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Abstract 

Gustafsson, F., & Törnquist, I. (2009) En kartläggning av anställdas uppfattning om 

förekomsten av friskfaktorer på en arbetsplats samt upplevelsen av hur dessa påverkar deras 

hälsa. C-uppsats i pedagogik, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan 

i Gävle. 

 

Då en stor del av den vuxna befolkningen befinner sig på en arbetsplats samt spenderar 

mycket av sin tid där har denna arena ett betydande inflytande på individens hälsoupplevelse. 

Arbetsplatsen fungerar som en social miljö där individen är en del av de dagliga systematiskt 

pågående processerna som påverkar hälsan. Att hitta friskfaktorer på arbetsplatsen som 

påverkar hälsan i positiv riktning är således relevant i ett hälsofrämjande arbete. Syftet med 

denna uppsats var därför att kartlägga vilka faktorer anställda på en arbetsplats upplevde 

påverkade deras hälsa. För att undersöka detta valdes ett Apotek som enligt en tidigare 

genomförd hälsoprofilbedömning upplevde god hälsa. På Apoteket X genomfördes det sex 

enskilda halvstrukturerade intervjuer med de anställda på arbetsplatsen. Tolkningen av 

resultatet visade att det fanns många olika faktorer som bidrog till en bättre hälsa bland de 

anställda. De friskfaktorer som visade sig finnas på Apoteket X var ledarskapet, relationer, 

tydliga mål och struktur i arbetet, arbetsklimat, kunder och arbetsuppgifter samt möjligheten 

att påverka i arbetet. Friskfaktorerna bidrar till att de anställda bland annat upplever trygghet, 

glädje, stöd och delaktighet. 
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1. Inledning 

En stor del av den vuxna befolkningen befinner sig på en arbetsplats vilket gör denna till en 

viktig arena för hälsofrämjande insatser (Chu, Driscoll & Dwyer, 1997; Naidoo & Wills, 

2000). Under många år har stor vikt lagts vid att identifiera och eliminera orsaker till ohälsa 

vilket har lett till att hälsoarbetet på arbetsplatser ofta inneburit åtgärder först när ohälsa har 

inträffat. Ett annat sätt att angripa ohälsa är att försöka förhindra att den uppkommer och ett 

sådant fokus innebär att tonvikten läggs på sådana faktorer som främjar individers hälsa. 

Sådana faktorer kan benämnas som friskfaktorer och det hälsofrämjande arbetet handlar då 

om att försöka förstärka dessa. Då individer spenderar stor del av sin tid på arbetsplatsen kan 

det ses som att denna arena har en betydande påverkan på individens hälsa. För att ett 

hälsofrämjande arbete skall vara effektivt är det viktigt att veta vilka processer som påverkar 

hälsan. Eftersom personalen är målet för hälsofrämjande insatser på en arbetsplats är det 

relevant att undersöka vad dem anser påverkar deras hälsa positivt. Mot bakgrund av detta 

kommer denna uppsats försöka ta reda på just detta, vilka friskfaktorer en grupp anställda på 

ett Apotek upplever finns på deras arbetsplats.  

2. Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras begreppet hälsa, hur hälsa kan ses genom olika definitioner 

och perspektiv samt vad som påverkar hälsan. Vidare beskrivs under rubriken hälsa i 

arbetslivet en översikt av hur arbetsplatsen påverkar individens hälsa. Uppsatsens 

pedagogiska fokus presenteras under avsnittet påverkansfaktorer och påverkansprocesser på 

arbetsplatsen. Vidare följer rubriken friskfaktorer och som avslutning följer en presentation av 

Organisationen Apoteket.  

2.1. Perspektiv och definitioner på hälsa 

Det finns många olika sätt att definiera hälsa. De två stora teorierna är den biomedicinska och 

den humanistiska (Medin & Alexanderson, 2000). I det biomedicinska synsättet ses hälsa som 

motsats till sjukdom och inom det humanistiska synsättet ses hälsa som något mer än bara 

frånvaro av sjukdom (ibid). En inriktning inom humanismen är det holistiska perspektivet på 

hälsa. Detta synsätt innebär att en individ anses ha hälsa när hon fungerar som helhet och att 

en god hälsa innebär att fungera bra fysiskt, psykiskt och i sociala sammanhang (Brülde & 

Tengland, 2003). Ett holistiskt synsätt talar om god hälsa som god funktionsförmåga och 

Nordenfelt (1991) har definierat hälsa enligt följande; 
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”P har full hälsa, om och endast om P har förmågan att, givet 

standardomständigheter, förverkliga sina vitala mål” (ibid s. 84). 

