats har vi 

tydliga mål för 
arbetsmiljöarbetet. 

O O O O O O O O 

 
På min arbetsplats har vi 

tydliga mål för 
hälsoarbetet. 

O O O O O O O O 

 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Medarbetare 

Ange hur väl följande påståenden stämmer: 
 

 Stämmer 
mycket 
dåligt 

 

     Stämmer 
mycket 

bra 

Vet ej 
 

På min arbetsplats 
följer vi upp 
sjukfrånvaron. 

O O O O O O O O 

På min arbetsplats 
följer vi upp 
frisknärvaron. 
 

O O O O O O O O 
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Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Medarbetare 

Ange hur väl följande påståenden stämmer: 

 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

Vet ej 
 

På min arbetsplats arbetar 
vi systematiskt med 
arbetsmiljöfrågorna. 
 

O O O O O O O O 

På min arbetsplats gör vi 
riskanalyser av den fysiska 
arbetsmiljö. 
 

O O O O O O O O 

På min arbetsplats gör vi 
riskanalyser av den 
psykosociala arbetsmiljön. 
 

O O O O O O O O 

 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

Ange hur väl följande påståenden stämmer: 
 

 
Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

Jag upplever att 
uppgiftsfördelningen i 
arbetsmiljöfrågor har 
blivit tydligare. 
 

O O O O O O O 

På min/mina 
arbetplats/er har vi 
tydliga mål för 
arbetsmiljöarbetet. 
 

O O O O O O O 

På min/mina 
arbetplats/er har vi 
tydliga mål för 
hälsoarbetet. 
 

O O O O O O O 

 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

Ange hur väl följande påståenden stämmer: 

 
Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

Jag är väl förtrogen med 
Kiruna kommuns 
personalpolitiska program 
och riktlinjer. 

O O O O O O O 

 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

 
Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

Jag har fått bättre 
förutsättningar att utöva 
mitt ledarskap. 

O O O O O O O 
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Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

Ange hur väl följande påståenden stämmer: 

 
Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

Jag följer upp 
sjukfrånvaron på 
min/mina arbetplats/er 
 

O O O O O O O 

Jag följer upp 
frisknärvaron på 
min/mina arbetplats/er 
 

O O O O O O O 

 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

30) Har någon av dina medarbetare varit långtidssjukskriven (mer än 28 dagar) under de senaste 12 månaderna? 
* 
Ja Nej 
O  O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

Ange hur väl följande påståenden stämmer: 

 
Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

Jag arbetar med 
rehabilitering i enlighet 
med kommunens policy 
och riktlinjer. 
 

O O O O O O O 

Jag arbetar systematiskt 
med arbetsmiljöfrågor. 
 

O O O O O O O 

Vi gör riskanalyser av den 
fysiska arbetsmiljön. 
 

O O O O O O O 

Vi gör riskanalyser av den 
psykosociala arbetsmiljön. 
 

O O O O O O O 

Vi diskuterar arbetssätt 
och rutiner på 
arbetsplatsträffar. 
 

O O O O O O O 

 
 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

Ange hur väl följande påståenden stämmer: 

 
Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

Jag arbetar efter 
uppgiftsfördelningen i 
arbetsmiljöfrågor. 
 

O O O O O O O 

 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

33) Upprättar ni handlingsplaner? * 
Ja Nej 
O  O 
 



30 
 

 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

34) Om nej, varför inte? 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

35) Följer ni upp handlingsplaner? * 
Ja Nej 
O  O 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

36) Om nej, varför inte? 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

Ange hur väl följande påståenden stämmer: 

 
Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

Jag ser till att tillbud och 
arbetsskador rapporteras. 
 

O O O O O O O 

Jag informerar om rutiner 
samt eventuella 
hjälpmedel/ 
skyddsutrustning som 
alltid ska användas. 
 

