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Sammanfattning  

 

Föreliggande studie försöker beskriva och analysera hur företagssköterskan upplever sin 

arbetsglädje och flow. Utifrån olika synvinklar vill studien ta reda på hur upplevelsen ser ut, 

vad som gynnar arbetsglädje och flow, vilka effekterna är på arbetet och hur organisatoriska 

faktorer påverkar arbetsglädje och flow. Studien bygger på enkäter och intervjuer med 

företagssköterskor runtom i Sverige.  

 

Studien försöker lyfta fram ett antal faktorer som skulle kunna öka arbetsglädje. Ett positivt 

klimat, goda relationer, feedback och en stödjande chef och ledning var de viktigaste 

faktorerna. De teoretiska modellerna KASAM och Positive factors at work, kan vara 

användbara verktyg i det hälsofrämjande arbetet. Arbetsglädje är en betydelsefull psykosocial 

friskfaktor som även har positiva effekter på kvalitet och produktion. Slutsatsen är att genom 

att studera arbetsglädje ur olika synvinklar kan flera salutogena arbetsmiljöaspekter träda 

fram. 

 

Nyckelord; arbetsglädje, arbetsmiljö, flow, företagssköterska, hälsofrämjande 

 

 

Abstract 

 

Present mixed study aims to describe and analyze how occupational health nurses experience 

her work satisfaction and flow. From various aspects this study examines the experience, what 

possibly promote or satisfaction and flow, what are the work effects, and how organizational 

factors implicate. The study consists of one survey study with occupational health nurses in 

Sweden and another interview study with a range of them. 

 

The study attempts to point towards a number of elements which may possibly increase work 

satisfaction. A positive work climate, good relationships, feedback and a supportive 

management appear to be the most significant elements. The theoretical models Sense of 

Coherence and Positive factors at work may be useful tools in health promotion work. Work 

satisfaction as a significant psychosocial health factor also has positive quality and production 

effects. The implication to study work satisfaction through different dimensions may result in 

various work climate aspects appearance.  

 

Key words; flow, health promotion, occupational health nursing, work climate, work 

satisfaction 
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1 INLEDNING 

 

Vi är två sjuksköterskor som går Företagssköterskeprogrammet vid Örebro universitet. 

Arbetsmiljö är ett område som intresserar oss särskilt. Det finns kunskap och forskning kring 

hur man inte ska ha det på arbetsplatserna, men väldigt lite om friskfaktorer, dvs. om vad som 

ger förutsättningar för individen att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet. Den 

psykosociala ohälsan ökar i Sverige liksom sjukfrånvaron. Orsakerna till detta diskuteras men 

svaren är långtifrån givna (Abrahamson et. al., 2003).  Med ett hälsofrämjande synsätt ville vi 

försöka identifiera framgångsfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön med fokus på 

arbetsglädje. 

 

Enligt Angelöw (2006) är arbetsglädje ett uttryck för en god psykosocial arbetsmiljö och 

viktig för att skapa en hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats. Med arbetsglädje som 

en indikator på hälsa ville vi undersöka arbetsglädjen hos experterna på arbetsmiljö; nämligen 

företagssköterskorna.  Har företagssköterskan en bra psykosocial arbetsmiljö? Upplever 

företagssköterskan arbetsglädje och flow i arbetet? Vilka effekter har arbetsglädjen på individ 

och verksamhet? Vilka är de psykosociala friskfaktorerna i arbetet? De här funderingarna 

belyser de tankar och idéer till hur den här studien uppkom. Vi beslutade oss helt enkelt för att 

vända oss till företagssköterskor i olika delar av Sverige och försöka ta reda på hur deras 

arbetsmiljö ser ut.  

 

 

2 BAKGRUND  

 

2.1 Företagssköterskor 

 

Det finns ca 1 100 företagssköterskor verksamma inom företagshälsovårdsbranschen i 

Sverige. Företagshälsovårdens övergripande uppdrag är att vara en oberoende expertresurs 

inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa (Prevent, 2014). En vanligt förekommande uppgift är att 

identifiera samband och lösa komplexa frågeställningar i arbetslivet. Inom branschen finns 

tvärvetenskaplig kompetens inom bland annat arbetspsykologi, organisation, folkhälsa, 

medicin, rehabilitering, ergonomi och teknik (Prevent, 2014). Företagssköterskan ska arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande inom omvårdnad och arbetsmedicin, aktivt bidra till 

forskning, utveckling och utbildning, utöva ledarskap och driva sin professionella utveckling 

framåt (Riksföreningen för företagssköterskor, 2013). Arbetsuppgifterna är många och 

varierande, men vanligt förekommande är hälsosamtal och undersökningar, rehabilitering, 

hälsokartläggningar, lagstadgade medicinska undersökningar samt rådgivning och utbildning i 

livsstilsfrågor och hjärt- och lungräddning. De vanligast förekommande arbetsrelaterade 

problemen, i svenskt arbetsliv, är psykosociala besvär och belastningsskador (Prevent, 2014). 

 

 

2.2 Hälsofrämjande arbetsmiljöer 

 

Arbetsmarknadsdepartementet (2010) betonar att hälsofrämjande arbetsmiljöer har positiva 

effekter på både individ och verksamhet. Arbetslivet har också stor betydelse för självkänslan 

hos individen, samt för rollen som individen spelar i samhället, menar Theorell och Kecklund 

(2010). Enligt Hanson (2004) finns två utgångspunkter gällande hälsa. Den första är 

patogenes vilken innebär att man identifierar och beskriver sjukdomsframkallande faktorer, 

dvs. processen från frisk till sjuk. Den andra utgångspunkten är salutogenes, hälsans ursprung, 

som istället försöker ta reda vad som bidrar till ökad hälsa. Lindberg (2011) visar att 
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hälsofrämjande arbetsplatser ökar motivationen hos anställda. Viktiga komponenter på dessa 

arbetsplatser är erkännande och kompetens samt inflytande och delaktighet (Lindberg, 2011). 

Fler viktiga faktorer för hälsofrämjande arbetsmiljöer är feedback, positivt klimat, bra 

relationer, samarbete, delaktighet, tydliga mål, lagom arbetsbelastning samt positiva, 

tillgängliga och rättvisa ledare (Arbetsmiljöverket, 2012:7).  

 

2.3 Psykosociala friskfaktorer och stress 

 

I arbetsmiljön finns flera psykosociala friskfaktorer, men den innefattar också arbetes innehåll 

och organisationen. Friskfaktorerna bygger på aktuell forskning och uppmärksammar viktiga 

faktorer såsom ledarskap, tydlighet, delaktighet, feedback, utvecklingsmöjligheter, 

återhämtning och sociala relationer (Abrahamsson et al., 2003). Den psykosociala 

arbetsmiljön innefattar arbetsplatsens miljö och omgivning, enligt Abrahamsson et al. (2003).  

Nya risker inom den psykosociala arbetsmiljön är bl.a. otrygga anställningsavtal, högre 

arbetsbelastning och bristfällig balans mellan privat- och arbetsliv, enligt Arbetsmiljöverkets 

rapport 2013:6. Var fjärde anmälan om arbetssjukdom är orsakad av organisatoriska eller 

sociala faktorer. 

 

Det saknas en vedertagen definition av begreppet stress, men enligt Währborg (2009) är den 

definition som mest används är att stress uppstår när individen inte har förmåga att hantera det 

liv hon förväntas leva (Währborg, 2009). Währborg menar vidare att faktorer som påverkar 

oss och den respons som dessa stimuli ger kan definieras som en stressreaktion. 

Under flera decennier har den arbetsrelaterade stressforskningen styrts av krav- kontroll- och 

stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). Med krav menas faktorer som tidspress och hög 

arbetsbelastning. Att ha inflytande innebär att man har kontroll, men det kan också innebära 

stimulans och utveckling t ex varierande arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990). Socialt 

stöd kan avgöra hur man bedömer och agerar i en viss situation (Folkhälsoguiden, 2013). Det 

sociala stödets betydelse betonas också inom socialpsykologin och Antonovsky (2005) menar 

att individen behöver få feedback på sina beslut. Gunnarsson (2009) menar att feedback 

handlar om att få människor att förstå att de är sedda, betydelsefulla och bidrar till andras 

utveckling.  

 

2.4 Positiv psykologi i arbetslivet 

 

Positiv psykologi undersöker positiva erfarenheter, personliga styrkor och ett meningsfullt liv 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Det fokuserar på aspekter av människans villkor som 

leder till lycka, självförverkligande och trivsel (Linley, Joseph, Harrington & Wood, 2006). 