Begreppet standardomständigheter är det sammanhang som individen lever i och vitala mål 

innebär att hon uppnår de mål som hon anser leder till minimal lycka (ibid). Att avgöra när en 

person har en god funktionsförmåga kan däremot bli svårt, vad är det individen ska kunna 

göra, under vilka omständigheter skall hon klara av att göra dem för att anses ha sin fulla 

hälsa? Brülde och Tengland (2003) föreslår att ett annat sätt att se på god hälsa är att 

individen kan uppfylla sina önskningar och sina mål.  

Ytterligare ett holistiskt synsätt är hälsokorset som ser på hälsa som en kroppslig och en 

själslig dimension och att hälsan kan påverkas både av personliga egenskaper och omgivande 

miljö, se figur 1 (Eriksson, 1989). 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Hälsokorset 

Detta hälsokors kan ge en tydligare bild om hur de olika dimensionerna på hälsa kan se ut. En 

individ som enligt diagnos är sjuk kan ändå uppleva att hon mår bra, på samma sätt kan en 

individ som är frisk ändå uppleva att hon mår dåligt. Att ständigt befinna sig i det övre högra 

fältet, att vara frisk och att må bra, kan vara svårt att uppnå men däremot kan det vara ett mål 

att befinna sig där så ofta som möjligt.  

1948 definierade Världshälsoorganisationen (WHO) hälsa som:  

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysisk, mentalt och socialt välbefinnande och 

inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp”  

(who.se 2009-03-03). 
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Denna holistiska definition utgår från att hälsa är något mer än avsaknad av sjukdom och 

innefattar välbefinnandet som en faktor för hälsa. WHO:s definition från 1948 har fått kritik 

genom att den kan skapa känslan av att hälsa är ”svart eller vitt” i och med användningen av 

begreppet fullständig, då den därmed blir utopisk (Menckel & Österblom, 2000; Medin & 

Alexanderson, 2000). Definitionen har därefter utvecklats och 1986 på WHO konferensen i 

Ottawa fastslogs det att hälsa inte ska vara ett mål i sig utan vara en resurs för individen 

(Medin & Alexanderson, 2000). Ytterligare ett sätt att se på hälsa är att se den utifrån tre olika 

dimensioner; fysisk, psykisk och social hälsa (Halling, Karlsson, Leijding & Siggstedt, 2002). 

Detta kan liknas med att människan har tre olika resursområden att ta tand om, exempel på 

dessa tre kan vara bra kostvanor, tid för återhämtning och gemenskap på arbetet. 

Dahlgren och Whitehead (2007) förklarar hälsans bestämningsfaktorer som olika lager av 

faktorer som påverkar hälsan. Kärnan är individens arv, kön och ålder och är därmed svår att 

förändra. Första lagret som påverkar hälsan är individuella livsstilsfaktorer så som rökning, 

fysisk aktivitet och kostvanor. Lager nummer två innefattar det sociala nätverket och 

samhället. Nästa lager som påverkar är de individuella levnads- och arbetsförhållanden som 

exempelvis utbildning, arbete, bostad och tillgång till mat. Sista och fjärde lagret av påverkan 

är det som påverkar samhället i stort, ekonomi, miljö och kultur (ibid). Uppsatsens fokus är 

påverkan på individens hälsa från arbetsmiljön och från det sociala nätverket vilket innebär att 

denna uppsats främst kommer att beröra lager två och tre. Sett ur ett hälsopedagoiskt 

perspektiv berör uppsatsen påverkansprocesser som främjar individens hälsa.  

Som redovisat ovan kan begreppet hälsa innefatta olika saker för olika individer och bestå av 

flera dimensioner både en psykisk och fysisk dimension. Hälsa kan beskrivas genom olika ord 

så som välmående, välbefinnande, att ha hälsa och må bra. Detta är även några exempel på de 

beskrivningar och definitioner som används i studier och litteratur inom detta ämne. Utifrån 

de olika dimensioner och definitioner som presenterats kommer fortsättningsvis dessa ord 

användas som synonymer till varandra i uppsatsen.  

