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Abstrakt 

Titel:  Vilka friskfaktorer finns hos långtidsfriska? – En 

fenomenologisk studie. 

Författare:    Thorbjörn Evertsson och Per Lycke. 

Typ av arbete:  C-uppsats i pedagogik med inriktning mot 

hälsopromotion, 10p. 

Program:    Programmet i hälsopromotion, 120p. 

Högskola och institution:  Högskolan Väst, institutionen för omvårdnad, hälsa 

& kultur. 

Tryckår:    2007. 

Handledare:   Kristina Johansson. 

 

Syftet med denna undersökning är att identifiera gemensamma mönster av friskfaktorer hos 

långtidsfrisk administrativ personal på Högskolan Väst. Begreppet långtidsfrisk betyder i 

sammanhanget två års utebliven sjukfrånvaro med en anställning på tre år. Undersökningen 

syftar även till att utforska arbetets och fritidens betydelse för långtidsfriskheten hos 

personalen. Dessa syften skall uppfyllas med hjälp av en fenomenologisk ansats som innebär 

att fenomen undersöks utifrån de medverkande respondenternas berättelser av sin livsvärld. 

Till hjälp för analysen av data har ett verktyg använts vid namn Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA) som tillämpas genom en systematisk genomgång av 

transkriptionen. IPA syftar till att data tolkas och översätts för att det sedan skall vara möjligt 

för forskaren att söka mönster i respondenternas livsberättelse, utifrån dessa mönster bildas 

teman som i sig ges en språkdräkt. Det har framkommit fem teman i denna undersökning; 

fysisk aktivitet, sociala relationers betydelse för individen, förhållningssätt till arbete och 

fritid, arbetsinnehåll och återkoppling och till sist fritidssysselsättning. Alla dessa teman har 

betydelse för respondenternas välmående i någon grad på deras arbete och fritid. 

Nyckelord: friskfaktor, långtidsfriskhet, fenomenologi, ipa, interpretative phenomenological 

analysis. 



Abstract 

Title:  Which well-factors have long-term healthy personal? 

– A phenomenological survey. 

Authors:    Thorbjörn Evertsson och Per Lycke. 

Type of work:  C-level paper in education and health promotion, 

10p. 

Program:    Health promotion, 120p. 

University and department:  University West, the department for nursing, health 

and culture. 

Printing year:   2007. 

Advisor:    Kristina Johansson. 

 

The intention of this survey is to identify common patterns of well-factors among long-term 

healthy administrative personnel at University West. The term long-term health in this context 

speaks of a non appearance of absence from work due to sickness for two years, with an 

employment time of three years. The survey also intends to examine the importance of each 

work and leisure when defining long-term health among the personnel. To do this a 

phenomenological approach is used that search for the meaning of the phenomena through the 

words in the life stories told by the respondents. In order to analyze the data an instrument 

called Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) is used by applying it on the 

transcription. IPA intends to interpret and translate the data to make it able for the researcher 

to seek patterns in the life stories of the respondent, and from these patterns themes are 

structured and written down as a story. Five themes have been discovered in this survey; 

physical activity, the significance of social relations for the individual, attitude to work and 

leisure, content of work and feedback and activities in leisure time. All of these themes have 

an impact on the respondents well being. 

Keywords: well-factor, long-term health, phenomenology, ipa, interpretative 

phenomenological analysis. 
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Introduktion & Bakgrund 

Intresset kring termer som långtidsfriskhet och friskfaktorer är större idag än någonsin 

tidigare och detta visar sig tydligt i utbildningen i Hälsopromotion vid Högskolan Väst. 

Denna utbildning fokuserar hälsoarbetet kring det friska hos människor, ett fokus som idag är 

viktigt att uppmärksamma i det samlade hälsoarbetet. Genom denna utbildning kom vi i 

kontakt med hälsostrategen som arbetar med hälsofrågor för de anställda på Högskolan Väst 

och tillsammans med honom skapades ramarna för vad denna uppsats kommer att handla om, 

långtidsfriska och friskfaktorer (se bilaga 1). Hälsostrategen ansåg det centralt att aktivt arbeta 

med friskfaktorer och att detta kan ge ett bra komplement till det förebyggande hälsoarbetet. 

Där av efterfrågade han mer kunskap om vad det är som lett till att anställda har varit 

långtidsfriska i organisationen Högskolan Väst.  

Högskolan Väst är en högskola med tydligt fokus på studenten och lärandet. Utbildningarna 

är arbetslivsnära och man har en samverkan från högskolan med samhälle och näringsliv. 

9300 studenter finns inskrivna vid högskolan och 520 personer arbetar där (Högskolan Väst, 

2007b). Högskolan etablerades 1990 och verksamheten är organiserad i fyra institutioner på 

tre campus i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Läsåret 07/08 erbjuds ett 30-tal 

grundutbildningsprogram och ca 270 kurser inom ett 20-tal ämnen. Högskolestyrelsen är 

högskolans högsta beslutande organ, GruF (Grundutbildnings- och forskningsnämnden) har 

tillsammans med LUN (Lärarutbildnings- och forskningsnämnden) det övergripande 

beslutsansvaret för all utbildning och forskning. Antalet personal som är anställda inom 

organisationen har ökat sedan 2001 då man var 430 anställda mot dagens 520 personer 

(Högskolan Väst, 2007a). 

Utbildningen i Hälsopromotion grundar sig på den kunskap och material som utvanns och 

fastställdes under en konferens i Ottawa 1986, en konferens som idag tituleras Ottawa 

Charter. Enligt Ottawa Charter (WHO, 1986) handlar hälsopromotion om den process som 

möjliggör för människor att öka kontrollen över de faktorer som påverkar hälsan för att på så 

vis kunna förbättra den. De faktorer som beskrivs i Ottawa Charter kan delas in i olika teman 

såsom fred, skydd, utbildning, mat, inkomst, ett stabilt ekosystem, tillräckliga resurser, social 

rättvisa och jämlikhet. Dessa övergripande teman ska enligt Ottawa Charter implementeras i 

hälsoarbetet på alla nivåer i samhället. De skillnaderna som finns i hälsostatus är resultat av 

de omständigheter som råder och vilka faktorer som är närvarande och möjliga att kontrollera. 

Vi vill dela in dessa faktorer, oavsett om de varierar från individ till individ, i olika generella 
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teman som är gemensamma för individer och som inte är lika övergripande som de Ottawa 

Charter (WHO, 1986) presenterade. Denna indelning skulle enligt oss erbjuda en mer 

nyanserad överblick över faktorer som kan påverka individens välmående på arbete och under 

fritid. 

Tidigare forskning 

Dahlberg och Gard (2005) säger att det har funnits en stark tradition inom företagshälsan som 

utgått från förebyggande arbete med arbetsmiljön och att det fokuserats på det preventiva 

arbetet som förebyggande åtgärder mot olycksfall och arbetsrelaterade åtgärder. Som ett led 

utifrån det preventiva arbetets precisa arbetsområde har det funnits ett behov av en helhetssyn 

som även inbegriper friskfaktorer. Författarna menar att det preventiva arbetet och ett fokus 

på friskfaktorer kan förenas eftersom de båda perspektiven tillsammans ger ett bättre resultat 

än om det enbart fokuseras på ett perspektiv. Nielsen (2005) menar att preventiva åtgärder 

som grundar sig i patogenes (läran om sjukutveckling), är mer känt än läran om 

friskutveckling (salutogenes), på grund av att den är mer inarbetad i vårt tal och tänkande och 

att den ger associationer till en beprövad erfarenhet och vetenskap. Författaren poängterar det 

hälsofrämjande arbetets betydelse då han menar att detta arbete tillsammans med preventivt 

arbete och sjukvårdande arbete utgör det ideala hälsoarbetet och att arbete med det friska bör 

komplettera det preventiva arbetet. Vi har valt att undersöka friskfaktorer eftersom vi anser att 

arbete med dessa faktorer är minst lika viktigt som arbete med riskfaktorer och på grund av 

vår föreställning om att det inte finns tillräckligt många studier kring det salutogena 

perspektivet. Vårt resultat kanske kan inspirera andra att fortsätta att forska i området. 

Att ohälsa kostar pengar är det ingen tvekan om och det preventiva arbetet kommer allt som 

oftast i fokus där termer som förebyggande och rehabilitering genomsyrar det preventiva 

synsättet. Utgångspunkten för ett sådant arbete är riskfaktorer och det redan sjuka samtidigt 

som ambitionen är att förhindra att ohälsa uppstår. Även om det inte går att bortse från 

förebyggande och rehabilitering i hälsoarbetet behövs det ett tredje perspektiv för att kunna 

fånga in så många sidor av fenomenet hälsa som möjligt, nämligen ett hälsofrämjande 

förhållningssätt. Här handlar det om att främja hälsan som en resurs för individen för att 

denne ska kunna förbättra den i enlighet med Ottawa Charter (WHO, 1986). Det som ligger 

till grund för ett sådant synsätt är så kallade friskfaktorer. Genom att arbeta utifrån detta fokus 

ges redan friska personer möjligheten att fortsätta vara vid god hälsa, vilket minskar risken för 
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ohälsa som kan leda till rehabilitering och som dessutom kräver stora ekonomiska resurser 

(Arén & Ljusenius, 2003). 

Enligt tidigare forskning kan en friskfaktor till exempel handla om fysisk aktivitet. Detta 

demonstreras av Hagströmer (2001) vars artikel har huvudrubriken ”Fysisk aktivitet - vår 

främsta friskfaktor”. Johnsson, Lugn & Rexed (2003) hittade fyra viktiga friskfaktorer i sin 

undersökning av arbetslivet; medveten organisation med tydliga mål, kreativ miljö, 

konsultativt ledarskap och öppet arbetsklimat. De menar att om dessa fyra faktorer föreligger 

finns en högre grad av långtidsfriska anställda och ledare. Nielsen (2005, s. 12) presenterar 

följande sex faktorer som är viktiga för en god hälsa; ”realistisk attityd till det egna jaget, 

utveckling och självförverkligande, integration, självständighet, god verklighetsuppfattning 

och kontroll och inflytande över den egna miljön”. 

Abrahamsson (2003 s. 46) definierar friskfaktor som en: 

Företeelse som förekommer i den enskildes arbets- och eller totala livsmiljö 

och levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att fungera optimalt, 

utvecklas och må bra i arbetslivet. 

Författaren fokuserar på prestationsförmågan, utveckling och välmående i sin definition och 

han menar att det är en faktor som berör både inre och yttre attribut hos människan – i hennes 

miljö och hennes sätt att leva. 