Mänskliga styrkor som fungerar som en buffert mot psykisk ohälsa har identifierats. Bland 

styrkorna nämns mod, optimism, social kompetens, arbetsmoral, ärlighet, uthållighet och 

kapacitet för flow och insikt. Ko och Donaldson (2011) menar att självtillit, personlig kraft, 

positiv tillförsikt, uthållighet och förmåga att ändra riktning i livet är viktiga egenskaper som 

går att utveckla. Egenskaperna kan öka individens prestation, tillfredsställelse och 

engagemang i arbetet, ge lägre frånvaro, minska stress samt avsikten att sluta på arbetet (Ko 

& Donaldson, 2011). 

 

Flow är ett begrepp inom positiv psykologi och beskrivs som ett tillstånd av totalt 

engagemang i nuet. Det kännetecknas av en intensiv och fokuserad koncentration på 

uppgiften. I flow kombineras hög kompetens med höga utmaningar. Begreppet flow 

introducerades av professor i psykologi, Csiksentmihalyi, (1997/2006) som menar att det 

lyckliga livet kännetecknas av att vi upplever flow och då helt går upp i det vi gör. Flow 
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definieras i Svenska Akademiens Ordlista (2014) som en känsla av koncentration, eufori och 

tidlöshet. Känslan av flow kan uppstå om det finns tydliga mål, balans mellan krav och 

förmåga samt klar och direkt feedback, skriver Csikszentmihalyi (1997/2006). Flow upplevs 

vanligen när personen ägnar sig åt sin favoritsysselsättning och uppstår ofta även på arbetet. 

När en uppgift skapar flow, är den värd att göras för sin egen skull och aktiviteten i sig 

upplevs som en belöning i sig. Csikszentmihalyi (1997/2006) menar också att man kan 

förbättra sin livskvalitet genom att öka förutsättningarna för flow. Forskning tyder på att 

anställdas upplevelse av flow kan öka genom stöd och resurser, men Ko och Donaldson 

(2011) hävdar att det behövs fler studier beträffande flow i arbetslivet.  

 

2.5 Arbetsglädje  

 

I och med att arbetspsykologin växte fram på 1900-talet förankrades också begreppet 

arbetsglädje vetenskapligt (Sandberg, 2011). Ordet arbetsglädje betonar en positiv aspekt på 

arbete, enligt författaren. Arbetsglädje ses som en egenskap som en individ kan ha i mindre 

eller större utsträckning, och förknippas med känslan av meningsfullhet, god kommunikation, 

problemlösning och att ha roligt. Enligt Sandberg (2011) skapas arbetsglädje i samspelet 

mellan individens egenskaper och förhållanden i arbetslivet. 

 

Hos personer med hög arbetslust är god hälsa vanligt förekommande och Angelöw (2006) 

påtalar också att det finns ett samband mellan ökad arbetsglädje och sjunkande sjukfrånvaro 

och ohälsa. Detta styrks även av en omfattande metaanalys av Faragher, Cass & Cooper 

(2005) samt av en studie gjord av Fiabane, Giorgi, Sguazzin och Argentero (2013). Personer 

med låg arbetsglädje visade samband med psykisk ohälsa och utmattningssyndrom. Bovier, 

Arigoni, Schneider och Gallacchi (2009) fann att personer med hög arbetsglädje också hade 

bättre psykisk hälsa. Studien visar att hög arbetsglädje, god levnadsstandard, social status och 

professionella relationer, tycks mildra effekten av emotionell utmattning. Föreliggande studier 

belyser arbetsglädjens stora roll i utvecklingen av hälsofrämjande arbetsplatser.  

 

Angelöw (2013) introducerade begreppet systematiskt arbetsglädjearbete, som ett sätt att 

systematiskt och medvetet utveckla strategier för att stärka arbetsglädjen hos medarbetare och 

chefer. Arbetsglädje är den viktigaste förutsättningen för organisatoriska framgångar 

(Angelöw, 2013). Positiva effekter av hög arbetsglädje är högre effektivitet och kvalitet i 

arbetet, bättre resultat och ekonomi, bättre hälsa, samarbete och trivsel samt ökad 

meningsfullhet. Arbetsglädje minskar också risken för arbetsrelaterad stress, menar Angelöw 

(2013). Sellgren, Ekvall och Tomson (2008) visar att arbetsglädje har ett samband med 

kreativt arbetsklimat, samt att sjuksköterskor med arbete i ett kreativt arbetsklimat känner 

högre grad av arbetsglädje, vilket medför att de i större utsträckning arbetar kvar på 

arbetsplatsen. 

 

2.6 Teoretiska modeller 

2.6.1 KASAM 

 

Den teoretiska modellen KASAM (Bild 1), som betyder känsla av sammanhang, utvecklades 

av Aaron Antonovsky, forskare i medicinsk sociologi (Antonovsky, 1987/2005). 
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Bild 1. Teoretisk modell KASAM. Källa: Antonovsky, 1987/2005  

 

Antonovskys omfattande empiriska studier hade ett salutogenetiskt synsätt, dvs. med fokus på 

hälsans ursprung. KASAM består av tre centrala begrepp; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 1987/2005). Begriplighet syftar till hur man upplever yttre och 

inre stimuli som konkreta, och att den information man får uppfattas som strukturerad, tydlig 

och sammanhängande. Hanterbarhet handlar om upplevelsen av att ha tillgång till resurser för 

att kunna hantera krav och olika händelser. Hög hanterbarhet har ett starkt beroende av hög 

begriplighet. Meningsfullhet beskriver i vilken grad man upplever livets känslomässiga 

innebörd. och är den motivationsskapande och viktigaste komponenten i KASAM.  

 

2.6.2 Positive factors at work 

 

I det nordiska projektet ”Positive factors at work” utvecklades år 2009 en teoretisk modell 

(Bild 2) för hur positiv psykologi kan tänkas fungera i arbetslivet för att skapa hälsofrämjande 

arbetsmiljöer (Christensen et al., 2009). 

 

 
    

Bild 2. Teoretisk modell Positive factors at work. Källa: Christensen et al., 2009 

 

På organisationsnivå fokuseras på positiva resurser, styrkor och psykologiska kapaciteter som 

kan utvecklas för att ge förbättrade prestationer på arbetet. Modellen grundas på att 

erfarenheter och attityder skapas i interaktionen mellan anställda och situationer i arbetslivet. 

Olika arbetserfarenheter kan vara viktiga för de anställdas välbefinnande, arbetsprestation, 

långtidshälsa samt för om de stannar kvar på arbetsplatsen (Christensen et al., 2009).  

Begriplighet 

Meningsfullhet 

 
Hanterbarhet 
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Sammanfattningsvis undersöker teorin vilka arbetsförhållanden och erfarenheter som ger de 

anställda personlig utveckling och välbefinnande. Teorins utgångspunkter finns på både 

individnivå och organisationsnivå på en arbetsplats, t ex resulterar olika resurser i olika 

konsekvenser för individ och organisation. Modellen beaktar hälsoaspekter såsom 

välbefinnande och återhämtning men också lönsamma organisatoriska sidor som prestation 

och att anställda vill stanna kvar i organisationen. 

 

2.7 Problemformulering 

 

Företagssköterskan har specialistkompetens inom omvårdnad med fokus på människan i 

arbetslivet. Företagssköterskan verkar också i sin egen fysiska och psykosociala arbetsmiljö, 

som alltmer präglas av ökade ekonomiska krav i vinstdrivande företag. Den psykosociala 

arbetsmiljön liksom friskfaktorer har kommit alltmer i fokus inom arbetsmiljöforskningen. 

Friskfaktorer är en del av det salutogena förhållningssättet. Det saknas dock forskning kring 

företagssköterskans arbetsmiljö, vilken vi vill undersöka, särskilt när det gäller arbetsglädje 

och flow i företagssköterskans arbete. Studiens teoretiska referensram är teorin om KASAM, 

som innefattar begreppet känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005), och den teoretiska 

modellen Positive factors at work som studerar hur positiv psykologi kan användas i 

arbetslivet för att skapa hälsofrämjande arbetsmiljöer (Christensen et al., 2009). 

 

 

3 SYFTE  

 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera företagssköterskans upplevelse av sin 

egen arbetsglädje och flow i sin yrkesroll. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

 Vilka faktorer gynnar upplevelsen av företagssköterskans arbetsglädje och 
flow?  

 Vilka av företagssköterskans personliga egenskaper ökar möjligheten att känna 

arbetsglädje?  

 Hur upplever företagssköterskan att organisatoriska faktorer påverkar 
arbetsglädje och flow? 

 Vilka effekter har ökad arbetsglädje på arbetet? 
 

4 METOD 

 

Studien har en mixad metod. I metoden kompletterades en kvantitativ enkät med en kvalitativ 

intervju med halvstrukturerade frågor (Henricsson, 2012). 

