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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Arbetslivet påverkar människor under större delen av livet och kan ha betydelse 

för folkhälsan på ett flertal olika sätt. Själva arbetsplatsen kan påverka medarbetarnas hälsa 

och har betydelse när det gäller arbetsrelaterade faktorer och hälsofrämjande av levnadsvanor. 

Någon direkt definition på själva begreppet friskfaktorer är svår att erhålla. Inom friskfaktorer 

kan begreppen hälsa och frisk förekomma, vilka avser avsaknad av sjukdomssymtom. 

Företagssköterskans roll är att stödja och vägleda organisationer, grupper och individer till att 

arbeta med de positiva faktorer som medarbetarna upplever ger god hälsa på arbetsplatsen. 

Genom att fokusera på de friskfaktorer som finns på arbetsplatsen skapas möjlighet att lättare 

arbeta mot hälsosammare arbetstagare och arbetsplatser. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva friskfaktorer som personalen upplever bidrar till en god hälsa på 

arbetsplatsen. 

 

Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med beskrivande design. Elva 

intervjuer genomfördes. För analys av insamlad data användes manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats. 

 

Resultat: De friskfaktorer som bidrar till hälsa på arbetsplatsen som deltagarna beskrev är 

uppdelade i tre kategorier; stödjande ledarskap, kollegial interaktion och meningsfull fritid. 

Stödjande ledarskap behandlar den mer direkta arbetsmiljön, både den inre och yttre, bland 

annat kring chefskap och arbetsuppgifter. Kollegial interaktion innefattar bland annat 

arbetskollegorna och det stöd de ger. Meningsfull fritid innehåller de faktorer som på fritiden 

bidrog till att hälsa upplevdes i arbetet. 

 

Slutsats: Deltagarna upplevde sju friskfaktorer som gav en god hälsa på arbetsplatsen. De 

var; lyhörd chef, goda arbetsförhållanden, arbetstillfredsställelse, öppet klimat, känna 

gemenskap, återhämtning samt socialt nätverk. Individen och samhället i stort kan gynnas av 

en god arbetsmiljö och en frisk arbetsplats. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, friskfaktorer, företagshälsovård, hälsa på arbetsplatsen, 

hälsofrämjande 



   
 

 

ABSTRACT 

 

Background: Working life affects people for most of their lives and has an importance on 

public health in a number of ways. The workplace can affect employee health in several ways 

and can be of importance in terms of work-related factors and health promotion of lifestyle 

habits. A definition of the concept of health promoting factors is difficult to obtain. In health 

promoting factors, the concepts of health and well-being can be found, which refer to the 

absence of disease symptoms. The role of the occupational nurse is to support and guide 

organizations, groups and individuals to work with the positive factors which makes the 

employees perceive health at the workplace. Through this work, the processes can support an 

attractive workplace and individuals who can work for a long time with sustained health. By 

focusing on the health promoting factors in the workplace it is possible to more easily 

work   towards healthier employees and workplaces. 

 

Aim: The aim was to describe health promoting factors that employees perceive contribute to 

good health in the workplace. 

 

Method: The study was conducted as a qualitative interview study with descriptive design. 

Eleven interviews were conducted. For analysis of the collected data content analysis was 

used with inductive approach. 

 

Results: Health promoting factors which contributed to health at the workplace, according to 

the participants, were divided into three categories; supportive leadership, collegial interaction 

and meaningful leisure. Supportive leadership deals with the more direct work environment, 

both internal and external, including leadership and work responsibilities. Collegial 

interaction includes colleagues and the support they give. Meaningful leisure contained the 

factors that contributed to health at work through the participant’s leisure. 

 

Conclusion: The participants experienced seven health promoting factors that provided good 

health in the workplace. They were; supportive leader, good working conditions, job 

satisfaction, open climate, feeling of community, recovery and social networking. 

 

Keywords: Health promoting factors, health promotion, occupational health, work 

environment, work related health  
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BAKGRUND 

Hälsa i arbetslivet 

Inom folkhälsopolitiken är hälsa i arbetslivet ett viktigt område. Själva arbetsplatsen har 

betydelse när det gäller arbetsrelaterade faktorer och hälsofrämjande levnadsvanor. En dålig 

arbetsmiljö ger en ökad kostnad för arbetsgivare, individer och för samhället (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). Arbetsrelaterade risker är enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) 

stress, begränsat handlingsutrymme och orimliga arbetskrav vilka ger ohälsa på arbetsplatsen. 

Var fjärde arbetstagare har arbetsrelaterade besvär vilket försvårar utförande av 

arbetsuppgifter eller dagliga hemmasysslor. En tredjedel saknar uppskattning och stöd från sin 

närmsta chef eller från arbetsledningen. Nästan hälften av arbetstagarna upplever att deras 

arbetsgivare inte arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete (ibid.). Systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att arbetsgivaren har i uppgift att undersöka, åtgärda och 

följa upp verksamheten så att ohälsa i arbetet förebyggs. SAM skall vara en naturlig del i 

verksamheten i enlighet med Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS, 2001:1). 

Enligt Neira (2010) är frågor angående arbetstagarnas hälsa, välbefinnande och säkerhet 

viktiga för miljontals arbetande människor runtom i världen. Det har betydelse inte enbart för 

den enskilda medarbetaren och dennes familj utan även för företagens produktivitet, 

hållbarhet och för hela samhället (ibid.). Arbetslivet påverkar människor under större delen av 

livet och är av betydelse för folkhälsan på flera olika sätt. Förutom arbetsmiljön påverkas 

även anställningsformer och förutsättningarna till att finna balans mellan arbetsliv, fritid, hem 

och familj. Under de senare åren har arbetslivet förändrats och det föreligger ökat krav på 

flexibilitet och en ökad konkurrens. Informationsteknologin gör att arbetstidens och 

arbetsrummets gränser blir mer svåridentifierade. Arbetskraftsdeltagandet är högt och 

utbildningsnivån har ökat (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Den ökande sjukfrånvaron är något som oroar Sveriges regering och genom samverkan av 

olika aktörer och åtgärder på flera plan ska sjukfrånvaron kunna stabiliseras menar 

regeringen. Tydliga mål ska finnas för att minska sjukfrånvarons utveckling. Bättre 

arbetsmiljö är en av målsättningarna. Satsningarna innebär en höjning av det statliga bidraget 

till regional skyddsombudsverksamhet, satsning inom arbetslivsforskning och 

kompetensutveckling av företagshälsovården (Socialdepartementet, 2015). Målsättningen  

med regeringens arbetsmiljöstrategi 2016-2020 är att motverka och förebygga ohälsa och 

olycksfall på arbetet. Strategin är att skapa ett arbetsliv där fler arbetar längre och inte avslutar 
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sina anställningar i förtid på grund av sociala, fysiska eller organisatoriska arbetsmiljöfaktorer 

(Johansson & Wallström, 2015). 

 

Definition av hälsa 

Hälsa går att definiera på många olika sätt. World Health Organization (WHO) (1948) 

definierar hälsa som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”. Definitionen trädde i kraft 1948 

och har sedan dess inte ändrats. WHO (2017b) förtydligade senare sin definition av hälsa i 

Ottawa Manifestet, från 1986, till att innefatta att individen eller gruppen måste kunna 

identifiera sina strävanden mot ett tillstånd av fullständig fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande. Individen eller gruppen måste kunna tillfredsställa sina behov och förändra 

eller bemästra sin miljö. Hälsa ska ses som en resurs i vardagslivet och inte som målet i 

tillvaron. Hälsa betonar sociala och personliga resurser liksom fysisk förmåga. 

 

Nordenfelt (1991) definierade hälsa som “En människa har full hälsa, om och enbart om hon i 

en standardsituation har förmågan att realisera alla sina vitala mål. Med ett vitalt mål menas 

här en nödvändig förutsättning för att personen ifråga skall kunna uppnå ett tillstånd av 

minimal tillfredsställelse” (s.18). Nordenfelt menade att hälsa inte är något vetenskapligt 

begrepp utan en viktig del i vårt välbefinnande. Människan önskar sig själv att ha god hälsa 

och vi önskar våra nära en god hälsa. Slutsatsen som Nordenfelt drar är att filosofin kring 

hälsa har en viktig plats i första hand inom välfärdens filosofi och i andra hand i den 

medicinska vetenskapen (ibid.). Hälsa är ett relativt begrepp och kan variera utifrån bland 

annat tid och kultur. Förenklat kan två perspektiv på hälsa urskiljas; den medicinska 

beskrivningen med hälsa som frånvaro av sjukdom samt det holistiska synsättet där 

människan ses som en icke-statisk helhet menade Willman (1996). Båda perspektiven behövs 

för att kunna förstå begreppet hälsa. Innebörden och tolkningen av begreppet hälsa vilar på 

filosofiska antaganden om vad det innebär att vara människa, det finns många olika 

definitioner av hälsobegreppet och kritik sinsemellan. Willman (1996) menade, liksom 

Nordenfelt (1991), att det är tveksamt om hälsa ska ses som ett medicinskt begrepp utan 

snarare som ett filosofiskt begrepp. 

 

Arbetsmiljö 

Enligt 1§, kap. 2, i Arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160) ska arbetsmiljön vara 

tillfredsställande vad gäller arbetets natur och utveckling i samhället. Arbetsförhållandena ska 
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anpassas till människans olika fysiska och psykiska förutsättningar. Arbetstagaren ska även 

kunna delta i utformningen av sin egen arbetssituation. Målet är att nå en tillfredsställande 

arbetsmiljö med att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet. FN:s konvention om Mänskliga 

rättigheter, från 1948, beskriver arbetsmiljön på liknande sätt där var individ har rätt till 

trygga och tillfredsställande arbetsförhållanden (Regeringskansliet, 2011). I 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (2001:1) beskrivs att ohälsa kan innebära olika former 

av kroppsliga och psykiska funktionsstörningar. Ohälsa kan finnas utifrån medicinska och 

objektiva kriterier. Stressreaktion är ett exempel på ett objektivt kännetecken av ohälsa, vilket 

i sin tur kan leda till sjukdom. Det som avgör om ohälsa föreligger är personens egen 

upplevelse, tidsaspekten och förmågan att fungera eller inte fungera. Inflytande, 

handlingsfrihet, utveckling, variation, sociala kontakter och samarbete är några faktorer som 

utmärker en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del i den 

dagliga verksamheten. En bra arbetsmiljö är en bidragande faktor till en bra hälsa hos 

medarbetarna (ibid.). 