2.1.1. Salutogent perspektiv på hälsa 

Antonovsky (2005) talar om det salutogena synsättet där hälsa och ohälsa ses som två poler 

på ett kontinuum. Genom det salutogena perspektivet menar Antonovsky att fokus ligger på 

att finna de faktorer som bidrar till att individen rör sig mot den friska polen på kontinuumet 

istället för att klassificera individen som frisk eller sjuk (ibid). Ett begrepp som myntades av 

Antonovsky är KASAM. KASAM står för känsla av sammanhang och är en vikig bakom - 
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liggande faktor för bibehållandet av individens hälsa och en hjälp i strävan mot den friska 

polen på kontinuumet (ibid). KASAM kan vara en förklaring till varför vissa människor kan 

klara svåra påfrestningar med hälsan i behåll bättre än andra. KASAM består av tre 

komponenter: 

• Begriplighet som handlar om hur individen uppfattar det som sker i hennes omgivning 

och den information hon får som förutsägbar, sammanhängande och att den går att 

förklara.  

• Hanterbarhet innebär hur individen upplever att hon har resurser till sitt förfogande att 

möta de krav och påverka de omständigheter hon ställs inför och inte bli ett offer inför 

dessa. 

• Meningsfullhet handlar om individens uppfattning om att det som händer känns 

meningsfullt. Kraven ses som utmaningar och meningsfullheten skapar motivation till 

att göra något åt situationen (Antonovsky, 2005). 

Dessa tre komponenter är enligt Antonovsky starkt sammanlänkade men behöver inte 

upplevas lika starkt samtidigt. Med det menar han att det exempelvis finns situationer där 

begripligheten och hanterbarheten kan upplevas som starka men att känslan av meningsfullhet 

infinner sig inte på samma vis (ibid). När KASAM appliceras på en arbetsplats kan det enligt 

Nilsson, Hertting, Petterson och Theorell (2005) innebära att begriplighet handlar om 

förändringar som är förutsägbara. Hanterbarheten handlar om att det finns tillgång till 

nödvändiga resurser. Nödvändiga resurser beskrivs som individens egen förmåga, tillgången 

till materiella resurser och att känna socialt stöd. Meningsfullheten infinner sig när 

arbetsuppgifterna upplevs som stimulerande och att individen anser att hennes arbete har 

betydelse (ibid). Som tidigare avsnitt har redovisat finns de olika synsätt inom det holistiska 

perspektivet, en av dessa är det salutogena perspektivet. I denna uppsats ligger fokus på att 

finna friskfaktorer som bidrar till en bättre hälsa på en arbetsplats, det vill säga fokus ligger på 

det friska, vilket innebär att uppsatsen utgår från det salutogena perspektivet. 

2.1.2. Hälsa i arbetslivet 

Harter, Keyes och Schmidt (2002) beskriver att arbetet har en betydande påverkan på 

individens hälsa eftersom människor överlag spenderar en stor del av sin tid på arbetsplatsen. 

Vidare menar de att anställdas hälsa ligger i företagens intresse eftersom medarbetare som 

mår bra är mer produktiva och har bättre förutsättning att skapa bra kundrelationer som 

därmed skapar förutsättningar för ett mer lönsamt företag (ibid). 
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Arbetsplatsen påverkar de anställdas välbefinnande både fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och 

socialt (Chu et al. 1997; Naidoo & Wills, 2000). Arbetet kan ha en positiv påverkan på hälsan 

eftersom det ger en inkomst och även bidrar till individens självkänsla samt att det är en arena 

där sociala kontakter och nätverk skapas (Arneson, 2006; Naidoo & Wills, 2000; Menckel, 

2004). Dock kan arbetet även vara en källa till ohälsa exempelvis genom att generera stress. 

Vidare kan det vara så att arbetsuppgifterna är av sådan natur att de är en risk för den som 

utför uppgiften och sådana arbetsuppgifter kan vara handhavande av kemikalier och giftiga 

ämnen (Naidoo & Wills, 2000). Enligt Stenbeck (2005) är tunga lyft, trötthet i kroppen samt 

buller exempel på fysiska arbetsmiljöfaktorer som fortfarande förekommer i många 

yrkesgrupper vilket har en negativ effekt på hälsan. Individens hälsoupplevelse påverkas inte 

bara av själva arbetsplatsen utan även av faktorer utanför arbetslivet (Chu et al. 1997; 

Menckel, 2004; Aronsson & Lindh, 2004). Dessa kan exempelvis vara relationer till familj 

och vänner samt individuella egenskaper.  