 

4.1 Urval 

 

Ett strategiskt urval av studiedeltagare gjordes genom att vända oss till företagssköterskor 

som avlagt magisterexamen i företagshälsovård mellan åren 2011- 2013 vid Örebro 

universitet. Deltagarna söktes via Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro 

universitet och resulterade i 33 deltagare med geografisk spridning i Sverige. 
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Syftet var att få en heterogen urvalsgrupp som skulle kunna ge så varierande svar och 

beskrivningar som möjligt, samt fördelen att deltagarna har goda kunskaper i 

arbetsmiljöområdet. Målsättningen var att få med så många deltagare som möjligt i 

enkätstudien och därefter gjordes telefonintervjuer med fem deltagare som tackat ja till en 

intervju. Ett urval för intervjuerna gjordes, då vi medvetet sökte efter deltagare som skulle 

kunna representera en jämn fördelning gällande genus, ålder, erfarenhet och med en 

geografisk spridning. Deltagare som svarat högt respektive lågt på en fråga, var också en 

variabel i urvalet för den kvalitativa intervju, som syftade till att ge ökad förståelse kring 

studiens fenomen (Polit & Beck, 2012). 

 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier  

 

Inklusionskriterie, i båda delarna av studien, var vidareutbildade företagssköterskor som var 

verksamma inom företagshälsovården vid tidpunkten för studien. De som inte var verksamma 

som företagssköterskor exkluderades i studien.  

 

4.3 Deltagare 

 

Samtliga deltagare fick enkäten och fem av deltagarna deltog i intervjudelen. Deltagarna i 

enkätdelen redovisas i en bortfallsanalys (Figur 1). 

 

 

 
 

Figur 1. Bortfallsanalys för enkäten 

 

Planerat bortfall är det antal deltagare som exkluderats i studien. Med objektsbortfall menas 

helt obesvarade enkäter och med partiellt bortfall avses att endast vissa enkätfrågor är 

besvarade eller att svaret inte kan tydas (Henricsson, 2012). Objektsbortfallet blev 10 

deltagare och det planerade bortfallet blev två deltagare. Något partiellt bortfall fanns inte i de 

inkluderade enkäterna. 

 

Enkätresultatet bygger på data från en studiepopulation med 21 deltagare runtom i Sverige, 

varav 19 var kvinnor och två var män. Medel- och medianåldern var 47 år. Deltagarna hade 

arbetat i genomsnitt fem år inom företagshälsovården, varav i genomsnitt två år som 

vidareutbildade företagssköterskor. Deltagaren med minst erfarenhet som sjuksköterska inom 

företagshälsovård hade arbetat mindre än ett år och den med mest erfarenhet hade arbetat 11 

år. Antal företag som deltagarna var kontaktperson för var i genomsnitt 27 företag. En 

deltagare var kontaktperson för ett företag medan den med flest företag var kontaktperson för 

95 företag. 
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4.4 Datainsamling 

4.4.1 Kvantitativ enkät 

 

Datainsamlingen startades med den kvantitativa delen av studien. En enkät skickades ut via 

brev till samtliga 33 deltagare (Bilaga 3). Avsikten var att skicka ut en webbenkät, men 

eftersom aktuella e-postadresser till studiedeltagarna saknades gjordes utskicket per post 

istället. En påminnelse skickades ut efter 12 dagar för att försöka öka svarsfrekvensen.  

 

Tillsammans med enkäten skickades ett informationsbrev och ett frankerat svarskuvert till 

deltagarna och vederbörandes chef (Bilaga 1 och 2). I informationsbrevet presenterades syftet 

och det påtalades att studiedeltagandet var frivilligt, liksom att deltagarna fick avbryta sin 

medverkan närhelst de önskade. Upplysningar om studiens konfidentialitet gavs, samt 

författarnas och handledarens kontaktuppgifter. Svarskuverten markerades med ett 

kodnummer. Kodnumret var till för att kunna skicka påminnelse till dem som inte svarat samt 

för att underlätta sammanställningen av enkätsvaren. 

 

Val och design av enkätfrågor gjordes utifrån vad som ansågs relevant för att få information 

till studien. Frågorna utarbetades av författarna själva utifrån befintlig förförståelse och 

inhämtad kunskap. Enkäten utvecklades efter kontakt med experter inom området samt i 

samarbete med handledare. Den ansågs därefter validerad. Syftet med frågorna var att försöka 

fånga in intressanta aspekter som antogs kunna besvara studiens frågeställningar. Enkäten 

innehöll frågor om arbetsorganisation, arbetsglädje, flow, feedback, krav- kontroll och stöd 

samt ledarskap. Deltagarna fick besvara 25 stycken frågor, varav sju av dessa hade 

svarsalternativ medan antalet öppna frågor var 18 stycken.  

4.4.2 Kvalitativa intervjuer    

 

Den kvalitativa delen av datainsamlingen bestod av intervjuer med fem deltagare. Deltagarna 

tillfrågades i enkäten om de önskade delta i en telefonintervju och genom att ange 

telefonnummer i enkätsvaret gav de sitt informerade samtycke till att bli kontaktade för att 

boka en intervjutid. Deltagarna fick själva välja intervjudag och tid. Tre deltagare befann sig 

på sin arbetsplats och två i sin bostad under tiden för intervjun. Samtliga deltagare tillfrågades 

vid intervjubokningen om de ville bli inspelade under intervjun och samtliga gav sitt 

samtycke till inspelning. Intervjuerna gjordes av samma person och varade i 30 minuter. 

Inspelningarna sparades ned för att kunna bearbetas efter att intervjuerna avslutats. 

 

Frågeformuläret utformades enligt Kvale & Brinkmann (2009) med den halvstrukturerade 

formen av intervjuguide (Bilaga 4). En huvudfråga formulerades samt förslag på underfrågor 

som antogs kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Underfrågorna användes som 

komplement om svar på huvudfrågan inte kunde fås. Frågorna liknade dem i enkäten då syftet 

var att få mer utvecklande och beskrivande svar på frågorna. Två provintervjuer gjordes för 

att öka kunskapen om intervjuteknik, beräkna tidsdisposition och testa olika frågor i 

intervjuguiden  

 

4.5 Databearbetning och analys 

4.5.1 Enkät 

 

Databearbetningen och analysen bestod av två delar, enkätdelen och intervjudelen. Enkäterna 

delades upp i besvarade och icke besvarade enkäter. Svarsfrekvensen räknades fram till 64 %. 



8 

 

Enkätsvaren presenteras i dataprogrammet Excel, i form av cirkel- och stapeldiagram samt 

textbeskrivningar. Enkätresultatet redovisas i grupperingar under respektive tema. De 

temaområden vi använt i enkätformuläret används också i resultatet. De fyra temaområdena 

var förutom bakgrund, arbetsglädje och känsla av flow, arbetsglädje och stress, arbetsglädje 

och feedback samt krav- kontroll- stöd och ledarskap. Målet var att redovisa de centrala 

punkterna och eftersom en del frågor var snarlika redovisas de inte i sin helhet (Trost & 

Hultåker, 2012). 

4.5.2 Intervjuer 

 

Bearbetningen av intervjuerna började med att de lyssnades av och samtidigt transkriberades 

var och en för sig. En överskådlig utskrift gjordes för att underlätta analysen av intervjuerna 

och en del korrigeringar gjordes efter att båda hade lyssnat på intervjuerna en andra gång. 

Intervjuanalysen gjordes enligt metoden för kvalitativ innehållsanalys (Kvale & Brinkmann, 

2009). I textanalysen lästes intervjuerna igenom och därefter delades beskrivningar och citat 

upp i olika enheter. Dessa enheter kondenserades därefter till olika kategorier. Syftet var att 

finna olika intervjuteman, genom att tolka den underliggande innebörden av 

intervjuinnehållet. Intervjuerna har tolkats utifrån studiens teoretiska modeller, KASAM och 

Positive factors at work, samt annan aktuell forskning i syfte att skapa en djupare innebörd. 

Vetenskapliga artiklar hittades i databaserna Cinahl Plus with Full Text, MedLine, PsycINFO 

och PubMed. I resultatet redovisas enkätsvaren tillsammans med citat och beskrivningar från 

intervjuerna.  

 

4.6 Mixad metod 

 

Med mixad metod ökar studiens säkerhet och trovärdighet genom att metoden innehåller både 

en kvantitativ och kvalitativ del (Henricsson, 2012). Valet av mixad metod gjordes för att få 

fram säkrare resultat. Syftet var att finna det optimala svaret på frågeställningarna genom att 

se och förstå frågeställningarna ur flera synvinklar. Frågeställningarna har varit styrande i 

studien. Studien försöker ge ett mer nyanserat resultat då statistik kombineras med 

beskrivningar. Dataanalysen i mixad metod ska enligt Henricsson (2012) resultera i en 

övergripande slutsats; en metaslutsats. 