 

Lindberg och Vingård (2012a) definierar god arbetsmiljö som något mer än neutral 

arbetsmiljö. Det är en arbetsmiljö som har positiva och gynnsamma effekter på individen. De 

beskriver vidare att ett liknande begrepp är frisk arbetsplats, en arbetsplats som har 

gynnsamma effekter på både individ och verksamhet. 

 

Hälsosam arbetsplats 

WHO (2017a) definierade en hälsosam arbetsplats som en arbetsplats där chefer och anställda 

samarbetar i en kontinuerlig förbättringsprocess till att främja hälsa, välbefinnande och 

säkerhet. Det gäller för både de anställda och för arbetsplatsens framtid. Det kan göras genom 

att tänka på den fysiska arbetsmiljön vad gäller frågor om hälsa och säkerhet och den 

psykosociala arbetsmiljön gällande hälsa, välbefinnande och säkerhet. Arbetsgivarna kan 

uppmuntra och stödja medarbetarna till en hälsosam livsstil genom att lyfta deras egna 

resurser kring hälsa på arbetsplatsen. Det i sin tur främjar även familjer och allmänhetens 

hälsa. Arbetsgivarna deltar därmed i ett samhällsfrämjande perspektiv. WHO har tagit fram 

förslag på hur detta praktiskt ska kunna tillämpas. Förslagen de kom fram till är att 

arbetsledningen ska arbeta aktivt och engagerat med tanken kring en hälsosam arbetsplats. 

Arbetsledningen ansvarar för att de resurser och stöd som behövs till att utveckla en hälsosam 

arbetsplats finns. Anställda och deras fackliga ombud måste vara aktiva i processer gällande 

bland annat riskbedömningar och inte endast bli informerade. Arbetsgivaren tar ansvar för 
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hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren använder sig av de föreskrifter som 

föreligger och tar hjälp av företagshälsovården. Använda sig av SAM (systematiskt 

arbetsmiljöarbete) i processen för att säkra effektivitet och ständiga förbättringar. Skapa 

rutiner för en hälsosam arbetsplats genom att utgå ifrån de resurser som finns idag och 

utvärdera dessa och se vad som behövs i framtiden. Kontinuerligt SAM genom att utvärdera 

och förbättra bidrar till att bibehålla eller utveckla en helhetssyn gällande säkerhet och hälsa 

på arbetsplatsen samt att se över möjligheter till effektiva lösningar (ibid.). 

 

Lindberg och Vingård (2012b) kom i sin systematiska litteraturgenomgång, med syfte att 

finna indikatorer för hälsosam arbetsmiljö, fram till de nio mest uttalade faktorerna som 

kännetecknade en hälsosam arbetsmiljö. Faktorerna var samarbete/ teamarbete, att utvecklas 

och växa i arbetet, erkännande, arbetstagarinflytande, en positiv, tillgänglig och rättvis ledare, 

självständighet och empowerment, lämplig bemanning, utvecklad kommunikation samt ett 

fysiskt säkert arbete. Faktorerna beskrevs av både arbetstagare samt i vägledande dokument. 

Arbetstagarna ansåg även att respektfullt bemötande och ett positivt och socialt klimat samt 

arbete i linje med personliga värderingar var bidragande faktorer till hälsosam arbetsmiljö 

(ibid.). 

 

Friskfaktorer 

Thornblad (2011) definierar friskfaktorer som ”En friskfaktor är en företeelse som 

förekommer i den enskilda människans arbets- och/eller totala livsmiljö och levnadsmönster 

och ger henne förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet.” (s. 

4). Friskfaktorer är att arbeta med och fokusera på det friska och att friskfaktorer kan variera 

mellan olika individer eller olika grupper. Vad som kan fungera och få en individ eller grupp 

att må bra kanske inte fungerar för en annan grupp eller individ. Friskfaktorer kan också 

variera beroende på vilket skede i livet individen befinner sig. Vingård (2015) förklarar 

begreppet friskfaktor som faktorer och förhållanden i arbetet som kan tänkas ha en 

förebyggande och främjande effekt. Faktorerna kan fungera som en resurs/buffert mot 

negativa konsekvenser av risker som finns i arbetet. Vingård menar att bland annat ett rättvist 

ledarskap, kontroll i arbetet och positivt socialt klimat gynnar det psykiska välbefinnandet. 

Det kan dock vara svårt att erhålla en definition till själva begreppet friskfaktorer. Inom 

friskfaktorer framkommer begreppen hälsa och frisk, vilka avser avsaknad av 

sjukdomssymtom. Friskfaktorer främjar individens psykiska och fysiska hälsa. Vilket i sin tur 
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leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft som företag (Lindberg& Vingård, 2012a). 

Aronsson och Lindh (2004) undersökte faktorer för långtidsfriskhet. Stöd från chefen vid 

besvärliga arbetssituationer och resurser för att utföra arbetet och vara nöjd med det arbete 

som utfördes var de faktorer som framkom. Förutom arbetsmiljön var även hemmiljön 

betydande för hälsa och långtidsfriskhet (ibid.). 

Balans mellan arbete och fritid (work-life balance) 

Lewis (2003) menar att gränserna mellan arbete och icke-arbete har suddats ut för 

kontorsarbetare. Tid och energi för privatliv och fritid blir mindre på grund av ökade 

arbetskrav. Det finns en syn i samhället om att självständiga arbeten och ökad tid på arbetet är 

ett personligt val där arbetet bland annat skapar intresse och förbättrar välbefinnande. 

Samtidigt menar Lewis att arbetet kan inkräkta på arbetarens totala fritid och privatliv och 

skapa en förskjutning av fritiden och privatlivet. En tidigare studie visade att balans mellan 

arbete och fritid överlag var låg och de flesta deltagare önskade större åtskillnad mellan arbete 

och fritid (Kinman & Jones, 2008). Anställda uppgav en bättre balans mellan arbete och fritid 

när de upplevde en stödjande chef, speciellt vad gällde minskad rollkonflikt och ökad 

tillfredsställelse i arbetet (McCarthy, Cleveland, Hunter, Darcy & Grady, 2013). 

Arbetstagare som hade en förstående arbetsgivare, gällande uppdrag och intressen utanför 

arbetet, kunde bibehålla balans mellan arbete och fritid. Balansen bibehölls bland annat 

genom flexibla arbetstider, möjligheter att arbeta hemifrån samt genom barnomsorg 

(Grawitch, Gottschalk & Munz, 2006). I en studie på vårdpersonal, där syftet var att beskriva 

balans i yrkeslivet för tre olika yrkesgrupper, framkom att 39 procent av deltagarna uppgav 

balans mellan arbete, hem, familj, fritid och sömn medan något mer än hälften uppgav delvis 

balans mellan dessa faktorer. Drygt hälften av deltagarna uppgav att de delvis var nöjda med 

tid för vila, återhämtning samt sömn och nästan 30 procent var nöjda med hur tiden 

tillbringades i det dagliga livet. Forskarna drog slutsatsen att balans i yrkeslivet kan ha 

betydelse för nivån av sjukskrivning (Wagman, Lindmark, Rolander, Wåhlin & Håkansson, 

2016). 

Ledarskap 

Angelöw (2009) beskriver betydelsen av ledarskapets utformning för skapandet av friska 

arbetsplatser. Genom skapandet av organisatoriska förutsättningar kan ett konstruktivt 

ledarskap byggas. Ett konstruktivt ledarskap innebär bland annat ett stödjande, uppmuntrande 

och lyhört ledarskap (ibid.). Ett ledarskap som är transformerande har inflytande på det 
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individuella välmåendet. Ledarna kan genom sitt inflytande öka de anställdas känsla av 

gemenskap på arbetsplatsen (McKee, Driscoll, Kelloway & Kelley, 2011). 

Eriksson (2011) beskriver begreppet hälsofrämjande ledarskap på tre olika sätt; organisering 

av hälsofrämjande aktiviteter, stödjande ledarskap och utvecklande av en hälsofrämjande 

arbetsplats. Organiserande hälsofrämjande aktiviteter innebär att det är en viktig uppgift för 

ledaren både att ta initiativ och stödja aktiviteterna som främjar hälsa och 

arbetstillfredsställelse för de anställda. Stödjande ledarstil är den viktigaste aspekten för ett 

hälsofrämjande ledarskap för att motivera och stödja enskilda medarbetare. Det framkom 

även vikten av hur ledaren bemöter och hur attityden mot medarbetarna var. Ledaren bör 

utveckla både en psykosocial arbetsmiljö som en fysiskt god arbetsmiljö för att nå en 

hälsofrämjande arbetsplats. I studien betonade ledarna vikten av möjligheter till 

kompetensutveckling och chefsstöd på organisationsnivå, vilket var en framgångsfaktor för ett 

hälsofrämjande ledarskap (ibid.). 

En ledare som är tillgänglig är en ledare som stöttar och har en öppen dörr. För att få till 

möjligheten att vara tillgänglig behöver ledaren delegera arbetet till sina medarbetare. För att 

som ledare kunna stödja sina medarbetare krävs även att ledaren har kännedom och kunskap 

om hur människor fungerar och reagerar. Det förutsätter att ledarna får den utbildning som 

behövs för att kunna förebygga problem, dels hos personalen men även i den egna ledarrollen 

(Angelöw, 2009). 

Stöd från arbetskollegor 

Socialt stöd i arbetet verkar som en buffert i förhållandet mellan arbets- och familjekonflikt 

och utmattning (Karatepe, 2010). Aktiviteter utanför arbetsplatsen med sina kollegor, vilket 

gav tid till skratt, var en bidragande faktor till ett bra arbetsklimat (Lindin Arwedson, Roos & 

Björklund, 2007). Arbetstagare som upplevde att de utsatts för orättvis behandling från sin 

ledare drog nytta av att ha stödjande kollegor. Hur medarbetaren behandlades av sina kollegor 

kunde ha en stor påverkan på välbefinnandet och hur de trivdes på jobbet (Sloan, 2012). 

Liknande resultat framkom i en metaanalys där medarbetaren fungerade som en källa till hjälp 

och information vilket var förknippat med en minskning av tvetydighet i arbetet, rollkonflikt 

och utmattning. Stöd från arbetskollegorna var kopplat till att medarbetaren var mer nöjd och 

engagerad i sitt arbete samt hade ett ökat engagemang för sin organisation (Chiaburu & 

Harrison, 2008). I Schieman (2006) studie rapporterade kvinnor en genomsnittlig högre nivå 

av stöd från medarbetare än vad män gjorde. Auktoritärt arbete samt icke rutinarbete 

förknippades positivt med stöd från medarbetare hos både män och kvinnor. Där det fanns en 
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lägre nivå av självbestämmande i jobbet rapporterade kvinnor mindre stöd från kollegor än 

män och där självbestämmandet var högre rapporterade kvinnor istället mer stöd från kollegor 

än vad män gjorde (ibid.). 