Begreppet långtidsfrisk innebär enligt Johnsson m.fl. (2003) en utebliven sjukfrånvaro under 

två år, med en anställningstid på minst tre år. Det är en vanlig använd definition som används 

i både vetenskapliga och praktiska sammanhang. Författarna beskriver också en studie av 

långtidsfriska anställda inom en organisation där de har använt datainsamlingstyper som 

KASAM-formulär (känsla av sammanhang – ett formulär som handlar om begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet) och enkäter om typ A-beteende (det vill säga en 

personlighetstyp som lättare får stress- och utmattningsdepressioner) för att nå sitt resultat. Vi 

kommer att använda oss av en annan form av datainsamlingsteknik som härstammar från 

fenomenologin med ett angreppssätt som innebär djupintervjuer. Vår intention är att 

genomföra en annan typ av undersökning än författarna men studera samma fenomen. Vidare 

menar Johnsson m.fl. (2003) att mätningar av långtidsfriska innebär att mäta summan av 

företagskulturen, ledningen, ledarskapet, medarbetarskapet, nätverket och de aktiviteter som 

förekommer i och utanför arbetet. Författarna säger också att frekvensen långtidsfriska är ett 
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statistiskt mått på gruppnivå och som mäter helheten. Denna beskrivning tillsammans med 

den undertitel som de valt till boken Så skapas hälsa: effektivitet och lönsamhet talar om att 

de valt ett arbets- och organisationsperspektiv på begreppet. Det enda som de nämner i 

förhållande till fritiden är aktiviteter som förekommer i och utanför arbetet. Vi är av den 

uppfattningen att vi måste betrakta fenomenet ur ett större perspektiv för att kunna förklara 

långtidsfriskhet. 

Teori 

Här presenteras den teoretiska referensramen för denna uppsats och avsnittet tar upp teorier 

kring fysisk aktivitet och dess påverkan på individen, sociala relationers betydelse, arbete och 

fritid och till slut organisation, flexibilitet och inflytande. 

Fysisk aktivitet 

Enligt Ekblom och Nilsson (2001) definieras fysisk aktivitet som all typ av rörelse som ger 

ökad energiomsättning. Definitionen omfattar medveten och planerad muskelaktivitet men 

även omedvetna och automatiserade rörelser. En variant av fysisk aktivitet är motion och 

begreppet definieras som en medveten fysisk aktivitet med en speciell avsikt. Ett annat sätt att 

vara fysisk aktiv är genom träning som innebär att den fysiska aktiviteten har en klar 

målsättning att öka prestationsförmågan i aktiviteten. 

Dessa effekter uppnår vi med fysisk aktivitet 

Ekblom och Nilsson (2001) skriver vidare att fysisk aktivitet har många positiva effekter på 

hälsan som till exempel att hjärtfrekvensen sjunker vid arbete och vila. Detta är en effekt av 

att hjärtats slagvolym stiger vilket i andra termer kallas för att konditionen förbättras. Andra 

effekter är att blodtrycket normaliseras hos individer som har ett förhöjt sådant, risken för 

åldersdiabetes sjunker, kolesterolnivån påverkas positivt och fettförbränningen ökar. En annan 

viktig effekt är att styrkan förbättras och detta kan ha betydelse i flera sammanhang, till 

exempel i arbetslivet för att motverka uppkomst av arbetsrelaterade belastningsskador. Hos 

äldre innebär det att förbättra möjligheten att röra sig, lyfta, bära, öka stabiliteten i rörelser, 

förbättra balansen och motverka fall och därmed fallskador. Fysisk aktivitet är också en 

mycket väsentlig faktor för att upprätthålla ett bra immunförsvar. 
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Jämförelsevis så skriver även Faskunger och Hemmingsson (2005) att fysisk aktivitet kan öka 

konditionen och muskelstyrkan, förebygga eller sänka högt blodtryck och öka 

fettförbränningen (och därmed förebygga viktuppgång). Till dessa effekter lägger de att fysisk 

aktivitet kan förebygga eller behandla hjärt-kärlsjukdomar, förbättra benhälsan, förebygga 

benskörhet, förbättra blodfetterna och sänka blodsockret. Precis som Ekblom och Nilsson 

(2001) så säger de också att fysisk aktivitet kan förebygga typ 2-diabetes.  Faskunger och 

Hemmingsson (2005) skriver vidare att fysisk aktivitet även kan ha mycket positiva effekter 

på den mentala hälsan och upplevelsen av livskvalitet genom att den förebygger depression, 

förbättrar humöret, stärker självkänslan, minskar oro, gör stress lättare att hantera, förbättrar 

sömnen och höjer livskvaliteten hos redan sjuka. 

Vardagsmotion/Smygmotion 

Vardagsmotion, eller smygmotion som det också kallas, är aktiviteter som inte utförs för 

själva aktivitetens skull eller för att förbättra prestationsförmågan. Exempel på sådana 

aktiviteter är att arbeta i trädgården, promenera eller cykla till och från arbetet och att ta 

trapporna istället för hiss eller rulltrappa. Det som skiljer vardagsmotion mot strukturerad 

motion (ombytt motion, prestationsbaserad motion) är att man inte kommer upp i samma 

intensitet, det vill säga att utövaren inte blir lika andfådd. Dock finns det inga skillnader i 

hälsopåverkan, till exempel effekter i syreupptagningsförmåga, kroppssammansättning, 

blodfetter, blodtryck. Smygmotion är lika effektivt som strukturerad motion när det gäller 

förändringar i faktorer som påverkas av fysisk aktivitet. Vardagsmotionens roll för en individ 

är att minska stillasittandet då denna form av motion generellt inte kräver särskilt mycket tid 

eller omstrukturering av vardagen (Faskunger & Hemmingsson, 2005). 

Allmänna rekommendationer 

Allmänna rekommendationer för fysisk aktivitet är att alla individer bör vara fysiskt aktiva i 

sammanlagt 30 minuter per dag. Intensiteten bör vara måttlig, till exempel en rask promenad. 

Om utövaren ökar intensiteten eller den dagliga mängden kan ytterligare hälsoeffekter 

uppnås. Varje människa behöver ett ”lagom” mått av fysisk aktivitet och vad begreppet 

”lagom” betyder skiljer sig från människa till människa och individuella faktorer som typ av 

aktivitet, duration (hur länge pågår den fysiska aktiviteten), frekvens (hur ofta utförs 

träningen), miljö, ålder och hälsotillstånd har betydelse för att kunna bestämma innebörden i 

begreppet (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Faskunger och Hemmingsson (2005) talar om 

liknande variabler vid diskussionen om vad som bestämmer individers mått av fysisk 
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aktivitet. Angående hur mycket människan ska motionera för att uppnå önskat resultat på 

hälsan menar författarna att hon bör hinna med lite motion varje dag och att regelbundenhet i 

motionen är mycket viktigt. Ekblom och Nilsson (2001) ställer sig kritiska till benämningar 

av ”önskvärda nivåer” av fysisk aktivitet då de menar att det inte finns några uppgifter om 

vilken nivå av total fysisk aktivitet i arbete, vardag och på fritiden som kan betecknas som 

”önskvärd”. Dock finns det en ”lägsta önskvärda” nivå enligt författarna och denna nivå bör 

framför allt sättas i relation till individuella förhållanden som till exempel olika sjukdomar. 

Angående vilken motionsform som är att föredra har nästan alla slags varianter av motion en 

positiv effekt på hälsan. Aktiviteten bör bestå av aerob motion, det vill säga motion där 

utövaren ligger under sin mjölksyretröskel och blir måttligt ansträngd. Utöver den aeroba 

motionen bör utövaren komplettera med styrketräning som ger en ökad funktionell kapacitet 

vilket underlättar vardagen och förebygger eventuella skador. (Faskunger & Hemmingsson, 

2005). 

Sociala relationers betydelse för individen 

Enligt Svensson (1999) är sociala relationer ett komplext begrepp som handlar om relationer 

mellan individer och förhållanden inom sociala system. Inom hälsoforskningen har begreppet 

blivit synonymt med individers tillgång till sociala nätverk och socialt stöd. Sociala relationer 

och hälsa studeras ofta utifrån mer allmänna synsätt som till exempel hur sociala och 

psykologiska förhållanden kan ge upphov till sjukdomar. För att delvis kunna förklara varför 

vissa människor som utsätts för olika typer av stressorer inte blir sjuka blir två huvudsakliga 

begrepp centrala, coping och socialt stöd. Dessa två begrepp kan motverka negativa krafter i 

individens omgivning. En störning i individens sociala stöd kan leda till sjukdomar av psykisk 

eller psykosomatisk karaktär. För att individen ska kunna hantera en sådan störning behövs 

resurser i form av copingförmågor för att motverka stressorerna.  

Socialt kapital 

Azarians (2007) resonemang kring socialt kapital har sin utgångspunkt i det sociala nätverk en 

aktör befinner i. Det sociala kapitalet består i aktörens relationer till andra i dess omgivning 

såsom arbetskamrater, vänner, släkt och så vidare. Dessa kontakter kan uppstå spontant eller 

också genom att aktören själv väljer att påverka och utveckla relationerna efter ett specifikt 

syfte. Det skulle även kunna uttryckas som att aktören investerar i sina relationer med sin 

sociala omgivning. Genom att investera i dessa relationer skapas resurser som individen kan 
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använda sig av för att nå vissa mål som annars hade varit svåra att uppnå. Socialt kapital 

handlar alltså om att främja möjligheten att få tillgång till andra aktörers resurser genom de 

relationer som finns både indirekt och direkt. Några grundantaganden som socialt kapital 

bygger på är bland annat insikt och resurser. Med insikt menas att sociala aktörer alltid ingår i 

olika sociala system som har en betydelse för individens handlingar. Det andra 

grundantagandet är att resurserna kan vara både materiella och icke-materiella. Författaren 

menar liksom Alm (1996) att resurserna som individen behöver till viss del kontrolleras av 

andra människor vilka då endast kan nås via relationer med dessa människor. Azarian (2007) 

menar att socialt kapital handlar om att kunna överblicka den sociala kontexten på ett sådant 

sätt att aktören får tillgång till de eftersträvade resurserna. Slutligen inbegriper socialt kapital 

även individens förmåga att använda sitt sociala nätverk för att skapa inflytelserika och 

resursstarka relationer i sin omgivning. Alm (1996) ser också att det sociala kapitalet ska 

förvaltas omsorgsfullt för att det ska belöna individen i mer kvalitativa relationer. Det sociala 

kapitalet används även för att förmedla resurser och information till varandra. 

Socialt nätverk och socialt stöd 

Individens sociala relation till sin omgivning fungerar som en dynamisk process då 

omgivningen hela tiden förändras vilket ställer krav på individens egen anpassningsförmåga. 