 
4.7 Validering 

 

Studiens reliabilitet grundar sig på att metoden är både kvantitativ och kvalitativ. Insamlad 

data från enkäter och intervjuer komplimenterar varandra och kan integreras i studien. De 

båda metodernas begränsningar kan delvis elimineras medan deras styrkor kvarstår 

(Henricsson, 2012). I vardera delen av studien fördes ett resonemang om validitet och 

reliabilitet. 

 

I enkätdelen ställdes ett antal frågor om ungefär samma företeelse i syfte att få med olika 

nyanser av svaren. För att ytterligare öka trovärdigheten preciserades enkäten med hjälp av 

olika grupperingar, för att göra formuläret överskådligt och enkelt för deltagarna att fylla i 
svaren. Vid undersökning av tidigare validitetstestade enkäter hittades inga som passade till 

studien då de inte stämde överens med studiens teman, därför valdes egenformulerade frågor 

(Trost & Hultåker, 2012).  

 

I utförandet av intervjuguiden gjordes reflektioner kring enkätsvaren och studiens 

forskningsfrågor i syfte att fördjupa förståelsen kring studiens fenomen. Information och 
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kunskap från den ena metoden gav studien information och kunskap om den andra metoden. 

De besvarade och bekräftade på så sätt delvis varandra (Henricsson, 2012). 

 

 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Studiens etiska överväganden grundas på Vetenskapsrådets riktlinjer för forskning av god 

kvalitet (Vetenskapsrådet, 2014) och de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden 

(Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003). De fyra etiska principerna har beaktats i de båda 

delarna av studien; autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt 

rättviseprincipen. I studiens enkätdel informerades samtliga deltagare i informationsbrevet om 

studiens bakgrund och syfte samt vilka som genomför studien och vilket universitet som 

handleder studien. Ett separat informationsbrev till deltagarnas chef medföljde även enkäten. 

Deltagarna upplystes även om att deltagandet sker på frivillig basis, att det när som helst är 

tillåtet att avbryta deltagandet utan att behöva ange orsak. Enkäterna skickades ut efter 

handledarens godkännande och informerat samtycke inhämtades genom att deltagarna 

besvarade enkäten (Henricson, 2012). För att uppfylla kravet på konfidentialitet 

avidentifierades enkätsvaren så att samtliga deltagare var anonyma i studien. 

 

I studiens intervjudel informerades deltagarna skriftligen om studiens syfte och genom att 

fylla i sitt telefonnummer visade de intresse för att bli intervjuade och godkände även sitt 

deltagande i intervju. Ett skriftligt samtycke upplevdes alltför tvingande för deltagarna och 

enligt Henricsson (2012) kan det till och med underminera deltagarens insikt om frivillighet 

och deltagarens möjlighet att i ett senare skede avbryta deltagandet (Henricsson, 2012). 

Vid intervjubokningen tillfrågades deltagarna igen om de önskade delta och om de ville bli 

inspelade under intervjun. De informerades om tystnadsplikt, att deltagarna inte är spårbara i 

resultatet, att all insamlad data från enkäter och intervjuer förstörs när resultatet redovisats 

samt deras rättighet att avbryta intervjun om de så önskade. Deltagarna erbjöds slutligen att ta 

del av resultatet.  

 

 

6 RESULTAT 

 

Presentationen av enkätresultatet har sammanställts utifrån rubrikerna i enkätformuläret. Hela 

avsnittet är en objektiv sammanfattning av de resultat som framkommit. Intervjucitat och 

beskrivningar återfinns tillsammans med enkätresultatet.  

 

6.1 Arbetsglädje och känsla av flow 

 

Deltagarna fick i enkäten uppskatta hur ofta de upplevde arbetsglädje. 60 % svarade att de 

upplevde arbetsglädje dagligen och 30 % svarade att de upplevde arbetsglädje 1-4 

gånger/vecka. Ingen deltagare svarade att de aldrig upplevde arbetsglädje och två deltagare 

upplevde arbetsglädje hela tiden. Som svar på frågan ”Vad får dig att känna arbetsglädje?” 

angavs oftast mötet med människor och goda relationer med kunder och kollegor. Några 

deltagare svarade att arbetsuppgifterna och variationen av arbetsuppgifterna fick dem att 

känna arbetsglädje, liksom även ”när man trivs på jobbet, när kollegorna lyssnar, man är en 

del i arbetslaget och känner att man har tid att göra det man ska göra”. En annan deltagare 

menade att en rimlig mängd kundansvar är viktigt för arbetsglädjen samt när hon känner 

meningsfullhet och är en del i ett sammanhang.  
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Resultatet visar att ett positivt klimat är den överlägset viktigaste faktorn för hög arbetsglädje 

(figur 2). ”Måste ta pauser… vi är duktiga på det. Viktigt träffa arbetskamraterna, ger 

arbetsglädje, då vi jobbar mycket ensamma.” Viktiga faktorer var också goda kundrelationer, 

feedback och bra chef eller ledning. 

 

 

 
 

Figur 2. Deltagarnas svar på frågan Vilka tre faktorer ökar din arbetsglädje? 

 

 

Som svar på frågan hur arbetet påverkas av arbetsglädjen, svarade majoriteten att de får mer 

energi, ökat engagemang, blir mer effektiva och presterar bättre resultat. I enkäten ställdes ett 

par frågor om flow i arbetet. Bland svaren gavs ett beskrivande exempel ”när projektplaner 

och strukturer för olika teamuppdrag flyter på och fungerar. Arbetsgivare och medarbetare 

känner ett stort engagemang och vårt stöd jackar väl in i deras systematiska 

arbetsmiljöarbete”. En deltagare svarade att hon kände flow när tekniken fungerade och det 

fanns utrymme att reflektera. Deltagarna fick också frågan om vad som skulle kunna öka 

möjligheten till flow oftare i arbetet. Bland svaren angavs faktorer som mer tid, mindre 

splittrade arbetsuppgifter, mer feedback, tid för reflektion med mer erfarna företagssköterskor 

och möjlighet till kompetensutveckling.  

 

I intervjun beskrev en deltagare upplevelsen av flow som något ”när tiden bara försvinner; 

det är roligt, det är intressant… det upptar ju alltihopa, och ibland kan jag tycka det är 

trevligt när saker blir som man tänkt sig, det flyter på och man har ett flöde som ger ett 

resultat.” En annan deltagare beskrev flow som att ”känna meningsfullhet i det jag gör, att 

jag trivs med tillvaron, att jag trivs tillsammans både kollegor och miljö, men framför allt att 

det känns att jag tillhör en funktion antar jag. Gör saker som leder någonstans. Jag är en del, 
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allt hänger inte bara på mig.” En annan beskrivning var ”flow är när det rullar på i arbetet, 

när det går bra. De dagar man känner att man har gjort ett bra jobb, allting faller på plats.” 

 

Den personliga egenskap som överlägset flest svarat att den ökar möjligheten att känna 

arbetsglädje är att deltagarna är positiva (figur 3). En stor del av deltagarna svarade också att 

deras förmåga att lösa problem och att social kompetens ökade möjligheten att känna 

arbetsglädje. I intervjuerna framkom att arbetsglädjen påverkades av erfarenhet i och med att 

det ger trygghet i ens yrkesroll. 

 

 

 
 

Figur 3. Deltagarnas svar på frågan Vilka av dina personliga egenskaper ökar möjligheten att 

känna arbetsglädje?  

 

I enkäten ställdes en fråga om arbetsuppgifter och arbetsglädje (figur 4). De förändringar som 

de flesta önskade handlade om organisation och ledning. Majoriteten svarade att de önskade 

lägre arbetsbelastning och mindre antal kunder för att ha tid att utföra sina arbetsuppgifter. I 

intervjuerna framkom flera andra teman som att både konkurrensen mellan företagen och det 

ekonomiska resultatet styr verksamheten, och flera önskade att kvalité ska vara mer 

betydelsefullt. En respondent sa: ”Konkurrens, alltid! Slåss med de stora hälsorna nu, det var 

inte så för tio år sen. Upphandlingarna är större – går mycket på priser. Kvalitet undrar man 

ju över?” En annan sa: ”Jag som sjuksköterska måste jobba dubbelt så mycket för att uppnå 

kvalitet. Etiska dilemman gentemot kund.” Flera efterlyser också ökad kommunikation och 

delaktighet i planering och beslut från verksamhetsledningen, samt ökat stöd och feedback 

från chef eller ledning. Andra påtalade att de önskade mer IT-stöd till verksamheten. 