Företagshälsovårdens roll för att bidra till god hälsa på arbetsplatsen 

Enligt 2c §, kap. 3, i AML, SFS 1977:1160 fastställs att företagshälsovården ska vara en 

professionell och oberoende expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering. 

Företagshälsovården ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen. 

Kompetens ska också finnas hos företagshälsovården för att identifiera och beskriva 

sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa (ibid.). 

Företagshälsovård är en verksamhet som arbetar förebyggande och deltar i riskbedömningar 

som syftar till att främja hälsan hos den arbetande befolkningen. Företagshälsovården ska inte 

enbart identifiera, bedöma och utforma strategier för att hantera risker på arbetsplatsen utan 

ska även främja hälsan hos den arbetande befolkningen. Företagssköterskan spelar en viktig 

roll i det förebyggande hälsoarbetet (Whitaker & Baranski, 2001). 

Företagssköterskan är verksam inom många olika verksamheter med många skiftande 

arbetsuppgifter. Företagssköterskan måste ha fördjupad kunskap i, kunna ansvara för, 

systematiskt leda samt samordna det systematiska hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet. 

Företagssköterskan bidrar med en helhetssyn till bättre hälsa för den arbetande befolkningen 

och hens roll består inte enbart i att arbeta förebyggande vad gäller folkhälsoproblem och 

arbetsrelaterade sjukdomar och skador i arbetslivet utan även att arbeta preventivt med bland 

annat livsstilsfaktorer (Riksföreningen för företagssköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Företagssköterskan har en förmåga att främja hälsa och 

arbetsförmåga även genom att fokusera på icke arbetsplatsrelaterade faktorer. Faktorer som 

inte direkt orsakats av arbetet kan påverka den anställdes förmåga att upprätthålla sin 

arbetsförmåga (Whitaker & Baranski, 2001). 

Teoretisk referensram 

Antonovsky (1987) utvecklade det salutogena synsättet med teorin känsla av sammanhang 

(KASAM). Den salutogena inriktningen leder till att tänka i banor av hälsofrämjande faktorer 

snarare än i banor av det som skapar sjukdom. Hälsofrämjande faktorer är andra faktorer än 

de som skapar stress eller sjukdom. Antonovsky menar att människan har olika förutsättningar 

för att möta påfrestningar (stimuli) i livet. Stimuli kan innebära död, krig eller misslyckande. 

Påfrestningarna kan göra människor sjuka men det finns de som trots påfrestningar förblir 
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friska. Hälsa beror till stor del på människans förhållningssätt till sitt eget liv och känsla av 

sammanhang är en viktig faktor för att bevara hälsa. 

KASAM delas upp i de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet innefattar i vilken utsträckning olika händelser i livet (stimuli) går att förklara 

och att de upplevs som strukturerad, klar och sammanhängande. En person med hög känsla av 

begriplighet förväntar sig att framtida stimuli kommer att vara förutsägbara och när de 

kommer som en överraskning, då åtminstone vara förklarliga. En hög känsla av hanterbarhet 

innebär till vilken utsträckning de erfarenheter och resurser som finns uppfattas stå till ens 

förfogande och möta de krav stimulina innebär. Med en hög känsla av hanterbarhet kommer 

personen inte känna sig som ett offer av de påfrestande situationerna. Meningsfullhet är det 

motiverande elementet med vikt på att vara delaktig och ha en känslomässig innebörd, en vilja 

att göra något åt och investera energi i de stimuli personen ställs inför (Antonovsky, 1987). 

Antonovsky (1987) menar att de tre komponenterna är kopplade till varandra och är lika 

centrala. Den motiverande delen av meningsfullhet verkar vara av största vikt och utan den 

tros hög begriplighet och hanterbarhet vara tillfällig. Begriplighet är viktig för hög 

hanterbarhet vilket inte betyder att meningsfullhet är mindre viktig. Om ingen tro finns på de 

resurser som finns kommer meningsfullheten och känslan av att inte klara av svåra situationer 

(coping) bli lägre. Framgångsrikt coping beror på KASAM som en helhet (ibid.). 

Problemformulering 

Den ökade sjukfrånvaron utgör i dagsläget en oroande företeelse för den svenska regeringen, 

vilken anses bero på många olika faktorer. Målsättningen är att motverka och förebygga 

ohälsa och olycksfall på arbetet. En viktig del är arbetsmiljöns inverkan på sjukfrånvaron. En 

dålig arbetsmiljö ger en ökad kostnad för arbetsgivare, individer och för samhället. 

Arbetslivet påverkar människor under större delen av livet och kan ha betydelse för 

folkhälsan. Arbetsplatsen har betydelse när det kommer till arbetsrelaterade faktorer och kan 

påverka medarbetaren att främja hälsosamma levnadsvanor. Antonovsky menade att de 

faktorer som skapar hälsa är andra än de som skapar sjukdom. Därför är det viktigt att studera 

de friskfaktorer personal upplever bidrar till en god hälsa på arbetsplatsen. Personal kan 

tillföra värdefull kunskap som kan vara till stöd för företagssköterskan i det fortsatta arbetet 

mot friskare individer, grupper och organisationer. Kunskapen kan även stödja arbetsgivaren 

och arbetstagaren till att utveckla friskare medarbetare och friskare arbetsplatser. 
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva friskfaktorer som personalen upplever bidrar till en god 

hälsa på arbetsplatsen. 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med beskrivande design. För analys av 

insamlad data användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim och 

Lundman (2004). 

 

Förförståelse 

En av författarna arbetar som företagssköterska på en större företagshälsa. Vanligt 

förekommande frågor handlar om företagens behov av hjälp med deras alltför höga andel 

sjukfrånvaro. Det handlar både om korttidsfrånvaro och om långtidsfrånvaro. 

Därmed finns en viss förförståelse inom området, dock mer utifrån ett ohälsosamt perspektiv. 

Under studieprocessen har författarens medvetenhet funnits om den egna förförståelsen med 

en strävan efter att vara objektiv. 

 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval tillämpades både för urval av arbetsplats och för personal. Urvalet av 

arbetsplats gjordes utifrån låg sjukfrånvaro bland personalen på arbetsplatsen. Både män och 

kvinnor från olika personalkategorier var önskvärt. Ett deltagarantal på tio ansågs lämpligt. 

Inklusionskriterierna för att personal skulle delta i studien var att de skulle ha en 

tjänstgöringsgrad om minst 75 procent dag och/eller kväll samt varit anställda på 

arbetsplatsen i minst tre år.  

 

Förfrågan gick först ut muntligen till kommunens personalchef, i en kommun i södra Sverige, 

för ett godkännande till att utföra studien. Ett informationsbrev om studiens syfte och 

tillvägagångssätt mailades till socialförvaltningens verksamhetschef för samtycke. 

Verksamhetschefen tog själv kontakt med enhetschef på den arbetsplatsen med lägst 

sjukfrånvaro inom kommunen. Enhetschefen tog därefter telefonkontakt med en av författarna 

och visade sitt intresse för studien. Efter att samtycke från verksamhetschef erhållits skickades 

ett informationsbrev till enhetschef via mail om studiens syfte och tillvägagångssätt samt 

förfrågan om att få genomföra intervjuerna på arbetsplatsen. I informationsbrevet ombads 
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enhetschef förmedla namn på fem anställda från vardera arbetsplats, vilka uppfyllde 

inklusionskriterierna. Förslag på 15 tider för intervju skickades med där en önskan om namn 

och telefonnummer skulle skrivas, varvid tolv deltagare bokades in av enhetschef, varav en 

deltagare uteblev. 

 

Information om studien gavs till deltagarna av enhetschef. I samband med intervjuerna gavs 

muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte. Deltagarna fick skriva under ett 

samtyckesformulär där det framgick att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta 

deltagandet utan att behöva ange orsak. Samtliga elva tillfrågade deltagare gav sitt samtycke 

till att delta i studien. Alla deltagare var kvinnor med varierande ålder, antal år på 

arbetsplatsen och tjänstgöringsgrad (se Tabell I). De flesta var vårdare eller undersköterskor, 

sedan fanns även lokalvårdare och administratörer representerade, fördelade på fyra 

arbetsplatser. 

 

Tabell I. demografisk data över de deltagare som inkluderades 

 
Deltagare 

n=11 

Kön 

Kvinnor/män 

 

11/0 

Ålder 

Median (range) 

 

50 (41-64) 

Yrkeserfarenhet 

Antal år inom yrket 

Median (range) 

Antal år på arbetsplatsen 

Median (range) 

 

21 (6-39) 

                      

8,5 (1 månad - 31 år) 

Tjänstgöringsgrad 

Median (range) 

 

90 (60-90) 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer, utifrån en intervjuguide 

konstruerad enbart för den genomförda studien. Intervjufrågorna var öppet konstruerade vilket 

gav deltagarna möjlighet att fritt berätta kring den fråga som ställdes. Två pilotintervjuer med 

två undersköterskor genomfördes, dels för att testa intervjuguidens frågor, dels testa 

intervjuteknik. Den ena pilotdeltagaren har arbetat 17 år som undersköterska inom kommunal 

https://docs.google.com/document/d/1Piwi53lIAjYe3aDc5U998z7iCVSAKRlND8kGVrXezFM/edit?usp=drive_web&usp=docs_home
https://docs.google.com/document/d/1Piwi53lIAjYe3aDc5U998z7iCVSAKRlND8kGVrXezFM/edit?usp=drive_web&usp=docs_home
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äldreomsorg och rehabilitering. Den andra pilotdeltagaren har arbetat 27 år som 

undersköterska på en ortopedavdelning och sedan fyra år tillbaka på ortopedmottagning som 

gipstekniker. Efter den första pilotintervjun reviderades intervjuguiden, där ett flertal frågor 

omformulerades och några frågor togs bort och efter den andra pilotintervjun togs en fråga 

bort som inte svarade mot syftet. De genomförda pilotintervjuerna ingår inte i studien. 