O O O O O O O 

Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

38) Har du fått arbetsmiljöutbildning under de senaste tre åren? * 
Ja Nej 
O  O 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

39) Tycker du att du har tillräcklig utbildning för att klara av det systematiska 
arbetsmiljöarbet? * 
Ja Nej 
O  O 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Befattning - Chef 

40) Eventuell kommentar 
 
Ange hur väl följande påståenden stämmer: 
Jag trivs på mitt jobb. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Trivs mycket 

sämre 
 

  
Ingen 

skillnad 
 

  
Trivs mycket 

bättre 
 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag är nöjd med min lön. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Mycket 

mindre nöjd 
med lön nu 

 

  
Ingen 

skillnad 
  

Mycket mer 
nöjd med lön 

nu 
 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag har det jobb jag vill ha. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Mycket 
mindre nöjd 
med jobbet 

 

  
Ingen 
skillnad 

 

  

Mycket mer 
nöjd med 

jobbet 

O O O O O O O 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Mitt jobb är roligt. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Mycket 

mindre roligt 
nu 

 

  
Ingen 

skillnad 
 

  
Mycket 

roligare nu 
 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Mina arbetsuppgifter är tråkiga. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 

Mycket 
tråkigare 

  
Ingen 

skillnad 
 

  
Mycket 
roligare 

 

O O O O O O O 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag har svårt att behålla koncentrationen/fokus på jobbet. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Mycket 

svårare nu 
 

  
Ingen 

skillnad 
 

  
Mycket 

lättare nu 
 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag skulle beskriva mitt jobb som väldigt intressant. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Mycket mindre 

intressant nu 
 

  
Ingen 

skillnad 
 

  
Mycket 

intressantare nu 
 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag skulle beskriva min arbetsplats som trevlig. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Mycket 
mindre 

trevligt nu 
 

  
Ingen 

skillnad 
 

  
Mycket mer 
trevligt nu 

 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag tänker ofta på hur trevligt mitt jobb är när jag jobbar. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Mycket mer 

sällan nu 
 

  
Ingen 

skillnad 
 

  
Mycket 
oftare nu 

 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag tycker jag är ganska bra på mitt jobb. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Jag är 

mycket 
sämre nu 

 

  
Ingen 

skillnad 
 

  

Jag är 
mycket 

bättre nu 
 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag tror jag utför mitt jobb bra, jämfört med andra. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Jag är 

mycket 
sämre nu 

 

  
Ingen 

skillnad 
 

  

Jag är 
mycket 

bättre nu 
 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag är nöjd med min arbetsinsats. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Mycket 

mindre nöjd 
nu 

 

  
Ingen 

skillnad 
 

  
Mycket mer 

nöjd nu 
 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag är skicklig på mitt jobb. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Mycket 
mindre 

skicklig nu 
 

  
Ingen 

skillnad 
 

  
Mycket mer 
skicklig nu 

 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag skulle kunna göra bättre ifrån mig på jobbet. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Mycket mindre 
möjlighet nu 

 

  
Ingen 

skillnad 
 

  
Mycket mer 
möjlighet nu 

 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag lägger ner mycket ansträngning i mitt jobb. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Mycket mindre 
ansträngning nu 

 

  
Ingen 

skillnad 
 

  
Mycket mer 

ansträngning nu 
 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag anstränger mig inte speciellt mkt för att göra bra ifrån mig på jobbet. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Mycket mindre 
ansträngning nu 

 

  
Ingen 

skillnad 
 

  
Mycket mer 

ansträngning nu 
 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag försöker verkligen göra väl ifrån mig på jobbet. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Försöker 
mycket 

mindre nu 
 

  
Ingen 

skillnad 
 

  

Försöker 
mycket mer 

nu 
 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Det är viktigt för mig att vara bra på mitt jobb. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
Mycket 
mindre 

viktigt nu 
 

  
Ingen 

skillnad 
 

  
Mycket mer 
viktigt nu 

 

O O O O O O O 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ange hur väl följande påstående stämmer: 
Jag lägger inte ner så mycket energi i mitt jobb. 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

     

Stämmer 
mycket 

bra 

O O O O O O O 
 
 
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas: 
Har du jobbat längre än 3 år (2005)? - Ja 

Hur har detta förändrats jämfört med för 3 år sedan (2005)? 
 

Mycket 
mindre 
energi 

 

  
Ingen 

skillnad 
 

  
Mycket mer 

energi 
 

O O O O O O O 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Här kan du skriva vad du vill. Till exempel kommentarer om vad du tycker om enkäten i allmänhet, 
upplägget eller liknande. Om det var något som var otydligt eller oklart. 
79) Allmänna Kommentarer 
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