Arbetslivet har under de senaste decennierna förändrats. Utvecklingen har gått från 1900-

talets industrisamhälle, där de flesta hade fast anställning på ett och samma företag fram till 

pensionen, till 1980-talets IT-samhälle med ny teknik och nya förutsättningar för arbete (de 

Jonge, Bosma, Peter & Siegrist, 2000). Johnsson et al. (2003) menar att nästa paradigmskifte 

som vi nu är på väg in i är nätverkssamhället där det blir allt vanligare att arbeta i projekt med 

tillfälliga anställningar. Det är inte längre självklart med permanenta organisationer som 

arbetsform utan allt mer, både varor och tjänster, produceras i tidsbegränsade nätverk (ibid). 

Detta skifte gör att många känner oro och stress över att inte veta hur framtiden kommer att se 

ut och många känner sig otrygga vilket är en ohälsofaktor. Under senare år har den fysiska 

arbetsmiljön blivit allt bättre, dock har inte samma utveckling skett med den psykosociala 

arbetsmiljön (ibid). Enligt Statens folkhälsoinstitut har dagens försämringar i arbetslivet 

främst att göra med organisatoriska faktorer och inte i lika stor grad fysiska faktorer så som 

luftföroreningar, klimat eller kemisk exponering (fhi.se 2009-03-03, a,b).  

Hur individen hanterar en omorganisation kan påverka hälsan, samtidigt som hälsan kan 

påverka beteendet (Liljegren, 2008). Liljegren kom i sin studie fram till att de anställda som 

upplevde en organisatorisk rättvisa hade bättre hälsa. Den organisatoriska rättvisan handlade i 

detta fall om beslutsfattande och om hur väl kommunikationen med de anställda fungerar 

(ibid). Det framkom dessutom att individens eget beteende kunde sättas i samband med 

hälsan. Det beteende som kunde kopplas till en god hälsa var ett beteende där individen aktivt 

försökte hantera situationen antingen genom klagomål till ledningen eller genom diskussioner 
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om problem med kollegor. Detta beteende var karaktäristiskt för de anställda som kände 

lojalitet mot organisationen (ibid). 

Några organisatoriska faktorer som återkommer i litteratur och som har betydelse för hälsan i 

arbetslivet är ledarskap och graden av delaktighet hos de anställda (Angelöw, 2002; Johnsson 

et al. 2003; Menckel & Östblom, 2000; Abrahamsson, Bradley, Brytting, Eriksson, Forslin, 

Miller, Söderlund och Trollestad, 2003). Detta kan liknas vid det som Chu et al. (1997) 

redogör för, att de organisatoriska faktorerna innefattar exempelvis arbetsfördelning, 

ledarskap, kommunikation och gruppsammanhållning. Lowe, Schellenberg och Shannon 

(2003) fann i sin studie att det starkaste sambandet med upplevd god hälsa bland anställda var 

att det fanns god kommunikation och socialt stöd på arbetsplatsen. Även Naidoo och Wills 

(2000) redogör för att socialt stöd är en faktor som har betydelse för hälsan i arbetslivet. 

Vidare beskriver de att krav-kontroll i arbetet också har betydelse för hälsan. Särskilt låg 

kontroll över arbetsuppgiftens utformning och genomförande har visat sig vara en orsak till 

upplevd stress på jobbet. Stress i arbetet är en ohälsofaktor om den pågår under längre tid och 

den kan också leda till andra mindre hälsosamma val så som exempelvis rökning (ibid).  

2.1.3. Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser 

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser kan definieras som det arbete som sker med syfte att 

öka välbefinnandet och hälsan hos de anställda (Källestål, Schelp & Unge, 2004; fhi.se 2009-

03-03, c). Menckel och Österblom (2000) definierar hälsofrämjande arbete på arbetsplatser 

som de ansträngningar som bidrar till eller direkt gör så att människor mår bra. Många olika 

faktorer påverkar hälsan och dessa återfinns både inom och utanför arbetsplatsen. Således 

innefattar hälsofrämjande arbetet alla dessa aspekter (ibid). Chu et al. (1997) beskriver att 

arbetsplatsen är en viktig arena för hälsofrämjande insatser eftersom friska medarbetare är en 

viktig resurs för företagets produktivitet och för samhället i stort.  

2.2. Påverkansfaktorer och påverkansprocesser på arbetsplatsen 

I sociala sammanhang befinner sig individen under olika typer av påverkan som i sin tur 

resulterar i olika beteenden hos individen Cialdini (2005). Cialdini talar om principen för 

sociala bevis som kan påverka individens beteende. Principen innebär att individen, i en given 

situation, avgör vilket beteende som är rätt och fel genom att observera personer i sin 

omgivning och hur de agerar. Detta gör individen i hennes strävan efter att vara konsekvent, 
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då konsekvens uppfattas som en vikig beståndsdel i den sociala processen för anpassning och 

acceptans (ibid).  