 

Fler hinder för arbetsglädjen var att arbetsuppgifterna upplevdes splittrade och att det 

saknades en arbetsbeskrivning hos samtliga intervjupersoner. Löneutvecklingen upplevdes 

också som ofördelaktig i förhållande till kompetens, arbetsuppgifter och kundansvar. 

”Löneutvecklingen är noll och intet! Man drar in så mycket men får inte del av det”, sa en 

intervjuperson med eftertryck. Tillgången till en egen företagshälsovård upplevdes inte heller 

tillräcklig. Positiva faktorer var närvarande chefer som ger feedback och stöd. Flera uppgav 

att de ofta får kompetensutveckling, medan andra önskar mer tid för att hålla sig uppdaterad 

med aktuell forskning. 
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Figur 4. Deltagarnas svar på frågan Vilka förändringar skulle behövas i Dina arbetsuppgifter 

för att öka Din arbetsglädje? 

 

En tydlig majoritet upplevde att vidareutbildningen till företagssköterska har ökat deras 

arbetsglädje (figur 5). En deltagare beskrev i intervjun att utbildningen gav henne ökad 

kunskap att förmedla till andra samt förmåga att hitta information och rätt instanser. 

 

 

 

 
 

Figur 5. Deltagarnas svar på frågan Upplever Du högre grad av arbetsglädje efter att ha 

vidareutbildat Dig till företagssköterska? 

 

6.2 Arbetsglädje och stress 

 

I enkätformuläret ställdes två frågor om stress och sambandet mellan arbetsglädje och stress. 

En majoritet av deltagarna, 67 %, svarade att de kände sig lagom stressade under en arbetsdag 

(figur 6), medan 33 % svarade att de kände sig mycket stressade under en arbetsdag. Ingen 

deltagare uppgav att de inte alls kände sig stressade på sitt arbete. 
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Figur 6. Deltagarnas svar på frågan Hur stressad känner Du dig under en arbetsdag? 

 

På frågan hur arbetsglädjen påverkades av stress svarade 58 % att arbetsglädjen minskade vid 

stress och 33 % svarade att det berodde på hur länge stressen varat och hur hög deras 

stressnivå varit. Andra deltagare svarade att stress gjorde att de blev mindre rationella, 

upplevde sig splittrade och att det minskade deras förmåga till problemlösning. I intervjun sa 

en respondent: ”Blir okoncentrerad när för mycket saker runtomkring mig. Ibland många som 

rycker i mig och vill ha svar på olika saker – kunder, patienter, personal. När den dagen gått 

undrar jag vad jag gjort idag och svarar mig: ingenting!”.  

 

6.3 Arbetsglädje och feedback 

 

Enkäten hade frågor om feedback och dess påverkan på arbetsglädjen. Feedback upplevdes 

som viktigt och majoriteten av deltagarna önskade att de fick feedback oftare (figur 7).  

 

 
 

Figur 7. Deltagarnas svar på frågan Får Du tillräckligt med feedback? 

 

Deltagarna uppgav att de fick feedback från både kunder, kollegor och från närmaste chef. 

Såväl positiv som negativ feedback efterfrågades. En deltagare menade att all feedback 

egentligen var positiv. ”Feedback även på det som inte blev bra, det ger möjlighet att 
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korrigera sig.” Av dem som kommenterat om feedback gavs muntligt eller skriftligt, var det 

huvudsakligen muntlig feedback som gavs. Feedback från kunder fick man ofta direkt, vilket 

upplevdes som mycket tillfredsställande. Mer formell feedback från kunder erhölls genom 

regelbundna kundenkäter. Några i studien önskade att de kunde få feedback från alla sina 

kunduppdrag. En tydlig majoritet av deltagarna svarade att arbetsglädjen påverkades av sättet 

de fick feedback på (figur 8). En respondent svarade i intervjun att ”Arbetsglädjen kan 

påverkas om man inte får feedback. Får feedback av de andra sköterskorna oftast, men även 

av läkare och chef. Från kunder oftast direkt feedback vilket är tillfredsställande. All feedback 

är positiv, även den negativa.” 

 

 
 

Figur 8. Deltagarnas svar på frågan Påverkas Din arbetsglädje av sättet Du får feedback på? 

 

Feedback beskrevs vidare som att det kan skapa en dialog och ge ett öppnare klimat på 

arbetsplatsen. Bland förslag på hur feedback skulle kunna öka arbetsglädjen fanns att 

feedback skulle ges oftare, ges inför chefer och kollegor samt att feedback i form av dialog 

och reflektion ökade arbetsglädjen.  

 

6.4 Krav- kontroll- stöd och ledarskap 

 

Balansen mellan krav- kontroll och stöd i arbetssituationen upplevdes som god av 50 % av 

deltagarna medan 33 % uppgav att obalans förekom på grund av höga krav från 

företagsledningen, oftast i form av ekonomiska krav. ”Kraven ändras hela tiden. Svårt hålla 

reda på vad de olika kunderna ska ha. Krav från företaget och ledning, vill att man ska ha 

större delen av dagen bokad för det ger pengar.” En annan respondent uttryckte sig så här: 

”Meningsfullt? Påverkas av att man ställer sig frågan vad arbetar vi med egentligen? Hjälpa 

företagen med sina problem eller dra ner på kvaliteten så långt som möjligt för att dra in de 

pengar vi behöver? Etiska dilemman. 

 

Som svar på frågan hur arbetsglädjen påverkas av ledarskapet svarade en majoritet av 

deltagarna att arbetsglädjen påverkades mycket positivt (figur 9).  
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Figur 9. Deltagarnas svar på frågan Hur påverkas Din arbetsglädje av ledarskapet i 

företaget? 

 

Bland förslagen på faktorer som påverkar arbetsglädjen angavs bra teamarbete, mer 

reflektion, högre lön och status samt bättre hänsyn till arbetsbelastningen. 

 

 

7 DISKUSSION 

 

7.1  Metoddiskussion  

 

Valet av mixad metod gav studien fler fördelar än vad kvantitativ eller kvalitativ metod har 

var för sig (Henricsson, 2012). Dessa ansåg vi skulle begränsa möjligheterna att besvara 

studiens frågeställningar. Vi ville söka svar på frågeställningarna ur flera synvinklar och på ett 

kreativt tillvägagångssätt, utan att ge avkall på den systematiska och metodiska 

forskningsprocessen i övrigt. Enligt Creswell och Plano Clark (2011) anses enbart kvantitativ 

data vara svårtolkat och kvalitativ data kan hjälpa till att förklara resultaten. De 

rekommenderar skilda frågor i den kvantitativa och den kvalitativa delen, medan Teddlie och 

Tashakkori (2009) anser att en övergripande fråga kan ha underfrågor i den kvalitativa och 

kvantitativa delen av studien.  Gemensamt för mixad metoddesign är att frågorna kan 

förändras under processens gång samt att frågor kan läggas till. 

 

I litteraturgenomgången fann vi en omfattande mängd litteratur som handlade om 

arbetsglädje, friskfaktorer och stress, men inget som handlade om företagssköterskans 

arbetsmiljö. Fördjupningen i litteraturen resulterade i en gedigen genomgång som var bred 

och tidskrävande. En reflektion är att vi kunde övervägt att gjort en snävare begränsning i 

litteraturgenomgången. 

 

Genom valet av egenkonstruerade frågor i studien kunde framför allt frågorna anpassas efter 

studiens syfte. En annan fördel var att det gick att styra över enkätlängden. 25 stycken 

frågeställningar som blandade öppna frågor och frågor med olika svarsalternativ blev vid test 

enklast för deltagarna att besvara. Längden på enkäten var tillräcklig och lagom för deltagaren 

att genomföra. Möjligheten med den egenkonstruerade enkäten var också att välja lämpliga 

svarssalternativ på frågorna. Om möjligheten att välja en redan validitetstestad enkät funnits, 

hade det varit ett alternativ att överväga. 
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Vi var medvetna om att vår förförståelse kunde påverka valet av frågeställningar i både enkät 

och intervjuer. För att underminera risken att frågorna reflekterar vårt sätt att se på vad som 

studeras skickades enkäten för granskning till Språkverkstaden vid Örebro 

universitetsbibliotek. De justeringar som rekommenderades följdes för att öka objektiviteten i 

utförandet av enkätfrågorna. Ett par av frågorna skulle trots det kunna ha ställts på ett 

annorlunda sätt. Frågan ”Hur många anställda har din företagshälsovård?” tolkades olika. 

Vissa deltagare syftade på just deras lokala arbetsplats medan andra räknade in hela 

företagskoncernen. Frågan om hur många företag deltagaren var kontaktperson var inte heller 

tydlig för alla, då en deltagare svarade att det beror på vad som menas med kontaktperson. 

Kundansvar hade förmodligen varit ett bättre val av ord. 