 

Sammanlagt genomfördes elva intervjuer med personal från fyra LSS-boenden/LSS-

dagverksamhet. Intervjuerna genomfördes i en av kommunens lokaler på en av 

arbetsplatserna. En avslappnad stämning utformades genom att intervjun genomfördes i en 

lugn miljö utan störningsmoment, deltagarna bjöds på vatten och frukt. Båda författarna 

deltog vid samtliga intervjuer och höll växelvis i vardera hälften av intervjuerna, där den 

andra kunde inflika följdfrågor när så behövdes. Samtliga intervjuer spelades in på två 

smartphones, och pågick mellan 14 till 32 minuter. Information kring vad friskfaktor innebär 

gavs, första deltagaren fick följande information: “Friskfaktorer är det i arbetslivet eller livet i 

stort som får en att fungera och må bra i arbetslivet”. Ytterligare förklaring var tvungen att ges 

för att övriga deltagarna skulle förstå innebörden av begreppet friskfaktor, förklaringen 

ändrades därför för övriga deltagare till; “Friskfaktorer är det i arbetslivet eller livet i stort 

som får en att fungera och må bra i arbetslivet. Det är lätt att fokusera på det som inte 

fungerar på arbetsplatsen men vi ska försöka fokusera på det som fungerar på arbetsplatsen”. 

Gemensam ingångsfråga vid alla intervjuer var “Beskriv din arbetsplats”, följdfrågor som 

användes för att kunna gå vidare i berättelsen samt för att klargöra eller utveckla kunde vara 

“Påverka sa du, kan du utveckla det.” samt “Du pratade om respons från närmaste chef kan du 

ge några exempel på vad det kan handla om.” 

Databearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades ordagrant och 

försågs med ett fiktivt namn på deltagaren för att värna om konfidentialiteten. De 

transkriberade intervjuerna förvarades på ett sådant sätt att endast författarna hade tillgång till 

dem. Samtliga intervjuer lyssnades igenom flera gånger för att jämföra att den transkriberade 

intervjun överensstämde med inspelningen. Därefter lästes samtliga transkriberade intervjuer 

igenom flertalet gånger enskilt av båda författarna för att få en uppfattning om innehållet och 

för att skapa en helhetsbild om datamaterialet. Analysen genomfördes sedan med en manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Analysen av intervjuerna 

genomfördes i ett flertal steg. I det första steget delades meningsenheter in, vilka svarade an 
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mot syftet. Meningsenheter är meningar eller fraser vilka svarade upp mot studiens syfte. I de 

tre första intervjuerna delades meningsenheterna in gemensamt av författarna, därefter delades 

övriga intervjuer upp, vilket gjorde att författarna tog ut meningsenheter på resterande fyra 

intervjuer vardera. Resterande steg i analysprocessen genomfördes gemensamt. I steg två, 

kondenserades meningsenheterna ned utan att kärnan i meningsenheterna gick förlorad. I 

nästa steg abstraherades de kondenserade meningsenheterna och försågs med en kod som 

beskrev dess innebörd. I steg fyra jämfördes koderna med varandra och de med liknande 

koder sorterades in i subkategorier. Sista steget i analysprocessen lyftes subkategorierna upp i 

kategorier, som utgör den röda tråden i koderna. Under hela analysprocessen diskuterades 

meningsskiljaktigheter igenom för att slutligen nå konsensus. Handledaren av 

magisteruppsatsen gjorde även en bedömning av analysen för att stärka resultatets giltighet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Se Tabell II för exempel från de olika stegen i 

analysprocessen.    

Tabell II. Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

… ja att man har roligt 

(skratt) alltså så att man 

kan skratta tillsammans 

alltså så tycker jag är 

jätteviktigt. 

Ha roligt och kan 

skratta tillsammans 

Ha roligt 

Kan skratta 

tillsammans 

Öppet klimat Kollegial 

interaktion   

Så jag promenerar 

hellre och det gör jag på 

fritiden jag går mycket. 

Jag promenerar 

hellre. På fritiden 

går jag mycket. 

Promenader Återhämtning Meningsfull 

fritid 

ja och arbetstiderna är 

ju bra med, jag har ju 

jobbat med andra 

arbetstider också, 

kvällar helger, jourer 

men då är ju det här 

drömtider 

Arbetstiderna är 

bra, har jobbat 

andra tider också, 

kväll, helg, jour 

men då är detta 

drömtider 

Bra 

arbetstider 

Arbetstillfred

sställelse 

Stödjande 

ledarskap 

vi är ju delaktiga både 

vi som personal och de 

vi jobbar med i många 

utav besluten och så här 

Vi är delaktiga i 

många beslut både 

personal och 

brukare 

Delaktiga i 

beslut 

Lyhörd chef Stödjande 

ledarskap 
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Författarna har förhållit sig etiskt till Helsingforsdeklarationen (2013) 

(http://www.codex.vr.se/index.shtml) där det framgår att vid forskning där människor 

medverkar skall forskaren vara insatt i den vetenskapliga litteraturen enligt god sed kring 

forskning (ibid.). I aktuell studie har sökning av vetenskapliga artiklar gjorts inför valet av 

syftet och skrivandet av bakgrunden. I enlighet med Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2015:320), 2 §, krävs ingen etikprövning då studien utförs inom 

högskoleutbildning på avancerad nivå. De forskningsetiska principerna har beaktats i studien. 

Informationskravet där samtliga berörda parter har fått information både skriftligt och 

muntligt om studien och studiens syfte. Samtyckeskravet har uppfyllts med samtycke från 

deltagarna, även det både muntligt och skriftligt. Deltagarna kunde när som helst avbryta 

deltagandet i studien, vilket framgick i både den muntliga och den skriftliga informationen. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att ge deltagarna fiktiva namn och ändrad 

nummerordning. Personuppgifterna (endast förnamn) och insamlad data förvarades på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem. Uppgifter från insamlat material har enbart 

använts till magisteruppsatsen i enlighet med nyttjandekravet och kommer förstöras när 

magisteruppsatsen är godkänd (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

RESULTAT 

I den genomförda studien framkom vid analysen tre kategorier; stödjande ledarskap, kollegial 

interaktion samt meningsfull fritid. Stödjande ledarskap var den största kategorin och 

innefattar subkategorierna lyhörd chef, goda arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse. 

Vidare den mer direkta arbetsmiljön, både den inre och yttre, bland annat kring chefskap och 

arbetsuppgifter. Kollegial interaktion innehöll subkategorierna öppet klimat och känna 

gemenskap. Vilket innefattar bland annat arbetskollegorna och det stöd de gav. Meningsfull 

fritid innehöll subkategorierna återhämtning och socialt nätverk vilket var de faktorer på 

fritiden som bidrog till att hälsa upplevdes i arbetet. För att stärka resultatets giltighet används 

utvalda citat från intervjuerna och för att värna om deltagarnas konfidentialitet används fiktiva 

namn och nummer på citaten. I resultatet presenteras först en summering av kategorierna och 

dess innehåll för att därefter beskriva resultatet under subkategorierna. I Tabell III ges en 

översikt av studiens kategorier med subkategorier och i vilka intervjuer de återfinns samt 

antalet meningsenheter. 
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Tabell III. Översikt av kategori, subkategori och antal meningsenheter inom varje subkategori 

och i vilka intervjuer de återfinns.   

Kategori Subkategori Antal 

menings- 

enheter 

Intervjuer där 

subkategorierna återfinns 

Stödjande 

ledarskap 

Lyhörd chef 

Goda arbetsförhållanden 

Arbetstillfredsställelse   

28 

29 

49 

2,5,6,7,8,9,10,11 

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Kollegial 

interaktion 

Öppet klimat 

Känna gemenskap 

46 

33 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

1,2,7,9,10,11 

Meningsfull 

fritid 

Återhämtning 

Socialt nätverk 

37 

10 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

1,2,7,9,10,11 

 

Stödjande ledarskap 

Flertalet faktorer påverkades av ett stödjande ledarskap. Den främsta faktorn under kategorin 

innefattade en ledning och en chef vilken hade god kännedom kring medarbetarna och som 

stöttade dem i olika situationer. Ledarskapet påverkade medarbetarnas delaktighet i beslut och 

påverkan på arbetsplatsen. Ett stödjande ledarskap gav medarbetarna rätt förutsättningar 

gällande tillräckligt med resurser som personal och arbetsutrustning. Upplevelse av kontroll 

över sin arbetssituation resulterade i minskad upplevelse av stress.    

 

Lyhörd chef 

Deltagare uppgav vikten av att ha en chef och en ledning som var lyhörd, inlyssnande och 

som litade på medarbetarna. 

 

“en fungerande ledning..är väl också viktigt” (Frida, Deltagare 1). 

Det framkom även att ett bra arbetsklimat kom av att ledning och chef hade kännedom kring 

sina medarbetares kompetens och erfarenhet. Flera deltagare beskrev även att det var viktigt 

att ha en bra kontakt med chefen. Bra kontakt upplevdes om chefen var lätt att nå och att det 

gick att diskutera och framföra sina synpunkter till chefen. En deltagare nämnde hur viktigt 

det var att få svar på sina frågor, så personalen slipper oroa sig i onödan. 
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                    “får snabba svar på sina problem det gör ju också att det blir mindre 

oro i gruppen” (Lisa, Deltagare 11). 

Hur ledarskapet var utformat hade betydelse för hur personalen upplevde sitt mående. 

Feedback diskuterades, dels att få frågor kring hur arbetsklimatet kändes i gruppen, dels få 

feedback om medarbetaren handlade rätt eller fel i en arbetssituation. Det var då lättare att 

släppa det som ältats efter en arbetssituation och gå vidare. Kontinuitet i chefskapet var något 

som också beskrevs, då det gav möjlighet att arbeta tillsammans och lära känna varandra och 

därigenom planera verksamheten tillsammans. Några diskuterade även kring lönen. Önskemål 

om en högre lön var viktigt. Flera deltagare betonade vikten av att få vara delaktiga och kunna 

påverka beslut som fattades på arbetsplatsen. En av deltagarna upplevde sig delaktiga i beslut 

både gällande personal och arbetsuppgifter. I samband med en omorganisation upplevde 

deltagarna delaktighet. En deltagare upplevde att det gavs olika möjligheter till att vara 

delaktig beroende på den närmaste chefens arbetssätt. 

 

“...det ska finnas utrymme att man ska få vara med och bestämma…” (Kristina 

Deltagare 9). 