Därför behöver individen ha tillgång till vissa resurser för att hantera kraven från sin 

omgivning. Resurserna kan bestå av utbildning, kunskap, psykologiska resurser men också 

det stöd som individen kan få från sina sociala relationer. Alltså går det att se ett samband 

mellan hälsa, socialt stöd och socialt nätverk. Det går att se sociala nätverk utifrån olika 

perspektiv och här är tre exempel på hur det går att dela upp begreppet. Socialt nätverk kan 

vara ett mått på hur ofta individen träffar exempelvis släktingar, grannar arbetskamrater eller 

vänner. Begreppet beskiver också graden av tillhörighet i olika formella och informella 

grupper men även i vilken utsträckning individen känner samhörighet i dessa grupper. Den 

enskilde individen tillskrivs ett visst ansvar eftersom sociala nätverk bygger på ett aktivt 

deltagande av alla aktörer. Således får alltså individens deltagande i formella och informella 

grupper i samhället en viktig roll (Hanson, 1990). Kring samma ämne säger Alm (1996) att 

det handlar om hur individen tar till sig de positiva aspekterna och på så sätt skapar den 

mängd resurser som krävs för att effekterna ska bli stödjande för individen. I vilken grad 

individen utnyttjar resurserna är situationsanpassat eftersom de fungerar som en resursbas 

både privat och professionellt och det sociala nätverket fungerar som en källa till stabilitet för 

individen.  
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Enligt både Alm (1996) och Hanson (1990) kan socialt stöd brytas ned i mindre delar såsom 

emotionellt stöd, informativt stöd eller materiellt stöd. Emotionellt stöd innebär stöd i form av 

nära och förtroendebaserade relationer. Informativt stöd i sin tur innebär stöd som information 

och vägledning av personer som exempelvis kan ge goda råd. Till sist materiellt stöd som 

yttrar sig i att individen kan få praktisk hjälp i olika situationer. Socialt stöd på arbetsplatsen 

och dess betydelse för hälsan kan också vara en betydelsefull dimension med avseende på 

arbetskamrater och överordnanden. 

Nätverksteorin 

Edling och Rydgren (2007) skriver att sociala nätverk ofta studeras utifrån nätverksteorin som 

utgår från att sociala relationer mellan människor utgör en social struktur vilket i sin tur kan 

studeras som ett nätverk. Här hamnar fokus på relationerna mellan människor, hur de uppstår, 

hur de formas och hur de påverkas av andra människors handlingar och dess 

handlingsmöjligheter. För att till viss del kunna förklara olika sociala beteenden är det viktigt 

att tydliggöra att alla sociala aktörer har en specifik position och att just den positionen är 

viktig för att fånga och förstå den sociala omgivningen. För att få denna förståelse krävs det 

att man studerar den sociala kontexten eftersom den formar positionen som aktören befinner 

sig i. Kärnan i nätverksteorin är att de sociala aktörerna bildar en dyad eller triad. Vanligt 

förekommande i diskussionen kring dyader och triader är att det uppstår en medlare som för 

samman två eller flera aktörer. Medlare beskrivs också av Alm (1996) som gatekeepers vilka 

länkar samman nätverket med kontexten som omger den. Genom gatekeeperns personliga 

nätverk kan resurser och information nås från andra nätverk. Inom en arbetsgrupp kan 

gatekeepern fungera som en koordinator för att föra samman olika arbetsmoment till en 

gemensam process vilket tillskriver denne en viss makt och inflytande. Författaren menar att 

det kan vara intressant att studera hur dessa medlare påverkar och för tankar och idéer vidare 

mellan de olika grupperna. 

Både Alm (1996) och Edling och Rydgren (2007) säger att den sociala strukturen i 

nätverksteorin skapas genom att människor huvudsakligen söker sig till personer som liknar 

dem själva i något avseende. Det här medför att sociala kategorier framträder som mindre 

heterogena utifrån exempelvis klass, etnicitet eller religion. Det är oftast kategorier vi föds in i 

med avseende på familj och släkt men också genom vänner till familjen. Homogeniteten 

skapas även genom att socialt lika människor vanligtvis delar samma intressen och förs 

samman genom arbetsplatser, bostadsområden eller fritidsorganisationer. Här menar Edling 
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och Rydgren (2007) att det finns en nackdel med en sådan struktur då det kan uppstå 

grupperingar och kategorier som försvårar ett ömsesidigt beroende och relationer mellan 

individer som har sitt ursprung från olika sociala samhällsklasser och kategorier. 

Arbete och fritid 

Det råder olika synsätt om arbete och fritid när det gäller hur dessa påverkar faktorer som 

trivsel, hälsa och mening med livet. Enligt tidigare sätt att se på arbete och fritid råder det 

ingen tvekan om att arbetet varit dominerande under de tidigare åren och att fritiden endast 

fungerade som en återhämtningsperiod för att klara av arbetet så effektivt som möjligt. 

Utvecklingen under de senaste åren har snarare tagit avstånd från detta sätt att se på hälsa. 

Modern forskning visar att både arbete och fritid har ett lika stort egenvärde i dagens 

samhälle. Det är viktigt att se arbete och fritid ur ett helhetsperspektiv eftersom de är 

komplementära. Människor rör sig regelbundet i båda miljöerna vilket gör de även får en viss 

grad av stimulans från respektive sfär. Får vi exempelvis mer fysisk stimulans på vår fritid 

blir inte behovet av fysisk stimulans lika betydande på arbetet och vise versa. Om arbetet är 

innehållsrikt kan detta även motverka negativa beteenden på fritiden som till exempel dåliga 

alkoholvanor och tobaksvanor. Frivilliga organisationer med goda hälsoeffekter borde därför 

ses som en extra god resurs i samhället (Gunnarsson & Norling, 1994).  

Det finns en rad olika definitioner av fritidsbegreppet där Aléx och Hjelm (2001) lyfter fram 

ett exempel som bland annat säger att fritid är tiden utanför arbetet vilken kan användas till 

olika aktiviteter. Vidare menar samma författare att fritiden inte enbart bör ses utifrån 

distinktionen mellan arbete och fritid utan den kräver även en tolkning av individen om vad 

som är meningsfullt för denne. Alltså kan det vara problematiskt att enbart fokusera begreppet 

fritid utifrån tid och aktivitet. Fritiden måste förvaltas för att ett egenvärde ska skapas och det 

ska helst ska bestå av ett rikt och positivt innehåll. Samtidigt handlar det också om att kunna 

slappna av på rätt sätt för att lära sig konsten av att göra ingenting. 

Både Aléx och Hjelm (2001) och Gunnarsson och Norling (1994) säger att den fria tiden 

bygger på att den används till sådant som individen tycker om att göra eller har behov av att 

göra då fritiden kan ha en betydande roll för individens hälsotillstånd. Gunnarsson och 

Norling (1994) säger vidare att fritid är den del av dygnet eller veckan som inte inbegriper 

varken arbete, måltider eller sömn. För att tydliggöra denna definition benämns den som fri 

tid och en vanlig indelning av dygnet brukar bestå av tre delar; arbete, fri tid och sömn. Tiden 
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som dessa tre indelningar består av säger dock relativt lite om kvalitén och effekterna av dem. 

Författarna är av uppfattningen att alla individer har vissa basbehov som på ett eller annat sätt 

måste tillfredställas för att vi ska må bra. De här behoven kan delas upp i psykiska behov, 

fysiska behov och sociala behov. Psykiska behov kan vara att ha roligt, må bra, kontakt med 

naturen eller att uppleva en viss spänning. De fysiska behoven kan bestå av till exempel att 

lära sig nya rörelser, anstränga sig eller kanske att bli spänstigare. Sociala behov kan i sin tur 

handla om gemenskap eller samarbete i någon form. För att uppfylla behovet av att må bra har 

dessa tre basbehoven ett ömsesidigt förhållande. Är det så att förhållandena brister någonstans 

kan det finnas risk för att detta påverkar individens hälsotillstånd. I det här sammanhanget blir 

motivationen viktig eftersom den utgör själva drivkraften bakom olika intressen som utövas 

på fritiden. Motivationen kan delas upp i två dimensioner som består av inre och yttre 

motivation. För de allra flesta människor börjar det med yttre motivation som till exempel att 

följa med sina arbetskamrater till en aktivitet utanför arbetet. Fungerar detta bra kan det 

utvecklas en inre motivation att själv fortsätta med aktiviteten och det krävs inte längre 

stimulans utifrån för att utöva aktiviteten. Skulle det endast stanna vid yttre motivation som 

ibland kan vara påtvingad, leder det ofta till att individen efterhand slutar att utöva aktiviteten. 

Till grund för den inre motivationen ligger friheten att själv få bestämma och göra aktiva val 

(Gunnarsson och Norling, 1994).  

Enligt Haworth (2004) finns det undersökningar som visar att förhållandet mellan arbete och 

fritid samspelar men att den största tonvikten ändå läggs på arbetet. Många människor är 

stressade över deras ekonomiska situation vilket gör arbetet dominerande även på fritiden. Då 

fungerar istället fritiden som en slags återhämtning för att orka med arbetet vilket även 

illustreras av Gunnarsson och Norling (1994). Resultatet av detta blir enligt Hawort (2004) en 

passiv livsstil under fritiden som direkt hotar det personliga hälsoläget. Det går således att 

argumentera för en aktiv fritid och dess positiva effekter för hälsan och välbefinnandet. Ett 

deltagande i fysiska eller icke-fysiska fritidsaktiviteter har visat sig reducera depression och 

ångest och istället främja positiva känslor, förbättra självförtroendet och självbilden samt 

förbättra de sociala relationerna. Deltagandet har bidragit till en generell ökning av det 

psykiska välbefinnandet och tillfredställelsen med livet och till sist även förbättrat de 

kognitiva funktionerna. Men fritiden kan också fungera negativt om till exempel för högt 

uppsatta mål, för det som skall göras, inte nås vilket kan leda till stress. Det är relativt vanligt 

att människor inte klarar av att skaffa sig en aktiv fritid på egen hand utan behöver stöd 

genom sociala relationer. 
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Naturen som fritidsmiljö skapar extra goda förutsättningar för en god hälsa och livsstil. 

Naturbaserade fritidsaktiviteter spelar en extra stor roll eftersom vi kan hålla på med dem 

under större delen av våra liv. Det finns många exempel på föreningsverksamheter som har 

direkt anknytning till naturen såsom fiskeklubbar och orienteringsklubbar. Det är ändå viktigt 

att tydliggöra att effekterna av utövandet av fritidsaktiviteterna är högst individuellt då vi tar 

till oss olika aktiviteter på olika sätt. Det handlar om personens egen upplevelse och tolkning 

av situationen vilket i hög utsträckning påverkar effekterna av utövandet. Riskerna med att 

värdera vilka effekter som är bäst för individen kan vara hämmande på så vis att personen 

avgränsar sig från andra alternativa möjligheter. Det här synsättet är dock inget ovanligt 

fenomen då vi människor gärna specialiserar oss inom vissa områden för att delvis underlätta 

vår egen vardag (Gunnarsson & Norling, 1994). 

Organisation, flexibilitet & inflytande 

Det finns en mängd olika teorier angående utformning av ständigt föränderliga organisationer 

och individens roll när det handlar om kunskap, ansvar och krav. En beskrivning kan vara att 

beröra relationerna mellan kärnan i arbetets dimensioner, kritiska psykologiska tillstånd men 

också personal och arbetsresultat. När det handlar om arbetets resultat rör det sig bland annat 

om faktorer som motivation, arbetets tillfredställelse, anställdas arbetseffektivitet, frånvaro 

och omsättning. Individuella variabler som inbegriper vissa behov från de anställda utgör en 

del av arbetets utformning och betydande för en sådan utveckling blir en rad faktorer som 

påverkar arbetets utformning och därmed även de anställdas tillfredställelse. Utifrån det här 

resonemanget framträder således fem principer som är i direkt förbindelse med utformningen 

av arbetsuppgifterna. Det första är att kunna kombinera olika arbetsuppgifter, det andra är 

utformningen av ett naturligt arbete, det tredje är utformningen av en kundcentrerad struktur, 

det fjärde är i vilken grad arbetet är berikande för individen och det femte handlar om hur 

mycket utrymme som ges för återkoppling till de anställda (Kompier, 1996). 