 

Vid distributionen av enkäten valdes postenkät, framför förstahandsvalet webbenkät, av 

praktiska skäl då e-postadresser inte fanns att tillgå via Institutionen för hälsovetenskap och 

medicin vid Örebro universitet. Webbenkät hade varit mer kostnadseffektivt och ett relativt 

enkelt sätt för deltagare med god datavana att delta. Postenkät visade sig emellertid bli ett 

utmärkt val då sammanställningen och bearbetningen blev överskådlig. Påminnelsen i form av 

ett kort uppskattades av deltagarna och genererade i 28 % högre svarsfrekvens. Postenkät 

gjorde att ingen fysisk kontakt fanns med deltagarna och de kunde heller inte påverkas att 

medverka i studien, vilket ökade objektiviteten och det etiska förhållningssättet. 

 

I intervjudelen valdes en intervjuguide av halvstrukturerad form. En huvudfråga och en 

mängd kompletterande underfrågor formulerades. Dessa var inte helt överensstämmande med 

frågorna i enkäten. En del frågor ställdes för att få en utförligare beskrivning av ett speciellt 

fenomen. Intervjufrågorna var till för att fungera just som en guide under intervjuns gång. 

Guiden föreföll vara ett användbart verktyg under intervjuerna, så att en intervju kunde hållas 

som inte blev alltför strikt styrd. Deltagarna fick utrymme att reflektera och besvara frågorna 

på ett naturligt sätt. Inga reflektioner eller värderingar gjordes av intervjuaren under intervjuns 

gång, förhållningssättet hölls således så etiskt och objektivt som möjligt för att inte påverka 

respondentens svar. Tidsdispositionen var tillräcklig och hölls till 30 minuter. Efter 20 

minuter påminde intervjuaren om att 10 minuter återstod av intervjun. Inspelningen 

avlyssnades var och en för sig, alla intervjuer skrevs ned och en första kondensering gjordes. 

Sedan gjordes en gemensam sammanställning av intervjuresultatet. 

 

Metoden inbringande studien en mängd data som skulle bearbetas och analyseras, vilket var 

en tidskrävande process eftersom omfattningen av data var betydande. I intervjuerna framkom 

också andra teman än vad som framkom i enkätresultaten. Dessa intervjuteman analyserades 

för att se om de kunde bidra till att besvara studiens syfte och frågeställningar. Trots den 

omfattande bearbetningen var ändå förhoppningen att mixad metod kan bidra till att stärka 

studiens resultat. 

 

Fördelen med mixad metod är integrationen av både kvantitativ och kvalitativ data. 

Respektive metods begränsningar kan delvis elimineras medan metodernas styrkor kvarstår. 

Metoderna kompletterar på så sätt varandra. Mixad metod är också praktisk att använda för att 
innefatta olika aspekter av ämnet och metoden är ett användbart verktyg för att hantera 

komplexa frågeställningar. Den komplementära kvalitativa och kvantitativa datan kan 

understödja studiens hypotes, modell eller tolkning, och på så sätt förstärka studiens 

trovärdighet. Slutligen är metoden progredierande av kunskap om ämnet och s.k. feedbacks 

loops kan byggas in i metoden, vilket innebär att kunskap från den ena metoden ger kunskap 

till den andra metoden. Frågeställningar kan på så sätt både förklaras och bekräftas samtidigt 

(Henricsson, 2012). Utgångspunkten var att uppnå flexibilitet och kreativitet genom hela 
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studien, inställningen var på så sätt pragmatisk mellan författarna. Diskussioner och 

reflektioner kring metodförfarande, val av enkät- och intervjufrågor samt databearbetning och 

analys drev studien framåt.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

I detta avsnitt går vi vidare med resultatet till en bredare diskussion och analys. Vi vill belysa 

några intressanta fynd, tolka dessa och reflektera över ett par slutsatser. Syftet med studien 

var att beskriva och analysera företagssköterskans upplevelse av sin egen arbetsglädje och 

flow. Enkätresultatet bygger på upplevelser från 21 vidareutbildade företagssköterskor från 

olika delar av Sverige och intervjuerna baseras på upplevelser från fem av dem.  

 

Studiens första frågeställning handlar om vilka faktorer som gynnar arbetsglädje och flow. 

Resultatet visar att ett positivt klimat är den viktigaste faktorn för hög arbetsglädje. Begreppet 

flow var mer komplext för deltagarna att definiera och ingen tydlig faktor kunde urskiljas som 

en gynnande faktor för att uppleva flow. Den andra frågeställningen handlar om vilka 

personliga egenskaper som ökar möjligheten att känna arbetsglädje. Då svarade flest deltagare 

att det var att de själva är positiva. Den tredje frågeställningen rör organisationen som 

företagssköterskan befinner sig i. Resultatet visar att de organisatoriska faktorerna ser olika ut 

bland deltagarna. Hur faktorerna påverkar arbetsglädje och flow framkommer framförallt i 

intervjuerna när deltagarna får beskriva faktorerna själva. Den fjärde frågeställningen handlar 

om arbetsglädjens effekter på arbetet. Resultatet visade på flera positiva effekter såsom att de 

får mer energi, ökat engagemang, blir mer effektiva och presterar bättre. Detta borde vara 

intressant för en företagsledning att ta tillvara, då både arbetstagare och företag skulle gynnas 

av att öka arbetsglädjen. Några respondenter poängterade vikten av att ta pauser och träffa 

kollegorna för att öka arbetsglädjen, då det ofta förekommer ensamarbete. En respondent sa 

att denne förgäves efterfrågat arbetsbeskrivningar. Respondenterna är medvetna om vad som 

krävs för en hälsofrämjande arbetsmiljö, men får inte alltid gehör hos sin ledning. 

 

En klar majoritet av deltagarna upplevde att vidareutbildningen till företagssköterskor medfört 

ökad arbetsglädje. Vi konstaterar att det tycks som om ökad kunskap och kompetens bidrar till 

ökad arbetsglädje. Flera förklarade att de ökat sin kompetens att utföra sina arbetsuppgifter 

och därigenom kände större trygghet, vilket ökade arbetsglädjen. Deltagarna kände sig säkrare 

och visste att de utfört sina arbetsuppgifter väl. 

 

Positivt klimat var den viktigaste faktorn för hög arbetsglädje. Respondenternas viktigaste 

personliga egenskap var att de själva var positiva, optimistiska och lösningsfokuserade. Detta 

styrks även av Perry (2008) som beskriver att en sjuksköterska kände sig uppfylld av att hitta 

lösningar på komplicerade patientsituationer där det krävdes kritiskt tänkande som kreativitet. 

Ytterligare gemensamma faktorer för ökad arbetsglädje handlade om sociala relationer, 

samarbete, feedback, nöjda kunder och organisatoriska faktorer. Relationsbaserade roller är 

betydelsefulla för sjuksköterskor, vilket också styrks av Pavlish och Hunt (2012).  

 

Bland de organisatoriska faktorerna kan särskilt urskiljas en närvarande och stödjande chef 

som ger feedback, skapar struktur, och prioriterar kompetensutveckling. Intervjuerna 

bekräftade också dessa faktorer. I både enkäten och intervjuerna återkommer respondenterna 

ofta till beskrivningar som handlar om deras kundansvar. Vi har reflekterat över att 

kundansvar inte beskrivs på ett specifikt sätt i kompetensbeskrivningen för företagssköterskor 

(Riksföreningen för företagssköterskor, 2013), trots att det är en stor del av 
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företagssköterskans ansvar. Vi anser att det vore bra att ha en arbetsbeskrivning för att 

tydliggöra företagssköterskans arbetsuppgifter. 

 

De flesta respondenter uppgav att den personliga egenskap som ökar deras möjlighet till 

arbetsglädje mest, är att de själva är positiva. Enligt den teoretiska modellen Positive factors 

at work är individens optimism och egen effektivitet delkomponenter för att uppnå ett 

hälsofrämjande arbete (Christensen et al., 2009). Tillsammans med resurser i arbetet skulle de 

kunna skapa flow, engagemang och meningsfullhet. Arbetsglädjen påverkas också av de 

förväntningar man har på arbetet, hävdar Lu, While och Barriball (2005). Enligt Positive 

factors at work är konsekvenserna hälsofrämjande; individerna stannar kvar på arbetsplatsen, 

de presterar bättre, de mår bättre, får tillräckligt med återhämtning och behåller sin hälsa 

(Christensen et al., 2009). 