 

Goda arbetsförhållanden 

Den yttre miljön som till exempel lokaler och lokalers utformning påverkade deltagarnas 

upplevelse av hälsa på arbetet. Deltagare beskrev vikten av att det skulle vara rent och fint på 

arbetsplatsen. Är det smutsigt och motbjudande på arbetsplatsen var det inte trevligt, menade 

de. Deltagarna uppgav även att det skulle vara ordning och reda. En deltagare belyste vikten 

av att även personalrum är fräscha som till exempel personalens kök och toalett. Luft och 

luftkvalitet på arbetsplatsen var något som några av deltagarna diskuterade. Hur viktigt det 

var med bra ventilation, bra luft och lagom temperatur i lokalerna och att inte bli sjuk av 

själva miljön framkom. 

 

                     “Det är bra klimat, luften är bra till exempel” (Karin, Deltagare 5).   

 

En deltagare talade om personalens hygien, att lukta gott och att kläderna skulle vara hela och 

rena. Inget tungt fysiskt belastande arbete menade flera deltagare var en faktor vilket gjorde 

att de höll sig friska. En annan viktig aspekt som beskrevs var tillgång till resurser för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter liksom vikten av att ha både bra utrustning och 
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arbetsredskap. Det upplevdes positivt att deltagarna kunde vara både inomhus och utomhus. 

De kunde skapa sig sin egen friskvård på arbetstid genom sitt arbetssätt och sina 

arbetsuppgifter. En deltagare nämnde karensdagen och menade att om inte den fanns skulle 

det vara lättare att stanna hemma. Det flexibla arbetet gjorde att det fanns möjligheter att 

ändra arbetsuppgifter beroende på dagsform. Det var några deltagare som beskrev 

kompetensutveckling, vilket gav hälsa på arbetsplatsen. De utbildningar och handledningar 

som kommunen erbjudit medarbetarna ansåg deltagarna var bra för alla. En deltagare var nöjd 

med den utbildning som hälsoinspiratörerna fått i quick massage. Vilket både kunde läras ut 

till medarbetare och något som både brukare och medarbetare kunde få nytta av.  

 

“och utbildning och handledning som kommunen bjuder för alla det är 

väldigt bra att man lyssnar tar in så mycket som man kan” (Anna, Deltagare 3). 

 

Arbetstillfredsställelse 

Deltagarna upplevde att de hade ett intressant arbete, trivdes med sin arbetsuppgifter och att 

arbeta med människor. 

 

“man har ett..ett jobb man trivs med, ett intressant jobb. Det gör väl 

att man mår bra…” (Frida, Deltagare 1). 

 

Deltagarna upplevde glädje i att gå till jobbet. De trivdes med de varierande arbetsuppgifterna 

som fanns. En omorganisation är genomförd på en av arbetsplatserna vilket beskrevs som ett 

spännande arbete att få ta del av resultatet. Vara nöjd med arbetsdagen och uppleva sig 

tillfreds vid arbetsdagens slut uppgav deltagarna som en faktor vilket gav hälsa på 

arbetsplatsen. Flera upplevde att arbetet innehöll varierande arbetsuppgifter, ingen dag var 

den andra lik. Själva arbetet beskrevs som fritt och att de arbetar med människor, vilket gjorde 

att de kunde gå ut på promenader tillsammans med brukarna. 

 

“...det är ett rättså fritt jobb ändå fast det är mycket fasta tider så är 

det ändå fritt….det är ju inte som att stå vid ett löpande band så utan 

vi kan –åh o idag är det fint väder ska vi ta en promenad sedan kanske 

inte alltid någon vill just den dagen men oftast så..då kan vi städa sedan 

eller vad det nu kan vara.” (Kristina, Deltagare 9). 
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Flera deltagare benämnde arbetstiderna som positivt, de arbetade dagtid och var ledig på 

helgerna. En av deltagarna upplevde självständighet i arbetet som en fördel, då hon kunde 

bestämma själv hur hon skulle planera sitt arbete. 

“självbestämmande eller vad man ska säga, mycket eget ansvar och det 

 gillar jag” (Helen, Deltagare 10). 

Tydlighet kring varför deltagarna var på arbetsplatsen och tydlighet kring vilka 

arbetsuppgifter som skulle utföras var andra viktiga komponenter. Deltagarna upplevde en 

måttlig arbetsbelastning och kunde genomföra sina arbetsuppgifter utan att de kände stress. 

Viktigt var också att kunna “stämma av” med kollegor innan arbetsdagens slut. 

 

“Men det är nog mycket att vi inte har någon stress..vi kan känna 

att vi gör ett gott arbete fullt ut i det..ja för det mesta, inte alltid 

naturligtvis men för det mesta.” (Nina, Deltagare 2). 

 

Kollegial interaktion 

Bra kollegor runt omkring sig var den faktor flest deltagare beskrev först, när frågan om vilka 

friskfaktorer som bidrog till en god hälsa på arbetsplatsen ställdes. Arbetskollegorna bidrog 

till att deltagarna trivdes och upplevde hälsa i arbetet. Det kunde handla om allt ifrån att ha 

roligt och skratta tillsammans till att kunna diskutera vad deltagarna tycker och tänker och 

vara ärliga mot varandra. Det var också upplevelsen av att vara en sammansvetsad 

arbetsgrupp som kunde ses och ha roligt utanför arbetet. Kollegor som ställde upp och var 

flexibla beskrevs också som bidragande till hälsa på arbetsplatsen. 

 

Öppet klimat 

Högt i tak, öppenhet och ärlighet på arbetsplatsen var något som samtliga deltagare tog upp. 

Det handlade om att kunna uttrycka vad kollegor tycker, tänker och känner till varandra, både 

positivt som negativt. Vid de tillfällen oenighet uppstod, fanns försök att lösa det direkt, så 

som en deltagare uttryckte det: 

 

”... Så att man inte går där och surar och någon tycker 

illa..utan kan säga som det är. ...” (Carina, Deltagare 7). 
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Vara så rak och ärlig som är möjligt. Deltagarna beskrev vikten av att kunna kommunicera 

med varandra, det kunde bland annat handla om att diskutera privata ämnen med sina 

kollegor. Deltagarna hade en god relation till sina kollegor och baktalade inte varandra eller 

hade något ”skitsnack” vilket gav hälsa på arbetsplatsen. Det handlade också om att bli 

accepterad för den man var. Deltagarna nämnde möjligheten i att kunna förmedla till varandra 

om de hade en dålig dag eller på annat sätt inte kände sig helt alerta. En annan sida av öppet 

klimat var lyhördheten mot varandra, att uppleva att det gick att fråga sina kollegor hur de 

mådde och ha förståelse för ifall de hade en dålig dag. För att trivas med kollegor var en 

förutsättningen att kunna skratta tillsammans, ha roligt och ha en positiv stämning som viktiga 

komponenter. 

                  

“ja att man har roligt (skratt) alltså så att man kan skratta tillsammans 

alltså så tycker jag är jätteviktigt.” (Anita, Deltagare 6). 

 

Kunna ”tramsa och småbusa” och därigenom visa sin personlighet för varandra var också 

något som beskrevs. Vid lunchrasten inte diskutera runt omkring arbete utan istället ha roligt 

och diskutera mer privata ämnen. 

 

Känna gemenskap 

Deltagarna beskrev sammanhållningen i arbetsgruppen, att trivas med kollegor som något 

positivt. Många upplevde att de befann sig i en sammansvetsad arbetsgrupp och trivdes bra 

ihop. En låg personalomsättning beskrevs som en bidragande faktor till det. Problem som 

uppstod gick att lösa då arbetsgruppen kände varandra väl. Lösa problem eller gå igenom 

tuffa perioder tillsammans kunde istället stärka gruppen. 

“Sen kan man ju haft jättetuffa perioder man kan ha haft saker som 

vi kanske har känt att vi inte haft kontroll över och såhär men då har 

vi ändå..ja löst det på nåt sätt..”  (Anita, Deltagare 6). 

Vara professionell, ha olika erfarenhet och kompetens beskrevs också. Andra delar i känna 

gemenskap var att hitta något gemensamt hos varandra och att bry sig om varandra. 

Flexibilitet gentemot kollegor var en annan aspekt och handlade om att ”ställa upp” för 

varandra och hjälpas åt i arbetsgruppen. Byte av krävande arbetsuppgifter om någon i 

personalen hade en dålig dag, huvudvärk och värk beskrevs som exempel. En av deltagarna 
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nämnde anpassning vid schemaläggning. Byte av arbetsuppgifter mellan kollegor bidrog till 

upplevelsen av att ha bra kollegor som deltagarna trivdes med. 

“Jaa man ställer upp för varandra kommer jag kanske ibland med 

någon huvudvärk och känner att det är krävande för mig idag och/att 

göra detta kan vi tänka oss att byta idag och så här och det är liksom 

inga problem det.”  (Karin, Deltagare 5). 

Gemenskap genom att ses utanför arbetet förekom och det var något som upplevdes som 

viktigt. Det gav deltagarna en möjlighet att få se en annan sida av kollegorna och att ha roligt 

utanför jobbet. En personalförening som fanns i kommunen, vilken bidrog till gemenskap och 

personalfrämjande, nämndes också. Personalföreningen erbjöd olika aktiviteter såsom 

vandringar och gruppträningar för personal. 

Meningsfull fritid 

Kunna särskilja på jobb och fritid och att ha en balans och struktur i livet beskrevs här som 

viktiga faktorer. Ha sin familj och att ha roligt med dem samt att kunna finna återhämtning via 

bland annat aktiviteter och semester. Den inställning deltagarna hade var också att se till det 

positiva och vara nöjd med livet. 

Socialt nätverk 

Deltagarna beskrev att det var viktigt att ha ett socialt nätverk utanför arbetet. Vilket innebar 

umgänge med nära och kära och att ha sin familj samlad. Familjen gjorde att deltagarna 

upplevde glädje och mådde gott. Barnbarnen nämndes speciellt, att leka och ha roligt med 

dem. 

“Att man har ett bra nätverk alltså runt omkring sig när man kommer 

hem, kan jag tycka....och det har jag...mina barnbarn och dom är så 

roliga så de. De de är en positiv grej, det är friskvård om något. Ja, mina 

barn förstås. Eller barn de är ju vuxna för jösse namn (småskratt). De är 

ju stora nu. Det är trevligt och ha de när man kommer hem och man kan, 

ja man blir glad utav det.” (Carina, Deltagare 7). 