En väldigt central fråga angående organisationer och dess medarbetare berör begreppet 

flexibilitet. Begreppet kan förstås utifrån två perspektiv, dels från organisationen och dels 

utifrån individens behov av flexibilitet. Flexibilitet för en organisation kan betyda att de 

anställda ska kunna byta arbetsuppgifter och anpassa sig till de nya arbetsförhållandena som 

råder och då helst med kort varsel. En sådan flexibilitet kan försvåra för individen att planera 

sin tid och det får även konsekvenser för familjen i den privata sfären. Som en följd av 

organisationernas syn på flexibilitet blir det allt vanligare att i samband med omorganisering 
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istället starta upp projekt som löper under kortare tid vilket kräver en stor flexibilitet hos de 

anställda som ständigt byter arbetsmiljö. I en sådan här situation har arbetstagarna stora 

möjligheter att själva påverka sin arbetssituation och har goda förutsättningar att använda sina 

färdigheter. Det här innebär också att de har goda chanser att påverka sin arbetssituation så att 

den passar just deras behov. Den individuella flexibiliteten som diskuterats hittills är inte 

enbart av god art då den minskar de grundläggande förutsättningarna som tillhörighet och 

socialt stöd vilket kan vara ytterst hotande mot individens möjligheter att tillämpa flexibilitet. 

Om pressen blir för överdriven med exempelvis extrema arbetstider blir den sociala tiden med 

familj och vänner också lidande. Kombineras detta med ett bristande stöd från 

arbetskamraterna kan det uppstå allvarliga problem för individen i fråga. Även om en god 

hälsa kan förknippas med ett aktivt arbete finns det ändå gränser för organisationens och 

individens flexibilitet (Theorell, 1996).  

Graden av inflytande påverkar också individens roll i organisationen när det handlar om att 

kunna påverka sin arbetssituation. Inflytande kan därför beskrivas utifrån ett beroende mellan 

organisationen och dess medlemmar. Desto högre grad av inflytande en anställd har i 

organisationen desto högre krav kan denne rimligen också ställa på både sin organisation och 

sina medarbetare ifråga om lön och arbetsuppgifter. Graden av inflytande kan även kopplas 

till huruvida personen är oumbärlig för sin organisation. En regel för detta ändamål är att ju 

svårare personen är att ersätta desto mer inflytande och auktoritet kan den anställde utöva om 

han eller hon vill. För det kan vara så att personen ifråga inte ens vet om hur viktig han eller 

hon är för organisationen eller så kanske personen är för lojal mot sin omgivning och själv 

väljer att inte utöva inflytande och auktoritet. Lojalitet kan i sin tur grunda sig i en osäkerhet 

och ett visst beroende av organisationen från individens sida. Viktigt att nämna i diskussionen 

är att inflytande och auktoritet inte alls behöver vara synonyma med varandra. En position 

som innebär auktoritet kan förvisso användas för att skaffa sig ett större inflytande och 

därigenom befästa sin egen position ytterligare. Den position en anställd har i sin organisation 

är starkt sammankopplad med graden av inflytande eftersom positionen kan ge en bättre 

förutsättning för att exponeras för viktig information och även bidra till delaktighet i 

beslutsfattande. Tre dimensioner som nämns som viktiga för att skaffa sig ett ökat inflytande 

på arbetsplatsen är expertkunskaper, tillfällen och personlighet (Ahrne & Hedström, 1999). 
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Problemformulering 

Vilka friskfaktorer kan identifieras hos administrativ personal på Högskolan Väst som är eller 

har varit långtidsfriska? 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att skapa en bild över vilka friskfaktorer som medverkat till 

långtidsfriskhet och om det går att urskilja gemensamma mönster som framträder hos 

personalen gällande friskfaktorer. Avsikten är också att undersöka arbetslivets och fritidens 

betydelse för långtidsfriskheten hos personalen. 

 Vilka gemensamma mönster finns hos personalen vad gäller friskfaktorer som lett till 

långtidsfriskhet? 

 Vilken betydelse har arbetet och fritiden för långtidsfriskheten? 

Metod 

Metodavsnittet kommer att behandla tillvägagångssätt för urval, etiska riktlinjer som beaktats, 

hur intervjuerna genomförts, datainsamlingsteknik, fenomenologi och till sist tekniken för 

bearbetning av data. 

Urval  

Vi har tillsammans med en hälsostrateg på Högskolan Väst gjort ett strategiskt urval bland 

administrativ personal vid Högskolan Väst, vilket resulterade i fyra män och tre kvinnor som 

alla är anställda inom verksamhetens administration. Hälsostrategen hjälpte oss att skicka ut 

en inbjudan via organisationens intranät för att sätta igång urvalsprocessen. Sedan delgav han 

oss namn och telefonnummer till de respondenter som anmält sitt intresse för vår 

undersökning så att vi kunde kontakta personerna ifråga. Trost (2005) skriver att strategiskt 

urval bygger på att försöka få en tillräcklig spridning i sitt urval för att homogeniteten ska bli 

så heterogen som möjligt, att det är ett hjälpmedel för att försöka få så stor variation av 

respondenterna som möjligt. Urvalet kan delas upp i exempelvis kvinnor och män, ung eller 

gammal eller administrativ och praktiskt personal och så vidare. Ett sådant här sätt att 

systematisera urvalet av respondenter ökar möjligheten att få tag på det som eftertraktas. I 
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denna undersökning eftersträvade vi att ha ett urval med personer som arbetade heltid och 

som hade liknande befattningar med anställning i samma organisation på grund av att vi ville 

att den inhämtade empirin skulle komma från människor med liknande förutsättningar på 

arbetet. Personerna skulle också vara eller ha varit långtidsfriska. Vi har utgått från Johnsson 

m.fl. (2003) som menar att långtidsfriskhet innebär en utebliven sjukfrånvaro under två år, 

med en anställningstid på tre år. 

Etiska riktlinjer 

Etiska överväganden sker inte på något speciellt stadium under intervjuundersökningen utan 

finns med under hela forskningsprocessen. Med Kvale (1997) som underlag har vi gjort 

följande överväganden; Respondenterna bör informeras om undersökningens generella syfte 

och hur undersökningen är upplagd i stort. Det ska också framgå att respondenterna deltar 

frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur så det inte blir fråga om tvångsmässigt 

deltagande. Det är också viktigt att undersökningen inte presenterar några privata data som 

kan identifiera respondenterna om inte ett godkännande av berörd respondent har gjorts. Här 

kan olika etiska dilemman komma att få betydelse då det handlar om vilken information som 

ska vara tillgänglig och för vem. Här förstärks forskarens roll vid själva intervjuförfarandet 

eftersom det är intervjuaren själv som är det viktigaste instrumentet vid kunskapsutbytet med 

sin respondent. Vi beaktade författarens resonemang och förde en dialog kring dessa aspekter 

med respondenterna innan intervjuerna startade. 

Genomförande av intervjuer 

Efter det att vi kontaktat respondenterna via telefon bestämde vi träff med samtliga 

respondenter för att kunna göra upp ett intervjuschema med tid och plats för genomförandet 

av intervjuerna. Alla intervjuerna ägde rum vid respondenternas kontor på respektive 

avdelning. Vi spelade in samtliga sju genomförda intervjuer varav tiden för intervjuerna 

varierade mellan 30-45 minuter. Vi deltog båda två under intervjuerna där en intervjuade och 

den andra agerade observatör. Intervjuerna bestod av en öppen inledande fråga som följdes av 

halvstrukturerade frågor kring arbete och fritid och med en avslutande öppen fråga (se bilaga 

2). Följdfrågor ställdes vid behov vilket gjorde att dessa frågor fick lite olika karaktär utifrån 

rådande intervjusituation. 



S i d a  | 15    

 

Datainsamling 

Intervjuer för datainsamling kan utmärkas av att intervjuaren ställer enkla och raka frågor som 

i sin tur genererar i komplexa och nyanserade svar. När intervjuaren har samlat in all data 

återfinns förhoppningsvis ett rikt material att bearbeta för att finna intressanta mönster och 

åsikter. När det handlar om att som intervjuare sätta sig in i hur respondenterna resonerar och 

reagerar eller urskilja olika handlingsmönster kan en kvalitativ studie vara ett rimligt 

tillvägagångssätt (Trost, 2005). Forskningsintervjun för datainsamling bygger på 

vardagssamtal på ett professionellt plan. Den kan definieras med ett syfte att ta till sig 

beskrivningar av respondenternas livsvärldar med avsikt att tolka och beskriva fenomenens 

mening. Samspelet mellan intervjuare och respondent blir således avgörande för samtalet i 

intervjun. Det är genom samtalet som vi lär känna andra människor och för att ta del av deras 

erfarenheter, känslor och kanske förhoppningar om deras livsvärld. Viktigt i sammanhanget är 

också att forskningsintervjun för datainsamling inte är ett samtal mellan likställda eftersom 

det är forskaren som styr och kontrollerar situationen (Kvale, 1997).     

Kunskapsgenerering 

Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) finns det olika sätt att dra slutsatser beroende på hur en 

forskare väljer att förklara och förstå området som skall undersökas. De två vanligaste sätten 

att gå tillväga är utifrån en deduktiv eller induktiv ansats. En deduktiv ansats utgår från 

generella regler utifrån en teoretisk hypotesprövning i det enskilda fallet får att förstå ett visst 

fenomen. Den förklarar inte någonting, utan snarare fastslår, vilket kan göra att underliggande 

mönster och tendenser går förlorade. En induktiv ansats däremot utgår från data genom att 

studera enskilda fall för att sedan finna generaliserbara mönster och samband för att förklara 

ett fenomen. Här ligger risken att en allmän sanning tvingas fram utifrån empirin som kan 

leda till att den bakomliggande strukturen av fenomenet hamnar i skuggan. Utifrån dessa 

resonemang finns det också en tredje form av slutledning som kallas abduktion. Abduktion är 

en kombination av ovan nämnda ansatser eftersom abduktionen utgår från empiriska data 

samtidigt som den inte bortser från teoretiska föreställningar. Teori och empiri förfinas och 

justeras således under forskningsprocessens gång. Processen tillåter till skillnad från de båda 

andra ansatserna en förståelse och tolkning kring det fenomen som undersöks. Det sker hela 

tiden en alternering mellan teori och empiri där båda tolkas i skenet av varandra. Vi anser att 

denna undersökning ansluter sig till författarnas beskrivning av abduktion eftersom vi 

förklarar och förstår fenomenen som framträder med inspiration av denna förklaringsmodell. 
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Vi ser också att undersökningen blir mer rättvis genom att tillämpa abduktion istället för att 

styras av en helt induktiv eller deduktiv ansats eftersom tolkningar och en teoretisk 

uppbyggnad kontinuerligt sker i denna undersökning.  