 

I flera enkätsvar och intervjuer togs stress upp som ett arbetsmiljöproblem och därmed ett 

hinder för arbetsglädje och flow. Många upplever att stressen har ökat beroende på stort 

kundansvar och hög arbetsbelastning. Även konkurrensen med andra företagshälsor känns av 

särskilt vid upphandlingar. Flera som arbetat en längre tid som företagssköterskor upplever att 

en förändring har skett. Andra menar att det finns svårigheter i själva arbetsrollen med att ta 

emot alla kundärenden och dela ut dem till övriga i arbetslaget. Det är stressande och leder till 

obalans i arbetet. Flera deltagare beskriver också outtalade krav. Ett hinder för hanterbarhet 

och kontroll framkom vid intervjuerna där respondenterna talade om krav som ändras hela 

tiden och krav från företagsledning att ha större delen av dagen uppbokad för att det genererar 

inkomster. Flera personer svarade att de känner sig mycket stressade under en arbetsdag, 

medan majoriteten uppgav att de kände sig lagom stressade. I intervjuerna ställdes en 

uppföljande fråga om vad ”lagom stressad” innebar för respondenten. En del menade att stress 

kunde vara positivt när de har flyt i arbetet, men det berodde på hur länge stressen pågick. En 

spansk studie om sjuksköterskor menar att KASAM är en viktig skyddsfaktor mot stressorer i 

arbetslivet (Malagón et al., 2012). Vi anser oss kunna se i vår studie att företagssköterskor 

som ser en mening i sitt arbete, begriper arbetsuppgifterna och har tillräckliga resurser för att 

klara det, också upplever ökad arbetsglädje och minskad arbetsrelaterad stress.  

 

Meningsfullhet uttryckte en av intervjupersonerna som ”att man ingår i ett sammanhang, 

känner meningsfullhet i det man gör. Relationer och arbetsuppgifter. Möten med människor, 

svårare frågor, när man hamnar rätt och det blir bra för individen – det ger 

tillfredsställelse!” 

 

Arbetet ska också vara begripligt. En förklarade att hon hade en dialog med chefen för att 

förstå hur företag tänker vilket gjorde det begripligt. En respondent menade att man behöver 

viss bekräftelse på att man gjort rätt och gjort det bra. Feedback upplevs som viktigt och flera 

önskar få feedback oftare. Majoriteten uppgav feedback från kunder som något positivt, som 

ofta kommer direkt, men att de även fick feedback från arbetskamrater och chef. Dessutom 

svarade 80 % av deltagarna att arbetsglädjen påverkas av sättet de får feedback på. 

Uppföljande frågor om detta i intervjuerna samt kommentarer i enkäten visar att det är viktigt 

med feedback vid personliga möten, då det kan skapa en dialog och att feedback ger ett 

öppnare klimat på arbetsplatsen. I sådana fall skulle feedback kunna ge ytterligare en positiv 

effekt förutom ökat engagemang hos individen. Detta styrks också av Csikszentmihalyi 

(2003/2004) som menar att individen behöver veta att det man gör betyder något och leder till 

resultat för att kunna uppleva flow.  
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”Arbetsglädjen kan påverkas om man inte får feedback. Får feedback av de andra 

sköterskorna oftast, men även av läkare och chef. Från kunder oftast direkt feedback vilket är 

tillfredsställande. All feedback är positiv, även den negativa.” 

 

Brist på feedback medför att det är svårt att engagera sig djupt i något där individens 

prestation känns obetydlig eller sällan uppmärksammas och där denne inte ens själv kan 

bedöma om arbetet är väl utfört. Ett effektivt sätt att hjälpa individer att förbättra sin 

arbetsinsats är att ge omedelbar och specifik feedback. Om människor inte får rätt anpassad 

fortlöpande information om hur väl de utför arbetet blir det svårt för dem att behålla 

engagemanget i samband med en aktivitet. Denna feedback kan komma från både chefer och 

kollegor, men det bästa är om aktiviteten i sig ger informationen. En del individer har 

utvecklat så starka egna värderingar att de inte är beroende av andras bedömningar av det de 

utfört. Kännetecknet för en expert är att denne kan ge sig själv objektiv feedback 

(Csikszentmihalyi, 2003/2004). Flera deltagare tog upp lönefrågan och menade att genom att 

få högre löner skulle de också få ett erkännande för det arbete de utför och den kompetens de 

har.  

 

Hanterbarhet är den tredje och sista komponenten i KASAM. Några deltagare svarade att 

tiden var viktig och beskrev sin upplevelse av tidsbrist som något hon blev okoncentrerad av 

och kände det som att hon inte fått något uträttat alls på hela dagen. Enligt Angelöw (2013) 

anser majoriteten av sysselsatta kvinnor och män att arbetstakten har ökat under de senaste 

åren, och att tidsbristen är den största stressfaktorn i dagens arbetsliv. Därför är det en 

hälsofrämjande åtgärd att skapa rimlig arbetsbelastning, vilket vi anser att även ledningen för 

företagshälsovården bör beakta. Bland åtgärder som Angelöw föreslår finns bättre 

förutsättningar för återhämtning, bland annat i form av tid för reflektion och eftertanke och 

klara återhämtningspauser i arbetet. En deltagare tog upp pauser som viktiga för 

arbetsglädjen. Ett ha ett starkt KASAM är enligt Lindström & Eriksson (2010) kopplat till god 

hälsa, särskilt till god psykisk hälsa och ökar individens förmåga att klara sig väl genom livet 

trots stora påfrestningar. 

 

Arbetsmiljöverket (AFS 2001:1) påtalar vikten av att chefer och arbetsledande personal har 

gedigna kunskaper om både risker i arbetet och om åtgärder för att förebygga ohälsa. 

Föreskriften talar också om att chefer och arbetsledare ska kunna ge arbetstagarna det stöd de 

behöver, vilket underlättas av om de har en god insikt i hur människor reagerar i olika 

situationer och är insatta i hälsomässiga effekter av till exempel hög arbetsbelastning. 

 

Ett oväntat fynd i studien var att samtliga intervjupersoner svarade att deras arbetsplats 

saknade en arbetsbeskrivning. I intervjuerna framkom också att företagssköterskor saknar 

egen företagshälsovård att vända sig till vid behov. Endast en företagssköterska uppgav att 

arbetsplatsen hade avtal med en utomstående företagshälsa, men att de mycket sällan vände 

sig dit. Ingen av de intervjuade hade möjlighet till hälsoundersökningar för egen del, och 

några hade istället sjukvårdsförsäkring att använda sig av vid sjukdom. Det talar lite emot de 

tjänster företagshälsovården själva säljer, nämligen hälsoundersökningar. Det borde vara en 

självklarhet att även företagssköterskor och andra anställda inom företagshälsovården själva 

får del av en hälsofrämjande resurs, anser vi. Här anser vi inte att företagssköterskan riktigt 

lever som hon lär. Likaså borde det vara en självklarhet att även personal inom 

företagshälsovården kan vända sig till en utomstående företagshälsovård i frågor som berör 

arbetsmiljön. Vi förstår att det inte är helt enkelt med tanke på konkurrensen och risken att 

känslig information kommer ut till konkurrenterna, som en deltagare förklarade. Men det är 

en organisatorisk fråga som borde vara möjlig att lösa. 
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Att få tiden att räcka till borde vara en prioriterad fråga för såväl företagssköterskor själva 

som för ledningen. Om personal upplever sig ha för höga krav kontra möjlighet att uppfylla 

dem kan det leda till psykosocial ohälsa. En norsk arbetsmiljömodell studerar just sambandet 

mellan de krav individen utsätts för i arbetet och hur individen kan fungera i sådan miljö 

(Engbers & Furulund, 2006). Modellen kan användas som ett verktyg för att utvärdera hur en 

individ klarar av att fungera i arbetet. Vi anser att experterna själva inom företagshälsovård 

borde vara en förebild gentemot andra företag och satsa på att ha en bra och hälsofrämjande 

arbetsmiljö. Det finns olika strategier för att uppnå detta. Angelöw (2013) tar upp aspekter 

som att avlasta genom administrativt stöd, planering, prioritering, delegering, sänka kraven 

och utnyttja kompetensen bättre genom att omfördela arbetsmomenten.  

 

Genom att sätta arbetsglädjen i fokus tror vi att det har gynnsamma effekter på såväl 

arbetstagare som på företagets produktivitet och lönsamhet. Vi konstaterar slutligen att 

samtliga deltagare i studien har föregått med gott exempel och tagit ansvar för sin 

kompetensutveckling genom att gå vidareutbildningen på Företagssköterskeprogrammet och 

tack vare det har också majoriteten ökat sin egen arbetsglädje. 

7.3 Slutsats  

 

Arbetsglädje är en betydelsefull psykosocial friskfaktor som även har positiva effekter på 

kvalitet och produktion. Slutsatsen är att genom att studera arbetsglädje ur olika synvinklar 

kan flera salutogena arbetsmiljöaspekter träda fram. 