 

Semester, resor och att göra roliga aktiviteter med sin familj upplevdes bidragande till hälsa 

på arbetsplatsen. Det fanns även deltagare som nämnde att ha struktur i sitt privatliv där 

struktur i privatlivet bidrog till att det blev lättare att klara av sitt jobb. 
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Återhämtning 

Fysisk aktivitet upplevdes av de flesta deltagarna som en bidragande faktor till god hälsa på 

arbetet. Det kunde handla om att gå promenader eller gå till gymmet, så länge det var något 

som deltagarna själva uppskattade att göra. Några nämnde även kost och sömn som viktigt där 

deltagarna fann återhämtning. 

“Äta gott sovit gott göra någonting roligt... det handlar om att vara 

frisk träna och gympa och gå ut och ta en promenad...” (Anna, Deltagare 3). 

 

Friskvårdstimme/ friskvårdspeng upplevdes som något positivt som erbjöds deltagarna, att 

därigenom kunna upprätthålla och förbättra sin hälsa. Ha det lugnt och skönt hemma bidrog 

till känsla av att kunna koppla av och finna återhämtning. “Få ihop” sin vardag och att inte ta 

med sig arbetet hem var andra aspekter. Positiv inställning beskrevs som att ha en 

medvetenhet om att vända det som kändes negativt till något positivt. Förmågan att tänka sig 

frisk och fokusera på sig själv och inte tillåta sig att fastna i andras bekymmer eller negativa 

inställning. Det handlade även om upplevelsen att vara frisk både fysiskt som psykiskt och att 

kunna gå till sitt arbete. Kunna må bra i sig själv bidrog till att deltagarna orkade med sitt 

arbete och att enbart försöka göra aktiviteter de tyckte om. En deltagare diskuterade även 

generationsaspekten, att vara fostrad att gå till jobbet hur personen än mår. 

“…Ja men jag tycker att jag har ett bra liv och det påverkar ju. Det ena 

leder till det andra har man det bra hemma har man det oftast bra på jobbet 

och tvärtom…” (Anita, Deltagare 6). 

 

SYNTES 

Resultatet visade sju friskfaktorer vilka deltagarna upplevde bidrog till hälsa på 

arbetsplatsen.  De friskfaktorer som beskrevs bland deltagarna var att ett bra ledarskap som 

gjorde att medarbetarna kunde känna arbetstillfredsställelse. Bra yttre arbetsförhållanden med 

lagom belastning i arbetet bidrar till att medarbetare kan hålla sig friska längre. Kollegornas 

betydelse av att känna gemenskap och trivas tillsammans kan skapa positiva sociala 

arbetsplatser. Återhämtning i vardagen, genom en struktur mellan arbete och fritid och att ha 

ett socialt stöd, kan bidra till att medarbetarna har resurser och förutsättningar att klara 

arbetets krav. Genom att fokusera på friskfaktorer kan friskare arbetsplatser uppkomma.  God 
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arbetsmiljö och frisk arbetsplats kan ge gynnsamma och positiva effekter på individen och 

samhället i stort. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med den genomförda studien var att beskriva vilka friskfaktorer personal upplever 

bidrar till en god hälsa på arbetsplatsen. Det gjordes genom kvalitativ intervjustudie med 

semistrukturerade intervjuer. Deltagarna får då möjlighet att fritt och med egna ord berätta 

vad de upplever om det aktuella ämnet. Semistrukturerade intervjuer lämpar sig också enligt 

Polit och Beck (2012) när forskaren vet vad den ska fråga om men inte kan förutse svaret. 

Alternativ metod var att utföra intervjuerna i fokusgrupper. Rädslan här var att inte alla 

deltagare skulle få samma utrymme under själva intervjun som de fick nu när de genomfördes 

enskilt. En fördel med att utföra fokusgruppsintervjuer hade kunnat vara att lättare komma 

igång att prata kring själva ämnet. Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till att få rik och 

detaljerad information varför den metoden valdes (Polit & Beck, 2012). Graneheim och 

Lundman (2004) menar att välja den mest lämpliga metoden stärker giltigheten i studien.  

 

Fortsättningsvis kommer begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet att användas 

för att diskutera studiens trovärdighet. Begreppen används ofta i kvalitativ forskning 

(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

  

Det finns en viss förförståelse, från en av författarna vad gäller arbete med sjukfrånvaro, som 

kan ha haft betydelse (Polit & Beck, 2012). Förutfattade meningar om vad friskfaktorer kan 

vara har försökts elimineras och ses ur ett objektivt perspektiv, inte minst genom att använda 

sig av öppna frågor under intervjun. Det finns en tanke från författarnas sida att om 

sjukfrånvaron är låg finns faktorer som verkar gynnande för medarbetaren på arbetsplatsen 

men författarna har inte vetat vilka, och det är just det som studerats. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är det viktigt att författarna har insikt i sin förförståelse innan intervjuerna 

hålls, för trovärdigheten. 

 

Ändamålsenligt urval tillämpades både vad gäller arbetsplats och personal (Polit & Beck, 

2012). Vad gäller arbetsplats önskades de arbetsplatser med lägst sjukfrånvaro. Önskan var 

två olika arbetsplatser men deltagarna kom från fyra olika arbetsplatser, i efterhand ses det 

som en styrka och möjlighet till ökad variation i resultatet, vilket även styrker giltigheten 
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(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En svaghet i den 

genomförda studien är att enhetschefen valde ut deltagarna vilket i sin tur kan ha påverkat 

resultatets giltighet. Enhetschefen kan ha valt de deltagare som till exempel trivs bäst på 

jobbet och de som inte klagar på sitt arbete. Ett annat urvalsförfarande kunde ha varit att 

skicka en förfrågan om deltagande till all personal på de fyra arbetsplatser för att därefter, 

utefter inklusionskriterierna, välja ut deltagare. Ett sådant urvalsförfarande bedömdes som 

mer tidskrävande (Polit & Beck, 2012). 

 

Av de tolv inbokade intervjuerna var det två deltagare som inte uppfyllde kriterierna samt en 

deltagare som ej kom till intervjun enligt avtalad tid. Det var under pågående intervjuer som 

det upptäcktes att en av de två deltagarna inte uppfyllde inklusionskriteriet tjänstgöringsgrad 

om minst 75 procent och den andra inklusionskriteriet att ha arbetat minst tre år på nuvarande 

arbetsplats. Intervjuerna fullföljdes och inkluderades i studien. Ur en etisk synvinkel hade det 

inte varit försvarbart att avbryta intervjuerna och att inte inkludera dem i studien eftersom 

deltagarnas tid och upplevelser hade tagits i anspråk.  

 

Vad gäller inklusionskriteriet om att arbeta minst tre år på arbetsplatsen kan den vara 

irrelevant då en egentlig arbetslivserfarenhet om minst tre år kanske hade varit mer lämplig, 

då finns möjlighet att veta vad friskfaktorer som ger god hälsa på arbetsplatsen är för den 

enskilda. Det valdes ändå att fortsätta intervjuerna med de som inte uppnådde 

inklusionskriterierna då deltagarna tagit sin tid och sin planering till att komma till intervjun. 

 

Samtliga deltagare var kvinnor. Önskvärt vore om även män deltagit i studien för att då kunna 

få en större variation beskriven. Åldersmässigt var kvinnorna mellan 41 och 65 år vilket tyder 

på en viss bredd, dessvärre missas här de yngre arbetstagarna, som kanske skulle haft ett annat 

synsätt på friskfaktorer som skapar god hälsa på arbetsplatsen. Deltagarantalet var dock elva 

vilket ändå ger möjlighet till variation i upplevelser av friskfaktorer. Polit och Beck (2012) 

beskriver mättnad i datamaterialet. I de sista två intervjuerna framkom ingen ytterligare 

information kring friskfaktorer, vilket kan tyda på mättnad. För att kontrollera datamättnad 

eller ej i studien hade ytterligare en till två intervjuer kunnat genomföras för att säkerhetsställa 

att ingen ny information tillkom (Polit & Beck, 2012).  

 

Semistrukturerade intervjuer användes för att deltagarna fritt skulle kunna berätta kring valt 

ämne (Polit & Beck, 2012). Användandet av intervjuguide gjorde att samtliga deltagare fick 
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samma frågor vilket ökade tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). En styrka för den 

genomförda studien var att två pilotintervjuer genomfördes, dels för att testa och förbättra 

intervjuguidens frågor, dels testa intervjuteknik (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna 

genomfördes i en av kommunens lokaler på en av arbetsplatserna. En avslappnad stämning 

utformades genom att intervjuerna genomfördes i en lugn miljö utan störningsmoment. Polit 

och Beck (2012) menar att en lugn miljö utan störningsmoment är idealt. Författarna växlade 

mellan att vara intervjuare och observatör, något som påverkar tillförlitligheten i studien (Polit 

& Beck, 2012). Möjlighet fanns för observatören att ställa följdfrågor när så behövdes, vilket 

skapade möjlighet att få större variation av friskfaktorer som ger god hälsa. En nackdel med 

att genomföra varannan intervju kan vara att intervjuerna inte genomfördes utefter exakt 

samma förutsättningar. En annan nackdel kan vara att vid samma intervjuare ökas 

erfarenheten och vanan att genomföra intervjuer (Polit & Beck, 2012). Deltagande av båda 

författarna under intervjun gör att båda kan ta del av samma information, kroppsspråk, suckar 

och så vidare vilket gör att tillförlitligheten stärks (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

En nackdel med att vara två intervjuare och en deltagare kan vara att deltagaren känner sig i 

underläge mot intervjuarnas maktposition, vilket tagits i beaktande.  

 

En förklaring till vad friskfaktorer innebar kändes nödvändig att ge till deltagarna. Den första 

deltagaren fick inte samma information som övriga deltagare vilket bör tas i beaktande. Det 

visade sig att den första informationen kring friskfaktorer var för knapphändig varför den 

utökades. Att deltagarna fick viss information om friskfaktorer kan ha påverkat resultatet men 

det ansågs nödvändigt att ge en förklaring då begreppet friskfaktor inte är ett vedertaget 

begrepp och kan vara svårt att förstå. Inte heller i den vetenskapliga litteraturen har ordet 

friskfaktor någon generell översättning till engelskan. Flera deltagare hade svårt att förstå 

begreppet eller komma igång att reflektera kring friskfaktorer. Egna reflektioner är att 

resultatet borde bli annorlunda om det skett uppföljande intervjuer någon vecka senare från 

första intervjun. Då deltagarna hade haft möjlighet att reflektera kring intervjufrågorna i direkt 

förhållande till deras arbetsmiljö. En annan reflektion är att resultatet kan ha blivit mer 

omfattande om deltagarna hade fått skriftlig information kring ämnet friskfaktorer innan 

själva intervjuerna. En av intervjuerna var 14 minuter lång, där deltagaren inte förstod 

begreppet friskfaktorer och på så vis hade svårt att reflektera kring vilka friskfaktorer som ger 

god hälsa på arbetsplatsen. Det finns en risk med korta intervjuer, det kan vara svårt att nå ett 

djup i intervjun, vilket bör tas i beaktande. 