Fenomenologi 

Fenomenologi innebär att tydliggöra förståelsen av kvalitativ data och komma åt meningen i 

människors livsvärld. Samtidigt som fenomenologin vill klargöra fenomen som framträder 

vill den också klargöra på vilket sätt dessa fenomen framträder hos individerna så detaljerat 

och strukturerat som möjligt. Ur ett fenomenologiskt perspektiv är således forskningsintervjun 

för inhämtning av kvalitativa data inte bara en insamling av data som appliceras på 

vetenskapliga fakta utan den ger också tillträde till vår egen upplevelse av livsvärlden (Kvale, 

1997).  

Husserl (1995) beskriver fenomenologin som människans upplevelse av ett fenomen och att 

det är möjligt att fånga denna upplevelse samtidigt som det är omöjligt att fånga det verkliga 

fenomenet. Fenomenologin beskriver fenomenet som det visar sig utifrån människors 

berättelser av sina erfarenheter om hur de upplever sin livsvärld. I samband med detta ska 

forskaren sträva efter att sätta sin förförståelse helt åt sidan eftersom fenomenologin handlar 

om det medvetna och inte det omedvetna. Larsson (2005) för en diskussion kring hur 

förförståelsen påverkar våra föreställningar och tolkningar redan vid första mötet med det som 

ska undersökas. Genom att tydliggöra förförståelsen blir utgångspunkten för tolkningen mera 

öppen eftersom det kan vara problematiskt att helt bortse från sin förförståelse om ett visst 

fenomen. Genom att klargöra förförståelsen tydliggörs också resultatets betydelse då läsaren 

får en bättre förståelse för vilka villkor som resultatet lyder under.  

Husserl (1995) skriver vidare att livsvärlden dels kan bestå av tankar om vår vardagsvärld 

men den kan även beröra tankar kring framtiden och dess förväntningar. Han menar också att 

människor försöker ge allt en mening och innebörd i sin livsvärld. Således försöker människor 

bilda sig en uppfattning i rådande situation om vilken betydelse situationen har. Antagandet 

om människan är att individen inte agerar utifrån en objektiv verklighet utan använder sin 

förförståelse för att förstå situationens innebörd. Då livsvärldsperspektivet möjliggör för oss 

att förstå människors agerande står meningsskapandet för att hjälpa oss att analysera de 

mönster av innebörder som individen ser i sin livsvärld. Fenomenologins uppgift är att 

jämföra, åtskilja, förbinda och sätta i relation till, dela upp fenomenet i delar eller avskilja 
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moment. Fenomenologin teoretiserar eller kvantifierar inte data och presenterar inte heller 

några förklaringar av deduktiv teori. Den snarare klargör de grundbegrepp och grundsatser 

som framträder genom det reflektiva tänkandet under processens gång vilket författaren 

beskriver med följande ord: ”Fenomenologin klargör genom skådande, den bestämmer 

mening och den skiljer mening åt” (Husserl (1995, s. 94). Fenomenologin är alltså en 

vetenskap i en annan betydelse eftersom den grundar sig på helt andra uppgifter och metoder 

som innebär att den slutar där objektiva vetenskaper har sin början.  

Bjurwill (1995) skriver att principen för fenomenologin är att gå tillbaka till det ursprungliga, 

det som är sakens natur så som den visar sig. Här blir varje ursprunglig upplevelse saken själv 

och det yttersta beviset för kunskapen eftersom det förutsättningslösa uppfattandet ska ligga 

till grund för hur vi ska ta till oss kunskap. Den här kunskapssynen kan inga teorier och 

modeller ändra på samtidigt som principen skiljer mellan fenomenets existens och dess 

essens. Existensen beskriver det som är speciellt hos fenomenet som undersöks medan 

essensen fokuserar på det som gör fenomenet till vad det är. Författaren skriver att 

fenomenologin handlar om att se generella mönster och inte fästa så stor vikt vid det speciella.  

Fenomenen som undersöks är fakta men inte vilka fakta som helst utan fakta som sakta 

framträder desto mer själva fenomenet undersöks.  Det handlar således om en slags 

varseblivning som vi utvinner i en slags rymd av det som är tänkbart. Ett fenomen kan även 

liknas vid ett projekt för tanken, där tanken startar i någonting och slutar i någonting annat för 

att komma till verklig insikt kring ett fenomen. Vad som finns emellan dessa tankar menar 

fenomenologin är en filosofisk reflektion vilket också styr våra tankar om hur den ska utföras. 

Bearbetning av data 

Vår databearbetning har inspirerats av en analysmodell som kallas Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA) som är en förgrening från fenomenologin. Vår första 

kontakt med IPA som analysverktyg fick vi genom att ha undersökt analysmodeller i olika 

artiklar vars resultat var uppbyggda efter detta verktyg, till exempel Sansom (2005), 

Grigoriou (2004) och Fade (2004). Smith (2003) skriver att syftet med IPA är att utforska hur 

respondenterna upplever och förstår sin livsvärld. Syftet är att komma så nära individens 

livsvärld som möjligt vilket kan vara svårt fullt ut och det här gör att modellen till viss del är 

tolkande. IPA är även interpreterande på det sättet att forskaren har en viss förförståelse när 

individens personliga livsvärld skall förstås utifrån ett visst fenomen. Vidare skriver 

författarna att IPA fokuserar på att utforska en individs personliga upplevelse av ett objekt 
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eller händelse istället för att göra ett objektivt uttalande av en viss händelse eller ett tillstånd 

vilket även Sansom (2005) påtalar att: 

…it aims to explore an individual’s personal perception or account of an event 

or state rather than attempting to produce an objective record of the event or 

state itself (Sansom, 2005, s. 4). 

För att komma åt kärnan i vårt fenomen gör vi därför en systematisk genomgång med 

inspiration av IPA som inbegriper följande fem steg: 

Steg ett är att materialet transkriberas ordagrant med utrymme för extra stora marginaler för 

att i vänstermarginalen kunna föra anteckningar om sådant som väcker intresse för varje 

intervjufråga. Det kan handla om språkliga iakttagelser eller associationer med mera där inga 

begränsningar görs. I steg två sker en översättning av anteckningarna från vänstermarginalen 

till den högra marginalen för att försöka fånga essensen i det som är funnet. Tredje steget i 

analysen innefattar att se samband mellan de teman som framträtt i steg två. De teman som 

hör ihop förs in under samma tema för att underlätta sammanställningen. För att försäkra sig 

om riktigheten med de teman som vuxit fram kontrolleras de mot transkriptionen. I steg fyra 

görs en förteckning av de teman som bildats och ordnas utifrån sitt sammanhang. I det femte 

och sista steget skrivs förteckningen från steg fyra ut i en sammanhängande text. För att 

tydliggöra förteckningen illustreras texten med citat från respondenternas utsagor. 

Anledningen till varför vi valde just IPA som analysmodell var därför att vi ansåg den 

fruktbar för att beskriva hur respondenterna förstår sin livsvärld i ett komplext sammanhang. 

Enligt IPA lämpar sig semistrukturerade intervjufrågor bra då de innehåller både öppna och 

avgränsade frågor. Vi ser också en större flexibilitet när vi ska förhålla oss till 

respondenternas utsagor då vi antar att friskfaktorer kan vara ett väldigt brett fenomen i sig på 

grund av att de bygger mycket på individens egna uppfattningar och känslor. Även om IPA 

som analysmodell till viss del är strukturerad ger den även en stor öppenhet gentemot 

forskaren att förhålla sig till undersökningen och att arbeta med en modell för analys av 

intervjuerna kan minska risken att hamna utanför ämnet. Ett annat exempel på hur IPA kan 

tillämpas illustreras av Gregoriou (2005) som använder analysmetoden för att förstå vänskap 

mellan homosexuella män och heterosexuella kvinnor, och en utförlig beskrivning för hur 

metoden kan användas på annat område kan man läsa om i Fade (2004) som beskriver en 

praktisk guide för användning av metoden inom nutritionsforskning. 
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Resultat 

I de resonemang och reflektioner som respondenterna delgivit oss kring sina liv har vi 

uppmärksammat olika faktorer som påverkar respondenternas liv. Flera av dessa faktorer kan 

härröras till samma område eftersom respondenterna ibland talar om samma sak även om de 

uttrycker det på olika sätt. De faktorer som hör ihop bildar fem övergripande teman som 

illustreras i figur 1.1. Faktorerna som presenteras under varje tema medverkar till 

respondenternas grad av välmående då det under vår analys av empiriska data framgick att 

avsaknad av en faktor eller förändring i en faktor kan medverka till att respondenten mår 

sämre eller bättre. 

 

Figur 1.1 

Fysisk aktivitet 

Temat Fysisk aktivitet handlar om utsagor där respondenterna delger oss tankar kring hur de 

mår bra av att röra på sig i vardagen genom motion och träning. Oavsett vilken form av 
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aktivitet det handlar om säger alla respondenter att fysisk aktivitet är ett viktigt inslag i deras 

vardag.  

Motion, vardagsmotion & träning 

Någon form av fysisk aktivitet, motion eller vardagsmotion präglar respondenternas vardag 

vilket beskrivs av samtliga sju respondenterna. En deltagare beskriver det som den viktigaste 

fritidssysselsättningen. Fysisk aktivitet i form av motion och vardagsmotion tar upp väldigt 

mycket tid för en annan respondent då han cyklar åtta kilometer till och från pendeltåget i 

anslutning till arbetet varje dag och utöver det simmar han och spelar badminton. Han berättar 

vidare att han rör på sig mycket i förhållande till den tid han har tillgänglig på fritiden. En 

annan deltagare berättar att aktivitet i form av träning hjälper till att klara av den höga 

arbetsbelastning som denne har och hon prioriterar sällan bort träningen då detta kan, som hon 

uttrycker det, leda till stress. Hon beskriver träningen som något väldigt avstressande och 

berättar följande: 

Men som sagt, jag tror träningen för mig har gjort att jag pallar med ibland 

den höga väldigt höga arbetsbelastningen jag har, det känner jag. Det är 

väldigt sällan jag prioriterar bort träningen och då får jag så där jättemycket 

stress, för mig är det jätte avstressande att få gå och träna. 

Träning är förekommande hos de flesta av respondenterna och en respondent beskriver hur 

han tränar sex timmar i veckan och han själv anser att detta är mycket. Det är inte alla som 

aktiverar sig genom träning utan vardagsmotion förekommer också i form. Ett exempel på 

detta är vedhuggning som en annan respondent gärna ägnar sig åt. Han berättar om de tolv 

kubikmeter ved som ska huggas på sommaren och som skall användas under hela året. En 

annan respondent berättar att fysisk aktivitet i form av orientering, spinning, gympa har hjälpt 

henne under jobbiga perioder i livet. Fysisk aktivitet beskrivs olika av alla respondenterna. 