 

7.4 Klinisk nytta 

 

Studien kan förhoppningsvis inspirera företagssköterskor att reflektera över sin egen 

arbetsmiljö och väcka idéer om hur de själv kan bidra till förbättringar i sin arbetsmiljö med 

fokus på arbetsglädje och flow. Även andra yrkesgrupper kan ha nytta av att analysera sin 

arbetsmiljö ur ett salutogent perspektiv. Studiens teoretiska modeller kan vara användbara 

verktyg i skapandet av hälsofrämjande arbetsmiljöer.  

 

Utifrån studieresultaten föreslår vi följande åtgärder som skulle kunna bidra till en högre 

arbetsglädje för företagssköterskan och därigenom även till högre effektivitet och lönsamhet:  

 

 Stöd, feedback och kommunikation från chef och ledning  

 Administrativt stöd samt bättre struktur och planering  

 Fördelning av kundansvar inom företagshälsovården 

 Gemensamma rutiner, utbildningsmaterial samt arbetsbeskrivning 

 Sociala pauser och ge feedback till varandra 

 Tid för reflektion och kompetensutveckling 

 Bättre löneutveckling 

 Ökad kunskap om psykosociala friskfaktorer 
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Bilaga 1 – Brev till studiedeltagare 

 

 

 

Till studiedeltagare;    Datum 

 

 
 

Företagssköterskans upplevelse av sin arbetsglädje 

 

Vi är två företagssköterskor som skriver magisteruppsats vid Örebro Universitet. Vi är 

intresserade av att undersöka hur företagssköterskan upplever sin arbetsglädje och vilka 

faktorer som kan bidra till ökad arbetsglädje. Vi vänder oss till 33 företagssköterskor som 

vidareutbildats vid Örebro Universitet.  

 

Studien görs genom en enkät till samtliga deltagare och med några deltagare genomförs en 

kompletterande telefonintervju. Beräknad intervjutid är 30 minuter. Om du är intresserad att 

delta i en intervju, vänligen skriva ett telefonnummer i svarsbrevet, dit vi kan nå dig. 

 

Studien är frivillig och svaren behandlas med sekretess. Deltagarnas identitet och arbetsplats 

kommer ej att kunna utläsas i den färdiga rapporten. Du kan när som helst avbryta studien 

utan att behöva ange någon orsak. De deltagare som önskar kan få ta del av studieresultatet. 

 

 

Om Du har några frågor om studien så hör av Dig till oss. 

 

Tack på förhand för Din medverkan. 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

 

Anna Bjaring    Inga Törmänen  

E-post address   E-post address  

 

 

Handledarens namn  

Telefonnummer 

E-post address 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Brev till chefer 

 
 

Till vederbörande chef     Datum 

 

 

 

Företagssköterskans upplevelse av sin arbetsglädje 

 
Vi är två företagssköterskor som skriver magisteruppsats vid Örebro Universitet. Vi är 

intresserade av att undersöka hur företagssköterskan upplever sin arbetsglädje och vilka 

faktorer som kan bidra till ökad arbetsglädje. Vi vänder oss till 33 företagssköterskor som 

vidareutbildats vid Örebro Universitet.  

 

Studien görs genom en enkät till samtliga deltagare och med några deltagare genomförs en 

kompletterande telefonintervju. Beräknad intervjutid är 30 minuter. 

 

Studien är frivillig och svaren behandlas med sekretess. Deltagarnas identitet och arbetsplats 

kommer ej att kunna utläsas i den färdiga rapporten. De deltagare som önskar kan få ta del av 

studieresultatet. Vi önskar Ditt tillstånd att få genomföra studien.  

 

 

Om Du har några frågor om studien så hör av Dig till oss. 

 

Tack på förhand. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

 

Anna Bjaring    Inga Törmänen  

E-post address   E-post address 

 

 

Handledarens namn 

Telefonnummer 

E-post address  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ingtoh101@studentmail.oru.se


 

 

Bilaga 3 – Enkätformulär 

 

Bakgrund 

1. Är du man eller kvinna? Ringa in svaret. 

 

2. Hur gammal är du?____ år  

 

3. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska inom företagshälsovården? ___ år  

  

4. Hur länge har du varit verksam som vidareutbildad företagssköterska?___ år 

 

5. Hur många anställda har din företagshälsovård? ___ anställda 

 

6. Hur många företag är du kontaktperson för? ___ företag 

 

Arbetsglädje och känsla av flow 

7. Hur ofta upplever du arbetsglädje? 

O Aldrig    O 1-4 ggr/vecka   O Dagligen   O Hela tiden 

 

8. Vad får dig att känna arbetsglädje?  

Kommentar:…………………………………………………. 

 

9. Vilka tre faktorer ökar Din arbetsglädje?  

Kommentar:…………………………………………………. 

 

10.  Hur påverkas Ditt arbete när Du känner arbetsglädje? 

Kommentar: ………………………………………………… 

 

11. Vilka av dina personliga egenskaper ökar möjligheten att känna arbetsglädje, tror du? 

Kommentar: ………………………………………………… 

 

12.  Vilka förändringar skulle behövas i Dina arbetsuppgifter för att öka Din 

arbetsglädje? Kommentar:…………………………………………… 

 

13.  Upplever du högre grad av arbetsglädje efter att ha vidareutbildat Dig till 

företagssköterska? 

O Ja, mer arbetsglädje   

O Varken mer eller mindre    

O Nej, mindre arbetsglädje 

 

14.  Vid vilka tillfällen upplever du en känsla av flow i arbetet? 

Kommentar:………………………………………………………… 

 

15. Vad tror Du skulle kunna öka dina möjligheter att känna flow oftare i arbetet? 

Kommentar:……………………………………………………………. 

 



 

 

Arbetsglädje och stress 

16.  Hur stressad känner du Dig under en arbetsdag? 

O Inte alls      

O Lagom stressad      

O Mycket stressad   

 

17.  Hur påverkas Din arbetsglädje av stress?  

Kommentar:………………………………………………………….. 

 

Arbetsglädje och feedback 

18.  Får Du tillräckligt med feedback? 

O Ja, tillräckligt    

O Ja, men önskar mer   

O Nej, för lite 

 

19.  Hur får Du feedback? Kommentar:……………………………… 

 

20.  Påverkas Din arbetsglädje av sättet Du får feedback på?  

O Ja               O Nej Kommentar:……………………………… 

 

21.  Kan Du ge förslag på hur feedback skulle ges till Dig för att öka arbetsglädjen? 

Kommentar:………………………………………………………… 

 

Krav- kontroll- stöd och ledarskap 

22.  Hur upplever Du balansen mellan krav-kontroll och stöd i Din arbetssituation?  

Kommentar:………………………………………………………… 

 

23.  På vilket sätt påverkar det Din arbetsglädje? 

Kommentar:………………………………………………………… 

 

24.  Hur påverkas Din arbetsglädje av ledarskapet i företaget? 

O  Mycket positivt   

O  Inte alls 

O  Negativt 

 

25.  Har du ytterligare förslag/idéer gällande Din arbetsglädje och faktorer som påverkar 

den? Kommentar:……………………………………………… 

 

 

Telefonnummer för ev. intervju:………………………………… 

 

Tack för Din värdefulla medverkan!   

  



 

 

Bilaga 4 – Intervjuguide 

 

Syfte  

 

Beskriva och analysera företagssköterskans upplevelse av sin egen arbetsglädje och flow. 

 

Frågeställningar  

 Vilka faktorer gynnar upplevelsen av företagssköterskans arbetsglädje och 

flow?  

 Vilka av företagssköterskans personliga egenskaper ökar möjligheten att känna 
arbetsglädje?  

 Hur upplever företagssköterskan att organisatoriska faktorer påverkar 
arbetsglädje och flow? 

 Vilka effekter har ökad arbetsglädje på arbetet? 

 

Huvudfråga 

Vad innebär upplevelsen av arbetsglädje och flow för dig? 
 

Kompletterande underfrågor 

  

Kan du beskriva hur det känns när du upplever arbetsglädje? 

Vad skulle behövas för att du ska få ökad arbetsglädje? 

När upplever du flow i ditt arbete? 

Vad skulle behövas får att du ska uppleva flow oftare i arbetet? 

Hur upplever du ditt arbete begripligt, hanterbart och meningsfullt? 

På vilket sätt kan dina kollegor bidra till ökad arbetsglädje? 

Finns det faktorer i din arbetsmiljö som kan ge ökad arbetsglädje? 

Kan du beskriva några hinder i din arbetsmiljö för att kunna uppnå flow? 

Hur ser arbetsbeskrivningen ut på din arbetsplats? 

Kan du beskriva balansen mellan krav- kontroll och stöd i ditt arbete? 

Hur får du återhämtning i ditt arbete? 

Har din arbetsplats tillgång till en egen företagshälsovård? 