 

https://docs.google.com/document/d/1Piwi53lIAjYe3aDc5U998z7iCVSAKRlND8kGVrXezFM/edit?usp=drive_web&usp=docs_home
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Samtliga intervjuer spelades in på två smartphones. Inspelning av intervjuer ses som viktigt 

enligt Polit och Beck (2012), då går intervjun att transkriberas ordagrant och ingen viktig data 

missas. Inspelning av intervjun kan ha påverkat resultatet, då deltagarna kunde känna sig 

spända och obekväma med att bli inspelade. En bit in i intervjuerna tycktes anspänningen 

avta. Deltagarna upplevdes avslappnade och som att de kunde prata på fritt kring ämnet och ta 

upp det de själva ville, trots inspelning, miljön runt om var även den avspänd och utan 

störningsmoment. Intervjuerna med deltagarna skedde under tre på varandra efterföljande 

dagar vilket ger en konsekvens i datainsamlingen vilket höjer tillförlitligheten enligt 

Graneheim och Lundman (2004). 

 

Analysen genomfördes med manifest innehållsanalys, då den analysmodellen lämpar sig bra 

då fokus ligger på den textnära informationen. Manifest metod är även en bra metod att börja 

med då vana att analysera inte finns (Graneheim & Lundman, 2004). I den genomförda 

studien har båda författarna läst samtliga intervjuer och genomfört flertalet delar av analysen 

gemensamt, vilket ökar tillförlitligheten. Det ämne som var avsett att beskrivas togs fram i 

analysprocessen och författarna var eniga i analysprocessen och om framkommet resultat, 

vilket visar på giltighet (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Under hela analysprocessen diskuterades meningsskiljaktigheter igenom för att 

slutligen nå konsensus i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Under hela 

analysprocessen återvände författarna till syftet för att försäkra sig om att irrelevant 

information ej togs med. Citat från intervjuerna finns med i resultatet för att därigenom ge 

möjlighet att bedöma giltigheten i resultatet. En aktiv tanke kring den egna förståelsen och det 

egna tolkandets inverkan har också funnits, för att försöka nå överförbarhet. I kvalitativ ansats 

sker alltid en viss egen tolkning av författarna enligt Graneheim och Lundman (2004), vilket 

också är viktigt att ta i beaktande. Studien är genomförd på personal inom LSS-verksamhet 

där samarbete mellan kollegor utgör en stor del av arbetet. Deltagarna utgör till stor del en 

homogen grupp och det är inte säkert att samma resultat framkommit i annan situation eller 

grupp (Polit & Beck, 2012). Bedömningen av överförbarheten av studien underlättas av att det 

finns en noggrann och detaljerad beskrivning av urval, datainsamling och analys, i slutändan 

är det dock läsaren som avgör om resultatet är överförbart eller inte (Graneheim & Lundman, 

2004).  
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Resultatdiskussion 

Den genomförda studiens resultat tyder på att deltagarna upplevde ungefär samma 

friskfaktorer vilka ger hälsa på arbetsplatsen. Flertalet friskfaktorer som framkom i resultatet 

är de samma som litteraturen belyser vilket tyder på att de till stor del är allmängiltiga 

(Aronsson & Lindh, 2004; Lindberg & Vingård, 2012b; Lindin Arwedson et al., 2007; 

McCarthy et al., 2013; Sloan, 2012). Studien syftade till att belysa de faktorer som främjar 

hälsa, det vill säga det salutogena perspektivet, vilket Antonovsky (1987) utvecklade i teorin 

KASAM, känsla av sammanhang. Antonovsky menar att hälsa till stor del beror på 

människans förhållningssätt till sitt eget liv och att känsla av sammanhang är en viktig faktor 

för att bevara hälsa. Antonovsky menade att de faktorer som gör en individ sjuk är andra än 

de som gör individen frisk. På liknande sätt har deltagarna i studien beskrivit friskfaktorer de 

upplever bidrar till en god hälsa och på så vis bidra till friskare medarbetare. 

 

I aktuell studie upplevde deltagarna lyhörd chef som en friskfaktor vilket gav en god hälsa på 

arbetsplatsen. Kommunikation med medarbetarna var viktigt för att uppleva chefen som 

lyhörd, det vill säga om chefen var inlyssnande samt litade på sina medarbetare. Det är i 

enlighet med tidigare forskning (Lindin Arwedson et al., 2007). Resultatet i aktuell studie 

visade även att kontinuitet gällande chefen hade betydelse, då det tar en tid att lära känna 

varandra. Ledarskapet hade betydelse för hur medarbetarna upplevde sig må. Liknande 

resultat framkom i tidigare forskning där McKee et al. (2011) beskrev att genom ledarens 

inflytande kunde de anställda öka känslan av gemenskap på arbetsplatsen. 

 

Resultatet visade även att ett bra stöd från chefen var en viktig aspekt. Stöd och feedback från 

chefen hade betydelse när det handlade om hur medarbetaren hade agerat i en arbetssituation. 

Stöd från chefen vid besvärliga situationer framkom även i Aronsson och Lindhs (2004) 

studie som en faktor för långtidsfriskhet. Stöd från chefen innebar i den genomförda studien 

även att få svar på sina frågor inom rimlig tid. Liknande resultat framkom i två tidigare studier 

(Lindberg & Vingård, 2012b; Vingård 2015), där de benämnde att ledaren skall vara 

tillgänglig och stödjande. 

Utbildning och kompetensutveckling beskrevs i den genomförda studien som något positivt 

vilket gav en god hälsa på arbetsplatsen. Någon medarbetare hade fått utbildning i massage 

som kunde ges till både kollegor och till brukare. Fortbildning framkom även i Vinbergs 

(2015) resultat vilket var positivt för den psykiska hälsan. Deltagarna ur aktuell studie beskrev 
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vikten av att som ledare känna till sina medarbetares kompetens och erfarenhet vilket bidrog 

till en känsla av ett bra arbetsklimat. Resultatet visade att självständighet, känna förtroende 

från chefen och att deltagaren själv fick planera upp sitt arbete som positivt. Liknande resultat 

beskrevs av Lindin Arwedson et al. (2007) där individuellt ansvar var en av fyra faktorer 

vilket kännetecknar en hälsosam arbetsplats. 

Deltagarna i den genomförda studien uppgav att tydliga förväntningar på vad som ska göras 

och varför de är på arbetsplatsen gav dem trygghet. Det överensstämmer med Vingård (2015) 

som kom fram till att kontroll i arbetet och tydliga mål resulterade i en hälsosam arbetsmiljö. 

Resultatet från den genomförda studien visade även att delaktighet hos medarbetarna gav en 

god hälsa på arbetsplatsen. Delaktigheten innefattade både innan nya projekt sattes igång och 

när beslut skulle tas på arbetsplatsen. Tidigare forskning visar att medarbetarnas delaktighet i 

beslutsfattande på arbetsplatsen påverkade arbetstillfredsställelsen positivt (Xia, Zhang & 

Zhao, 2016; Zhu, Xie, Warner & Guo, 2015). En öppen kommunikation fungerade som 

moderator mellan deltagande i beslutsfattande och arbetstillfredsställelse (Xia et al., 2016). 

Hade medarbetaren för avsikt att vara aktivt deltagande på arbetsplatsen och engagera sig i 

sitt arbete blev arbetstillfredsställelsen än större (Zhu et al., 2015). Hansen, Byrne och Kiersch 

(2014) undersökte förklaringar kring förhållandet mellan ledarskap och engagemang. 

Resultatet visade att engagerade medarbetare kände koppling till sin organisation på flera sätt, 

bland annat känslomässigt. Hansen et al. (2014) studie stödjer påståendet att engagemang var 

värdefullt för organisationer. De fick även fram betydelsen av ett rättvist ledarskap, vilket inte 

framkommer i den genomförda studiens resultat.  

 

I den genomförda studien fanns enligt deltagarna inga arbetsrelaterade sjukskrivningar på 

deras arbetsplatser. Upplevelsen från deltagarna var att de sällan var sjuka på grund av 

arbetet. De kunde genomföra sina arbetsuppgifter utan stress och kunde gå hem och släppa 

tankarna på arbetet. En egen tanke är att det kan vara svårt att veta vad som skapar 

sjukfrånvaro men en upplevelse av att inte jobbet i sig skapar sjukdom är positivt. Andra 

faktorer som gjorde att deltagarna i studien var friska, var att de inte hade något fysiskt 

belastande arbete, att det fanns till exempel rätt hjälpmedel, rätt arbetsredskap och tillräckligt 

med personal för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. På så vis kan deltagarna uppnå en 

hanterbar arbetssituation (Antonovsky, 1987). Genom att deltagarna i studien upplevde att de 

klarade av sina arbetsuppgifter upplevde de sitt arbete som tillfredsställande. Helt i enlighet 

med Lindberg och Vingård (2012b) och Vingård (2015) resultat där de fann att ett fysisk 
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säkert arbete och lämplig bemanning var faktorer som kännetecknar en rimlig 

arbetsbelastning och en hälsosam arbetsmiljö. Lindin Arwedson et al. (2007) relaterade också 

till arbetsutrustningens påverkan till en god arbetsmiljö. Liknande resultat beskrevs även i 

Aronsson och Lindh (2004) studie. Resultatet i den genomförda studien kring de yttre faktorer 

som påverkar hälsan på arbetsplatsen var bra ventilationen och lokalernas utformning. 

 

Ett oväntat resultat som framkom i den aktuella studien var betydelsen av att ha det rent, 

fräscht, ordning och reda på arbetsplatsen. Ett annat oväntat resultat i föreliggande studie men 

som är viktig för allas trivsel var personalens egna hygien. Deltagaren menade att personalens 

kläder ska vara hela och rena och att personalen ska lukta gott. 

 

Resultatet i den genomförda studien visar på vikten av att ha roligt på arbetet. Roligt på 

arbetet får deltagarna genom att de trivs med sina kollegor och många av dem har arbetat 

länge tillsammans. Det har medfört att de känner varandra väl. Arbetskollegor som kan ha 

roligt och kan skratta tillsammans bidrog till ett bra arbetsklimat (Lindin Arwedson et al. 

2007). 