Ibland har den fysiska aktiviteten hjälpt till under svåra perioder men även som en extra resurs 

för att klara av arbetet.   

Fritidssysselsättningar 

Temat fritidssysselsättningar handlar om att respondenterna betonar att naturen är viktig för 

dem i någon mening och att de utför någon form av friluftsaktivitet kontinuerligt. Det berör 
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också hur respondenten resonerar kring att vara medlem i någon förening eller verksam i en 

ideell organisation. 

Natur & friluftsliv 

Genomgående i respondenternas berättelser träffar vi på utsagor som handlar om deras tycke 

för att vara ute i naturen och röra på sig genom olika former av friluftsaktiviteter. En 

respondent berättar att hon gillar att arbeta i trädgården och påta i jorden eller bara sitta still 

och ta det lugnt i en solstol. En annan deltagare säger att han tycker om att vara ute i naturen 

eftersom det är en väldigt viktig del av livet för honom. Han berättar också att det som tar 

mest tid är att fixa med båten då han har en träbåt som kräver mycket omsorg. Friluftsliv är 

också viktigt för deltagarna och en respondent säger att han tycker om att vara ute i naturen 

och vandra och liknande aktiviteter: 

Jag tycker om att gå ute i naturen och ute och vandra och sådant här. 

Promenader är en viktig sysselsättning för en respondent och då handlar det om långa 

promenader på två mil varje helg. Det här temat ligger nära föregående tema, fysisk aktivitet, 

eftersom flera av respondenterna gärna kombinerar dessa två teman. Fysisk rörelse ute i 

naturen kan till exempel vara att promenera ute i skogen eller att åka långfärdsskridskor.  

Föreningsliv/Ideella organisationer 

Flera av respondenterna är aktiva i olika föreningar och ideella organisationer vilket de även 

ser som en viktig social dimension. Några av deltagarna beskriver hur de är aktiva i olika 

föreningar och träffar andra människor med liknande intressen som exempelvis inom 

föreningar som friskis & svettis och genom engagemang i en orienteringsförening. Här 

handlar det inte bara om den fysiska dimensionen utan också för att den har betydelse för 

respondenterna där arbetet runt omkring själva aktiviteten också spelar en stor roll. Det kan 

handla om att samla in pengar till ungdomsverksamheter eller kanske bara att omge sig av 

människor med liknade intressen. En annan respondent är aktiv i en fotbollsförening som 

domare vilket gör att denne aktiverar sig en hel del fysiskt men engagerar sig även i övriga 

sysslor inom verksamheten. Under denna period blir inte den egna tiden för andra former av 

fysisk aktivitet lika betydande eftersom respondenten får utlopp för dessa behov som 

fotbollsdomare: 
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…jag är fotbollsdomare… när det är seriestarter kan det bli måndagar, 

onsdagar mellan sex och åtta, och det är också helger… Å sen börjar 

träningsmatcher och sådant. Då är det igång två, tre matcher i veckan. Då 

slutar jag springa, träna… då är det bara matcher typ. 

En annan deltagare medverkar i en orienteringsklubb där hon tävlar och aktiverar sig genom 

olika arrangemang som klubben anordnar. Genom att vara delaktighet i den här föreningen 

skapas ett sätt att umgås och träffa folk enligt respondenten. Det är alltså inte bara tävlingen i 

sig som ligger i fokus utan att umgås är också en del som tillhör tävlandet i hög utsträckning. 

Föreningslivet prioriteras av vissa respondenter även om inte alla är delaktiga i ideella 

verksamheter men för några är det ett relativt vanligt inslag i vardagen. 

Sociala relationer 

Temat sociala relationers betydelse för individen innehåller faktorerna sociala relationer på 

arbetet och på fritiden och handlar om respondenternas sociala liv i de båda sfärerna.  

Sociala relationer på arbetet 

För en respondent är det roligaste på arbetet att träffa folk och umgås vilket också är den 

bärande faktorn i dennes glädjedimension. Att träffa folk var det enda svar han gav på frågan 

om vad han tycker är roligt på arbetet. Hans sociala umgänge är också det viktigaste på 

arbetet för att han skall må bra. En annan respondent beskriver att han trivs på arbetet på 

grund av alla roliga människor som han jobbar med. Han beskriver också att det inte enbart är 

relationen med sina närmaste medarbetare som är viktiga utan även de relationer som berör 

alla människor som omger honom. Han beskriver att han kan prata om lite annat än arbetet 

och att han kan bolla idéer med dem. Dessa relationer är alltså vikiga för respondenten och 

när han beskriver vad som gör att han mår bra på jobbet, berättar han följande: 

Men sen är det väldigt mycket vilka arbetskamrater man har kring sig och inte 

dem som man jobbar ihop med arbetsuppgiften utan dem som man har 

omkring sig i vanliga fall. Alltså de som sitter och har andra arbetsuppgifter. 

De man pratar med lite annat om och de man kan snacka med och få lite 

bollplank, det är en viktig faktor tycker jag. 
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Den sociala samvaron på arbetet lyfts även fram av en annan respondent som säger att hon 

anser att fikarasterna är viktiga för gemenskapen. Att kunna ta en paus i arbetet och tänka och 

prata om annat är en viktig faktor för välmående på arbetet: 

Jag har ett bra socialt umgänge med mina arbetskamrater, vi slänger lite käft, 

man berättar kanske vad som hänt, om det är något roligt tv-program som 

man sett eller något sånt här… Jag tycker liksom att det är roliga människor 

att jobba med, bra människor. 

Det förekommer också att det inte fungerar i arbetsgruppen: ”det kan gnissla” som en 

respondent uttrycker det. Samma respondent jämför förhållandet med sina arbetskamrater 

med sitt förhållande till familjemedlemmar, ibland fungerar det bättre och ibland sämre. 

Sociala relationer framhävs av några respondenter som menar att det är viktigt med 

arbetskamrater som man har goda relationer med eftersom det skapar bättre förtroende dem 

emellan. 

Sociala relationer på fritiden 

Sociala relationer på fritiden handlar om de relationer man har utanför arbetet med familj och 

vänner. Relationerna på fritiden betonas inte lika mycket som relationerna på arbetet men det 

förekommer hos några deltagare.  

En respondent berättar att hon umgås mycket med sina vänner, på frågan kring vad hon tycker 

om att göra på sin fritid säger hon: 

Gå ut på krogen med mina vänner, gå ut och äta och så. 

Några av respondenterna talar alltså om sitt sociala liv på fritiden men det blir endast ett 

sekundärt fokus på det i deras livsberättelser eftersom det primära kring sociala relationer 

berör arbetet. 

Arbetsinnehåll och återkoppling 

I temat arbetsinnehåll och återkoppling berör respondenterna att deras arbete helt eller delvis 

går ut på att lösa problem i någon form. Det inbegriper även respondenternas tankar kring 

deras arbetsuppgifter samt respondenternas resonemang kring återkopplingens roll i arbetet. 
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Uppgiftsorienterat välmående 

En respondent berättar att hennes samlade arbetsuppgifter är en bärande faktor till att hon mår 

bra på jobbet och att det i första hand är denna faktor som bestämmer välmåendet. Hon 

berättar också att hon har ett genuint intresse för arbetsområdet och att hennes utbildning 

stämmer väl överens med de arbetsuppgifter hon har på arbetet. Samma respondent antyder 

också att hon engagerar sig i frågor som berör arbetsuppgifternas innehåll och de uppdrag hon 

har. Samtidigt som det finns fördelar med arbetsuppgifterna kan det också vara så att de 

förknippas med olustkänslor. En respondent berättar om de olustkänslor som uppstår i 

samband med att hon möter människor som enligt henne springer benen av sig för att lösa 

arbetsuppgifter, vilket tär på hennes känslor berättar hon. 

De arbetsuppgifter man har kan ändå göra att dagen på jobbet känns lättare och att de 

varierande uppgifterna gör att arbetstiden upplevs gå fortare. En respondent beskriver detta 

utifrån följande citat:  

Å själva jobbet tycker jag är roligt… Jag brukar säga; jag gillar tråkiga 

grejer… Ingenting är tråkigt för mig, det är roligt det mesta… Det är väldigt 

varierande, det är roligt med det jobb jag har. Aldrig att jag tittar på klockan. 

En annan respondent säger att arbetsdagen inte får bestå av för mycket rutin eftersom det kan 

leda till att produktiviteten minskar. Genom en alltför rutinbaserad arbetsdag försvinner också 

utmaningen då detta är en viktig faktor i arbetet. Att man känner begränsningar i vissa 

arbetsuppgifter kan också leda till att man mår bra på jobbet. En deltagare uttrycker att hon 

ibland möter problem som hon anser är väldigt svåra att lösa men att det då ligger en viss 

utmaning i det. Även här betonas utmaningen som en faktor för att må bra i arbetet. 

Ofta är det också så att varierade arbetsuppgifter är det önskvärda framför mindre varierat 

arbete och monotona arbetsuppgifter. Flera av respondenterna har lyft fram arbetsuppgiften 

särskilt på frågan om vad de mår bra av på jobbet och detta leder till att vi valt att namnge 

temat uppgiftsorienterat välmående. 

Problemlösning 

Att lösa problem kan vara en drivkraft i arbetet och om uppgifterna har inslag av 

problemlösning kan detta vara en faktor till att man mår bra på jobbet enligt flera av 

respondenterna. En respondent berättar att det i första hand är arbetsuppgifterna, speciellt 
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problemlösning som gör att han mår bra på jobbet. En annan deltagare berättar också om att 

det är just problemlösning som är den faktorn som gör att han mår bra på sitt arbete. Mer 

precist handlar det om att problemlösningen når en punkt där man kommer på hur uppgiften 

ska lösas och att det är vid den punkten som de känner ett starkt välmående. Detta illustreras 

av en respondent: 

Jag tror att bästa tillfället på jobbet kan jag säga ganska exakt vad det är 

och… oavsett vilken uppgift du har… När du gör problemlösning och du inser 

att du är på väg att kryssa dig fram och att du kommer att gå i mål med det, du 

kommer på precis hur du skall göra… Du tvivlar någonstans på att du skall 

klara det och att du tycker att det är jobbigt men precis när du är mitt i det 

och du inser för första gången att; fan, jag kommer greja det här. Just den 

punkten är den bästa punkten i arbetet. 

För att kunna nå ovanstående punkt krävs det ett utmanande jobb, samma respondent berättar: 

Då är det som allra bäst på jobbet och det kräver ju att du skall ha ett 

utmanande jobb, för att om du har ett jobb som inte kräver något, känner att 

det här kommer jag klara och den här dagen ser ut som alla andra dagar, 

känner att det här har jag gjort tusen gånger förut – då når du aldrig den 

punkten för den är inte inom räckhåll för dig. 

Ett utmanande arbete är en faktor som återkommer även när respondenterna beskriver 

problemlösning som en viktig del i arbetsuppgifterna. Utmaningen består i att arbetsuppgiften 

kräver en del av personen och att de ibland till och med känner att de problem som uppstår är 

mycket svåra att lösa. Deltagarna beskriver att detta krävs för att de i längden skall må bra 

med arbetsuppgifterna och arbetet i stort.  

Feedback 

Faktorn feedback innehåller olika utsagor och berör områden som återkoppling, beröm, bli 

sedd i sitt arbete samt att man kan prata med någon om sitt arbete. Temat handlar också om 

inre feedback vilket betyder att man ger sig själv beröm för något som man åstadkommit. En 

kombination av inre och yttre feedback är viktigt för att respondenterna skall må bra på 

arbetet och detta kan illustreras genom att en respondent berättar följande på frågan om vad 

som gör att denne mår bra på arbetet: 
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Det är det här gamla vanliga när man tycker att man har lyckats med nåt man 

har gjort riktigt bra, kanske fått lite beröm för det också. Det är ju roligt… 

Men man får inte alltid beröm för det man gör bra. Man får ge sig själv 

beröm… Ja så e det ju. Nä, man ska inte ha beröm för ofta heller för då blir 

det ju inte liksom samma effekt. 

Respondenten ovan berättar att för mycket beröm kan leda till att effekten av återkopplingen 

avtar och att denne inte tar det lika allvarligt. Följande citat beskriver feedback med andra ord 

men även den här respondenten berättar om att det är viktigt med feedback: 

Jag har väldigt bra chefer och det är väldigt stimulerande. Folk som 

uppmuntrar en, samtidigt som de sparkar en i häcken och klappar en på axeln. 

Det här temat framkommer inte lika frekvent i respondenternas berättelser men de uttrycker 

ändå betydelsen av återkoppling i arbetet som en viktig faktor för välmåendet. 

Förhållningssätt till arbete & fritid 

Temat förhållningssätt till arbete och fritid berör hur några av respondenterna beskriver att de 

uppfattar sig själva som oumbärliga på arbetsplatsen. Det kan handla om att de är svåra att 

ersätta vilket gör dem unika för just deras arbete vilket också kan innebära dubbelarbete om 

de är borta från arbetet. Temat inbegriper även hur respondenterna uppfattar sin gräns mellan 

arbete och fritid och huruvida de tar med sig arbetet hem vid arbetsdagens slut eller om 

arbetet och fritiden samspelar med varandra.  

Känsla av oumbärlighet 

Det här temat handlar om berättelser från respondenterna där de beskriver en känsla av att 

deras roll är lite grann unik och att bara de själva kan utföra deras arbete. På detta vis blir 

heller inget gjort om de är frånvarande. En respondent berättar: 

Jag har alltid haft ett sådant där jobb om jag inte kommer till jobbet så är det 

ingen annan som gör mitt jobb. Då har jag kvar det tills nästa dag eller nästa 

vecka om jag är hemma en hel vecka. 

Respondenten ovan säger att det inte finns någon ersättare om han skulle vara borta från 

jobbet och att arbetsuppgifterna läggs på hög om han inte gör det. Trots detta kan känslan av 

oumbärlighet även vara något positivt. En respondent berättar att hon tycker om sitt jobb på 
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grund av att hon är unik och inte är utbytbar i de arbetsuppgifter hon har. Även fast detta kan 

vara positivt kan det även finnas en negativ sida av att vara oumbärlig vilket samma 

respondent uttrycker med att hon måste ha gjort en massa saker innan hon ska vara ledig och 

att det hade varit en annan sak om hon kunnat bli ersatt. Några av respondenterna beskriver 

alltså en känsla av att de får dubbelarbeta om de är borta, det vill säga att ingen tillfälligt kan 

ersätta dem. 

Gränsen mellan arbete och fritid 

I detta tema beskriver respondenterna hur de uppfattar gränsen mellan arbete och fritid, det 

vill säga om arbetet tas med hem eller om de helt lämnar jobbet när arbetsdagen är slut. En 

respondent berättar om att arbete och fritid samspelar och att ett krav för att arbetet ska 

fungera väl är att fritiden också gör det. Fungerar inte detta samspel känner respondenten att 

han inte riktigt orkar slappna av hemma och att mycket tankar sitter kvar från arbetsdagens 

slut. Respondenten menar att arbetet och fritiden är beroende av varandra eftersom 

respondenten anser att dåliga arbetsförhållanden även kan gå ut över fritiden. En annan 

respondent har en skarpare gräns mellan arbete och fritid vilket gör att han inte tänker på 

arbetet hemma. Han säger följande: 

Jag tänker inte alls på vad som skall hända imorgon. När jag slutar, jag 

slutar, lämnar jobbet. 

Respondenten beskriver alltså hur han slutar när arbetstiden är över och att han inte funderar 

kring arbetet hemma. Detta kan ställas i förhållande till en annan respondent som berättar om 

motsatsen. Hon beskriver att fritidens utformning bestäms av hur arbetet ser ut och att arbetet 

följer med henne dygnet runt. Hon uttrycker följande: 

Den här flexibiliteten som jag haft i alla år med jobbet det gör ju att jag också 

kan anpassa mitt privatliv… det känns som att det är ett dygnet runt jobb… 

Jag är ju inte en sån där som måste ha, alltså, späckat på min fritid för jag har 

ett så späckat arbetsschema… Jag menar att jag kan jobba hemifrån. 

Hos en respondent är gränsen mycket klar vilket betyder att arbetet inte får inskränka på 

fritiden. Hon umgås inte med sina arbetskamrater privat och när hon åker buss till jobbet 

lämnar hon privatlivet hemma och tvärtom när det gäller arbetet. Hon beskriver att hennes 

långa färdväg till arbetet hjälper henne med detta eftersom hon upplever sig ha tillräckligt 
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mycket tid för att koppla bort det hon lämnar. Flera respondenter berättar alltså om sina tankar 

kring gränsdragningen och strukturen mellan arbetet och fritiden på olika sätt.  

Metoddiskussion 

Det finns tre delar av den metod som ligger till grund för arbetet som vi ämnar reflektera över. 

Den första är hur själva urvalsförfarandet har gått till, den andra berör vårt perspektivval och 

den tredje är hur analysverktyget (IPA) har används. Trost (2005) menar att strategiskt urval 

kan vara svårt att genomföra fullt ut, framförallt när forskaren måste gå genom någon annan 

för att få tag på respondenterna. En överhängande risk med att använda sig av nyckelpersoner 

är att de blir för engagerade i undersökningen. Urvalet kan då påverkas på så sätt att det i 

enlighet med nyckelpersonen tyckande blir intressanta personer som intervjuas, människor 

med speciella åsikter eller personer som är kunniga i området. En annan aspekt av att använda 

sig av nyckelpersoner är att urvalsprocessen kan bli långdragen tidsmässigt då det inte är vi 

själva som styr processen och därmed tiden. Nyckelpersonen som ska hjälpa till kanske får 

förhinder eller inser vissa etiska komplikationer och drar sig ur. Genom att hälsostrategen på 

Högskolan Väst hjälpt oss med urvalet är det möjligt att dessa ovan nämnda komplikationer 

kunnat inträffa. En annan faktor som vi vill belysa handlar om hur väl respondenterna och 

nyckelpersonen i undersökningen känner varandra vilket kan leda till att de vill ställa upp för 

varandra i olika frågor som därmed kan resultera i en snedvridning i urvalet. 

En vanlig tendens inom vetenskaplig forskning är att forskaren väljer ett perspektiv på 

undersökningsområdet vilket gör att fenomenet förklaras utifrån vetenskapliga teorier. Enligt 

fenomenologin förloras själva kärnan i innehållet när ett perspektiv väljs för att beskriva 

upplevelsen av fenomenet. Fenomenologin förespråkar att man ska skala bort alla andra 

möjliga förklaringar som omger fenomenet för att komma åt dess kärna (Larsson, 2005). 

Detta är något som också Lindgren (1994) diskuterar kring och hon menar att våra motiv och 

intentioner om ett visst fenomen bör sättas inom parantes vilket kallas bracketing. Bracketing 

handlar i klartext om att bortse från sin förförståelse och närma sig fenomenet med ren 

nyfikenhet och undersöka livsvärlden utifrån de nya förutsättningar som råder. Lyckas denna 

förvandling kommer livsvärlden som undersöks att visa sig utifrån sitt verkliga väsen och 

leder till nya bekantskaper för forskaren. Författaren menar att den här förvandlingen inte är 

möjlig att utföra fullt ut eftersom vi är sociala varelser med olika attityder och värderingar. 

Det här resonemanget blir intressant eftersom vi använt oss av en färdig analysmodell (IPA) 
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som är en förgrening av fenomenologin. IPA kräver en god kännedom om transkriberingarnas 

innehåll för att minska risken att se homogena mönster i ett alltför tidigt stadium i analysfasen 

vilket också påverkar validiteten och reliabiliteten hos undersökningen. Vi vill därför 

tydliggöra att IPA fungerat som inspirationskälla utifrån en fenomenologisk grundtanke. I den 

här diskussionen ser vi även en koppling till Larssons (2005) och Alvessons och Sköldbergs 

(1994) synsätt på hur förförståelsen påverkar undersökningen av ett visst fenomen då det i 

denna undersökning har varit svårt att helt bortse från vår kunskap och våra föreställningar. 

Resultatdiskussion 

De övergripande teman som presenteras av Ottawa Charter (WHO, 1986) berör områden som 

skall arbetas med inom hälsoarbete och dessa teman ser vi som grundläggande förutsättningar 

för individens hälsa. Vi anser att dessa övergripande teman fyller ett viktigt syfte och handlar 

om faktorer som måste uppmärksammas, dock kan de uppfattas som abstrakta och vida 

begrepp. De teman som vi i denna undersökning presenterar är inspirerade av Ottawa Charter 

men vi strävade efter mer specificerade och konkreta faktorer med en högre detaljnivå. 

Ottawa Charter beskriver också att arbete bör ske på alla nivåer som inbegriper individnivå, 

gruppnivå, samhällsnivå och internationell nivå. De teman som vi presenterar är baserad på 

individers egna resonemang och därmed menar vi att denna kunskap bäst lämpar sig för 

hälsoarbete på individ och gruppnivå även om den mycket väl kan fungera som en 

inspirationskälla på exempelvis samhällsnivå. 

I inledningen nämnde vi att Dahlberg och Gard (2005), Nielsen (2005) samt Arén och 

Ljusenius (2003) anser att preventivt arbete och arbete med friskfaktorer kan komplettera 

varandra på ett bra sätt och vi anser att det reslutat som vi arbetat fram kan ge fler idéer kring 

vad friskfaktorer handlar om och på så sätt underlätta interventioner kring friskutveckling. 

Nielsen (2005) menar att en anledning till att det preventiva arbetet får en mer framträdande 

roll i hälsoarbete kan bero på att det forskats mer kring ämnet och mot detta anser vi att vår 

undersökning är ett led i att föra mer ljus på ett promotivt synsätt och arbete med det friska. 

Arén och Ljusenius (2003) skriver att det preventiva arbetet kräver stora ekonomiska resurser. 