 

Resultatet visade även att deltagarnas flexibla och varierande arbetsuppgifter påverkade 

deltagarnas hälsa på arbetsplatsen positivt. Arbetet medförde också att de kunde vistas både 

utomhus och inomhus, till exempel att de kunde gå ut på promenad under arbetstid 

tillsammans med brukarna. Flexibiliteten i arbetet gjorde även det möjligt att utföra andra 

arbetsuppgifter beroende på dagsformen. Deltagarna trivdes med sina arbetsuppgifter vilket 

medförde att de menade att det var roligt att gå till arbetsplatsen och de upplevde glädje i 

arbetet. I den genomförda studien upplevde deltagarna att de trivdes med sina arbetsuppgifter 

vilket kan uppfattas som arbetsnöjdhet. Den aktuella studien utfördes på arbetsplatser med låg 

frånvaro. LeCheminanst, Merrill och Masterson (2015) beskrev ett samband mellan låg 

frånvaro och en hög arbetsnöjdhet. Deltagare i aktuell studie upplevde att en hälsosam livsstil 

i form av kost, motion och god sömn bidrog till hälsa på arbetsplatsen. LeCheminant et al. 

(2015) studerade även sambandet mellan hälsovanor innefattande kost, motion och sömn i 

förhållande till frånvaro vilket inte tagits i beaktande i aktuell studie. I LeCherminant et al. 

(2015) resultat uppfattades en minskning av stress vid hälsosammare livsstil. 

 

Ett öppet klimat på arbetsplatsen innebar att medarbetaren kunde samtala med varandra om 

både bra och mindre bra företeelser. Det kunde handla om att kunna lösa konflikter 
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direkt.  Deltagarna i den aktuella studien beskrev en lättsamhet över att kunna gå till arbetet 

trots att de haft en mindre bra morgon. Det fanns en förståelse för varandra och då vågade de 

bland annat “småbusa” med varandra och kunde då skratta tillsammans vilket gav en positiv 

stämning på arbetsplatsen. Liknande resultat visade Lindin Arwedson et al. (2007) studie där 

ett bra arbetsklimat skapade arbetsglädje samt ett bra team som var engagerade i både sina 

egna och sina kollegors arbetsuppgifter. Vingård (2015) beskrev också att ett positivt socialt 

klimat gynnande den psykiska hälsan och välbefinnandet. Något mer som deltagarna i den 

genomförda studien upplevde påverkade på det öppna klimatet var flexibiliteten gentemot 

kollegor. Det handlade om att ställa upp för varandra om kollegan inte mådde riktigt bra men 

tillräckligt bra för att vara på arbetet. Arbetskollegorna kunde då stötta upp och byta 

arbetsuppgifter, från mer krävande arbetsuppgifter till mindre krävande arbetsuppgifter. 

Flexibiliteten i schemaläggningen var något som även togs upp av deltagarna, de anpassade 

sig efter varandra då de planerade sina egna scheman. Tidigare forskning visar att flexibilitet i 

arbetet har betydelse för hälsan på arbetsplatsen (Lindin Arwedson et al., 2007). 

 

Känna gemenskap var en av de friskfaktorer som framkom i den genomförda studien. Trivas 

med sina kollegor gav en bra sammanhållning i arbetsgruppen, där bland annat tuffa perioder 

på arbetsplatsen hade medfört att arbetsgruppen kommit närmare varandra. Träffas utanför 

arbetet uppfattades som viktigt. Det stärkte gemenskapen ytterligare och medarbetarna lärde 

känna andra sidor av varandra. Personalföreningen på arbetsplatsen bidrog till 

personalfrämjande och ökad gemenskap. Liknande resultat beskriver Lindberg och Vingård 

(2012b) där arbetstagarna ansåg att ett positivt och socialt klimat bidrar till en hälsosam 

arbetsmiljö. Utföra aktiviteter utanför arbetsplatsen med arbetskollegor gav tid till skratt och 

bidrog till ett bra arbetsklimat (Lindin Arwedson et al., 2007). 

 

Studien är genomförd på medarbetare inom LSS-verksamhet där samarbete mellan kollegor 

utgjorde en stor del av arbetet, vilket kan ha påverkat det framkomna resultatet och ge en syn 

av att arbetskollegorna spelar en stor roll. Hade studien genomförts på annan yrkesgrupp där 

samarbetet med kollegor inte är lika framträdande kanske ett annat resultat hade framkommit. 

 

Lindin Arwedson et al. (2007) benämner i sitt resultat aktiv friskvård som en faktor vilken 

kännetecknar en hälsosam arbetsplats. Deltagarna i den genomförda studien beskriver 

återhämtning som en friskfaktor som ger god hälsa på arbetsplatsen. Återhämtning kunde ske 

som bland annat motion, i form av promenader eller träning på gym. Medarbetarnas eget 
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ansvar för sin hälsa utanför arbetsplatsen bekräftas i Lindin Arwedson et al. (2007) studie. 

Återhämtning innebar även att ha en balans mellan arbete och fritid, att kunna lämna tankarna 

på jobbet när deltagarna var lediga, inte ta med jobbet hem. En egen reflektion här var att 

deltagarna hade kollegor som tog över arbetsuppgifterna efter arbetsdagens slut, de 

arbetsuppgifter deltagarna i studien hade kunde enbart utföras på arbetsplatsen. Flera av 

arbetsplatserna, där deltagarna arbetade, hade bemanning dygnet runt. Hade studien 

genomförts med deltagare med andra arbetsuppgifter vilka var lättare att ta med hem hade 

resultatet kunnat bli annorlunda. Lewis (2003) beskriver att gränsen mellan arbete och icke-

arbete, gällande kontorsarbetande, har suddats ut. Det har blivit allt vanligare att arbetet 

inkräktade på arbetstagarens fritid och privatliv. Kinman och Jones (2008) beskrev även de en 

låg balans mellan arbete och fritid för akademiker. En egen reflektion kring balansen mellan 

arbetet och fritid kan vara teknikens roll. Medarbetare tar hem jobbtelefonen och blir på så vis 

ständigt nåbara. Det blir mer och mer vedertaget och accepterat hos arbetsgivare och kan till 

slut bli till en negativ trend, att ständigt vara nåbar. Frågan blir hur vi då kan arbeta med vår 

återhämtning, om det förväntas av oss att ständigt vara nåbara. Här har den stödjande chefen 

en viktig roll för att stödja medarbetarna till en bättre balans mellan fritid och arbete vilket 

McCarthy et al. (2013) bekräftar. 

 

Deltagarna i den aktuella studien upplevde socialt nätverk som en friskfaktor som bidrar till 

en god hälsa på arbetsplatsen. Familjen, barnen och barnbarnen gav positiva effekter på 

deltagarnas hälsa och skapade mening. Antonovsky (1987) beskrev meningsfullhet som det 

motiverande elementet där en känslomässig innebörd fanns. En egen reflektion är att 

deltagarnas sociala nätverk kan bidra med meningsfullhet vilket i sin tur gör att deltagarna 

kan klara av de krav som kan finnas på arbetsplatsen. Aronsson och Lindh (2004) fann också 

de att hemmiljön hade betydelse för hälsa och långtidsfriskhet. Deltagarna i den aktuella 

studien nämnde vikten av att göra något de själva uppskattade att göra. Det kunde handla om 

semesterresor, roliga aktiviteter eller bara vara hemma och koppla av. Deltagarna uppgav 

även struktur i vardagen, struktur i det egna privatlivet upplevdes som en bidragande faktor 

till att lättare klara av sitt arbete och känna hälsa på arbetsplatsen. 

 

SLUTSATS 

Resultatet visade sju friskfaktorer vilka deltagarna upplevde bidrog till en god hälsa på 

arbetsplatsen. Friskfaktorerna var; lyhörd chef, goda arbetsförhållanden, 

arbetstillfredsställelse, öppet klimat, känna gemenskap, återhämtning samt socialt nätverk. 
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Resultatet i aktuell studie tyder på att samtliga deltagare upplevde ungefär samma 

friskfaktorer. Flertalet friskfaktorer som framkom i resultatet är de samma som litteraturen 

belyser vilket tyder på att de till stor del är allmängiltiga. Känsla av sammanhang är en viktig 

faktor för att bevara hälsa, Antonovsky menade att de faktorer som gör en individ sjuk är 

andra än de som gör individen frisk. På liknande sätt har deltagarna i studien beskrivit 

friskfaktorer de upplever bidrar till en god hälsa, vilket i sin tur bidrar till friskare 

medarbetare. För företagssköterskan är det främjande arbetet med och mot friskare 

medarbetare och friskare arbetsplatser en viktig del. En frisk arbetsplats och en god 

arbetsmiljö kan ge positiva och gynnsamma effekter på individen och samhället i stort. 

 

KLINISK IMPLIKATION 

Genom att lyfta de friskfaktorer, vilket bidrar till hälsa på arbetsplatsen, ges arbetsgivare och 

arbetstagare möjligheten att arbeta mer inriktat mot en mer hälsofrämjande arbetsplats. Det 

gör det lättare att veta vilka faktorer som är viktiga att tänka på vad gäller hälsa i arbetslivet 

och minskad sjukfrånvaro. För företagshälsovården och företagssköterskor kan identifieringen 

av friskfaktorer vara ett stöd för att ytterligare arbeta hälsofrämjande med arbetstagare och 

arbetsgivare. Hälsosamma arbetsplatser kan leda till ökat välbefinnande hos medarbetare och 

ökad produktivitet. 

FRAMTIDA FORSKNING 

En intressant aspekt hade varit att jämföra en arbetsplats med låg sjukfrånvaro med en 

arbetsplats med hög sjukfrånvaro. För att därigenom undersöka om friskfaktorerna deltagarna 

upplevde på de olika arbetsplatserna överensstämde eller skiljdes åt. Ytterligare ett intressant 

ämne skulle vara att studera en arbetsplats med låg sjukfrånvaro inom något annat 

yrkesområde än omsorgen. Framtida forskning inom valt ämne skulle kunna göras med en 

kvantitativ metod då det skapar ett större underlag. I den aktuella studien framgår det inte 

djupare hur mycket deltagarna motionerar. Vilket kunde vara intressant att studera vidare, 

relationen mellan motion på fritiden och hur de upplever hälsa på arbetsplatsen. 

Identifierandet av friskfaktorer är en viktig del, att sedan ta reda på hur friskfaktorerna kan 

praktiskt tillämpas på arbetsplatsen är en annan viktig del i den framtida forskningen. 
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