Resultatet som presenteras i denna undersökning visar att väldigt små förändringar i arbetet 

kan ge stora promotiva effekter på hälsan. Vi tänker då till exempel på att flera av 

respondenterna anser att feedback är en faktor som kan skapa välmående på arbetet. Vi anser 

att mindre förändringar kan skapa förutsättningar för feedback mellan chefer och medarbetare 
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genom att till exempel arbeta för en bättre kommunikation på arbetsplatsen. En annan 

förändring på arbetet som kan leda till välmående är att skapa en arbetssituation för de 

anställda som möjliggör problemlösning och att de känner en utmaning i arbetsuppgifterna. 

Vår uppfattning är att förändringar som ovan nämnda inte behöver vara särskilt kostsamma då 

de belyser förändringar i samband med hur vi bemöter varandra och hur vi förhåller oss till 

vårat arbete. Det handlar om att arbeta med hälsa på ett tidigt stadium och exempelvis genom 

ovan beskrivna insatser komma ifrån delar av det kostsamma preventiva arbetet som Arén och 

Ljusenius (2003) beskriver det. 

I förhållande till den tidigare forskningen kring friskfaktorer ser vi att de teman som är 

presenterade i resultatet till stor del tar upp annorlunda faktorer än Johnsson m.fl. (2003) och 

Nielsen (2005). Dessa författare lägger två olika perspektiv på begreppet friskfaktor; Johnsson 

m.fl. (2005) fokuserar på arbetslivet och Nielsen (2005) på personliga egenskaper. I resultatet 

som framkommit i vår undersökning är fokus fördelat till fem olika teman (se figur 1.1 s.24) 

som representerar både livet på arbetet och fritiden. Genom att fysisk aktivitet är den mest 

förekommande faktorn hos respondenterna instämmer vi med det som Hagströmer (2001) 

menar, att fysisk aktivitet är den främsta friskfaktorn. I vår undersökning framkommer detta 

hos våra respondenter när de berättar om vad som får dem att må bra. 

Fysisk aktivitet sysslar alla respondenter med och om vi ska se något gemensamt mönster 

bland de teman som presenteras i resultatet så är det detta tema som får en framträdande roll. 

Resultatet påvisar att alla respondenter är fysiskt aktiva i olika grad och form och de mår bra 

av det. Vi finner sambandet intressant att alla respondenter talar om fysisk aktivitet som ett 

viktigt inslag i vardagen samtidigt som det i tidigare forskning enligt Ekblom och Nilsson 

(2001) påvisats att fysisk aktivitet har många positiva effekter på hälsan, detta påvisar en 

tydlig medvetenhet hos respondenterna. Fysisk aktivitet är även ett tema som tydligt 

samverkar med andra teman då resultatet i denna undersökning påvisar ett intimt samband 

mellan fysisk aktivitet, fritidssysselsättningar och sociala relationer. Detta samband består i 

att flera respondenter berättar om att deras fysiska aktivitet gärna får ske ute i naturen och 

helst tillsammans med andra människor i föreningar eller i olika gruppverksamheter. 

Temat förhållningssätt till arbete och fritid är förekommande i hög grad hos respondenterna, 

de flesta av respondenterna talar om hur de förhåller sig till sitt arbete och till sin fritid. 

Faktorn som berör deras gränsdragning mellan arbete och fritid påverkar hälsan i generell 

mening genom att det fungerar som en copingförmåga. Detta betyder att om en individ har det 
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väldigt pressat på sitt arbete kan det vara en resurs att kunna koppla bort arbetet vid 

hemkomsten och på detta sätt minska risken till negativ stress. Svensson (1999) menar att väl 

fungerande relationer kan främja en individs copingförmåga och slutsatsen blir då att temat 

till viss del bestäms av individens sociala relationer. Samma tema innehåller även faktorn 

känsla av oumbärlighet och flera av respondenterna beskriver att de på något sätt känner sig 

oumbärliga på deras arbete. Vi har uppfattat det som att det finns både fördelar och nackdelar 

med känslan av oumbärlighet. Det har en negativ effekt för de individer som känner att 

känslan medför ett alltför stort ansvar som upplevs svårt att hantera, medan den positiva sidan 

handlar om att respondenterna grundar känslan i att de anser sig vara unika och betydelsefulla 

för organisationen. Det har framkommit i resultatet att respondenterna ser faktorn som mer 

positiv än negativ, att den skapar välmående, och vi kopplar detta till att inflytande och 

kontroll (Ahrne och Hedström, 1999) upplevs som goda inslag i deras arbetssituation. 

Resultatet påvisar att sociala relationer har en betydelse för individen på både arbetet och 

fritiden. Mer precist så handlar det om sociala relationer i stort men också om socialt stöd 

bland sina närmaste kolleger och familjemedlemmar. Resultatet visar också att det är viktigt 

att ha kolleger som bollplank i vissa situationer för att få stöd vilket Alm (1996) och Azarian 

(2007) menar handlar om att göra andras resurser tillgängliga för individen.  Resultatet kan 

också sättas i relation till författarnas teorier kring socialt kapital och förvaltning av det på 

bästa sätt för att individen ska uppnå en positiv effekt. Svensson (1999) diskuterar sociala 

relationers inverkan på hälsa och under våra intervjuer talade respondenterna om sociala 

relationer som en naturlig del av livet på arbetet och fritiden men det var sällan som de 

resonerade kring det på frågor om vad som får dem att må bra. Dock kunde vi efter vår analys 

se att flera av respondenterna talade om sociala relationer och sitt sociala stöd som att det var 

självklart med exempelvis bra familjerelationer och vänner. Denna självklarhet som uttrycks 

kan vara en orsak till att personerna inte talade om det i större grad under intervjun. Kan det 

vara så att socialt stöd hemma och på fritiden är ett naturligt eller självklart inslag för dessa 

respondenter eftersom de inte resonerar kring det i förhållande till hälsa och välmående? 

Emotionellt stöd som Alm (1996) och Hanson (1990) beskriver det grundar sig i nära 

förtroendebaserade relationer och vi menar att även om ett starkt emotionellt stöd föreligger 

innebär det inte automatiskt att man reflekterar nämnvärt över det. Resultatet visar att 

respondenterna inte reflekterade över detta i någon större utsträckning. 

En fråga är om det går att urskilja tendenser huruvida det är faktorer i arbetet eller på fritiden 

som är viktigast för långtidsfriskheten hos respondenterna. En tanke kring undersökningen var 
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att skapa möjligheter för oss att kunna studera arbetets och fritidens faktorer var för sig genom 

att medvetet fördela fokus i intervjufrågorna (se bilaga 2) efter dessa två livssfärer. Vi 

föreställde oss att svaren skulle påvisa en tonvikt angående vilken sfär som var den mest 

betydelsefulla för individen. Resultatet påvisar inga generella mönster utan det är högst 

individuellt om det är arbetslivets faktorer eller fritidens faktorer som påverkar 

långtidsfriskheten mest. För några respondenter tog arbetet mycket stor del av livet och för 

andra var det fritiden som stod i fokus. Vi kan urskilja en normalfördelning mellan dessa två 

sfärer snarare än att det var en förskjutning åt någon sfär. I denna diskussion kan vi dra 

slutsatsen att båda sfärerna är lika viktiga och att ingen av dem kan ignoreras i arbetet med 

friskfaktorer. Denna slutsats och även idén från vår sida att fördela fokus jämt stöds av 

Gunnarsson och Norling (1994) som säger att arbete och fritid har ett lika stort egenvärde. 

Johnsson m.fl. (2003) har en annan uppfattning när de lägger tonvikt på arbetslivet. 

Uppsatsens resultat har arbetats fram genom intervjuer och sedan analys men frågan är om det 

finns några andra variabler som har påverkat resultatet på något sätt? Det som vi funderat 

kring är huruvida det ämne som uppsatsen går under och att vi studerar på 

Hälsopromotionsprogrammet kan ha påverkat det fokus som respondenterna gav sina svar 

efter. Våra tankar kring detta berör frågan om huruvida vi innan intervjuerna startade 

berättade om uppsatsens område och vår bakgrund ledde till att respondenternas tankebanor 

fick en viss inriktning. Oavsett om frågorna var öppna och att vi strävade efter en öppen 

dialog är det möjligt att respondenternas tankar kring hälsa påverkade de svar de gav. Till 

exempel kan respondenternas föreställningar kring hälsa handla om motion och kost och detta 

kan resultera i att de svar som delgivits har detta fokus. Vi lade märke till att intervjuerna har 

ett tydligt fokus på fysisk aktivitet och även om vi inte ställde direkta frågor kring ämnet 

rörde sig respondenterna ofta i detta område. Ett alternativt sätt hade varit att presentera 

undersökningen som en pedagogisk uppsats och därmed kommit ifrån de stereotypa bilder om 

hälsa som eventuellt förekommer. Det kan finnas en viss problematik kring att undersöka 

fenomen som hälsa då detta fenomen har många olika sidor samtidigt som att de individuella 

uppfattningarna kring det är många och relativt starka. 
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Bilaga 1 

Underlag från hälsostrategen på Högskolan Väst 

Tillsammans med studenter från Högskolan Väst ska vi göra en studie om våra långtidsfriska. 

Syftet med studien är att få vetskap om vilka friskfaktorer man har som anställd på Högskolan 

Väst. Vår förhoppning är att vi kommer att kunna använda oss av dessa faktorer som en del i 

arbetet med att förbättra och utveckla personalens hälsa på Högskolan Väst. Friskfaktorerna 

som undersökningen kommer fram till kan man likna vid ett pussel som tillsammans skapar 

en gemensam kultur som vi ska arbeta emot. Dessa faktorer kostar inte pengar, endast 

omtanke och en prioritering av individen. Tanken är förstås att vi ska arbeta systematiskt med 

dessa faktorer på våra arbetsplatser (APT). Efter det kommer insamlingsarbetet och därefter 

följer det så viktiga analysarbetet. Det gemensamma resultatet kommer senare att finnas med 

på de ledar- och hälsoutbildningar som kommer att genomföras på Högskolan Väst. Vi måste 

lära oss att arbeta med sådant som bevisligen gör oss friska! 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Kan du beskriva en vanlig dag från det att du vaknar tills det att du går till sängs 

(så detaljrikt som möjligt)? 

2. (Hur känner du inför ditt arbete som helhet?) 

3. Kan du beskriva en vanlig dag på jobbet? 

4. När mår du bra på jobbet? 

5. Vad är det som gör att du mår bra på jobbet? 

6. Kan du beskriva vilka frågor som engagerar dig mest på jobbet? 

7. Kan du beskriva vad du brukar göra på din fritid? 

8. Vilka fritidssysselsättningar engagerar dig mest? Eventuell följdfråga: Hur 

engagerar dessa sysselsättningar dig? 

9. När mår du bra på din fritid? 

10. Vad är det som gör att du mår bra på din fritid? 

11. Kan du berätta för oss vad det är som du tror har hållit dig långtidsfrisk? 
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