Arbetsplatsen är en social miljö där dagliga systematiska processer påverkar individen på 

olika sätt, bland annat hennes upplevda hälsa. Med systematiska processer avses att det som 

händer på en arbetsplats inte är slumpmässigt utan det finns faktorer och processer som är 

återkommande och som påverkar individerna på en arbetsplats. Vi menar att dessa faktorer 

kan vara medvetna strategier från ledningen vad gäller styrning och beslutsfattande men kan 

även innefattas av omedveten påverkan från de relationer som finns på arbetsplatsen. 

Relationer innefattar exempelvis hur medarbetarna talar till varandra och hur individerna 

interagerar med varandra. Här blir relationerna systematiska eftersom de finns där dagligen 

och påverkar individen antingen positivt eller negativt. Friskfaktorer är faktorer som genom 

olika processer påverkar hälsan i positiv riktning (Abrahamsson et al. 2003). Eftersom 

friskfaktorer påverkar hälsan ses friskfaktorer i denna uppsats även som påverkansfaktorer. 

Uppsatsen ämnar inte bara att försöka hitta vilka dessa faktorer är, utan att också försöka 

beskriva på hur dessa påverkar hälsan. Ur en pedagogisk synvinkel är det relevant att försöka 

synliggöra dessa systematiskt pågående processer för att kunna förbättra och förändra dem så 

att de främjar hälsan på arbetsplatsen. Det vill säga hur skall arbetsplatsen arbeta för att de 

processer som finns skall främja hälsan?  

2.3. Friskfaktorer 

I denna uppsats används Abrahamsson et als. (2003) definition på friskfaktorer. 

”Friskfaktorer är 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” (ibid s. 46).  

I ett salutogent förhållningssätt fokuseras det på vad som bidrar till god hälsa. Eftersom 

friskfaktorer handlar om vad som får individen att uppleva god hälsa kommer denna uppsats 

se friskfaktorerna utifrån ett salutogent perspektiv. Under följande rubriker presenteras olika 

friskfaktorer och vilken påverkan dessa har på individens hälsa. 

2.3.1. Ledarskap 

Ledarskapet har visat sig vara en viktig faktor för de anställdas välbefinnande på arbetsplatsen 

(Gilbreath & Benson, 2004). Gillbreath och Bensons studie visade hur de anställda, som 

uppfattade att ledaren hade bra och positiva egenskaper upplevde ett bättre välbefinnande än 
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de som upplevde en ledare med negativa egenskaper. De upptäckte även att ledarskapet kunde 

öka individens upplevelse av välbefinnandet utöver andra variabler, exempelvis socialt stöd, 

som de såg påverkade välbefinnande (ibid).  

Studier har visat på att uppskattning från ledningen har stor betydelse för de anställdas 

välmående (Angelöw, 2002; Gunnarsdóttir & Björnsdóttir, 2003). I projektet Hälsa och 

Framtid, där det undersökts vilka friskfaktorer som finns på organisationsnivå, framkom det 

att ett tydligt ledarskap med god kommunikation mellan ledning och anställda var en 

utmärkande faktor (ki.se 2009-03-17). God kommunikation innebär att informationen når alla 

nivåer och anställda samt att informationen är tydlig det innebär även att möten hålls där det 

ges tillfälle för de anställda att komma till tals (ibid). Ett tydligt ledarskap kan enligt Angelöw 

(2002) förklaras som att de anställda känner medansvar och delaktighet och att detta skulle 

kunna främja hälsa genom att minska oroskänslor på arbetsplatsen. Nyberg, Bernin och 

Theorell (2005) sammanfattar i sin litteraturöversikt att en hälsofrämjande ledare visar hänsyn 

till sina medarbetare, ger möjlighet för de anställda att vara delaktiga i arbetet samt ger 

möjlighet för individen att vara självständig och känna kontroll i arbetet. Vidare beskrivs att 

en bra egenskap hos en ledare är om denne kan förmå sina medarbetare att se sitt arbete som 

mer meningsfullt (ibid). 

Även Nilsson et al. (2005) fann att ledarskapet hade stor påverkan på hälsan och att det var 

vikigt med en stark ledning som trodde på verksamheten. Ledningen skulle även lita på att 

personalen var kompetent i utförandet av arbetsuppgifterna. Andra viktiga karaktärsdrag för 

ledningen var ett inspirerande och stödjande ledarskap och att ledningen skulle motivera de 

anställda att arbeta mot gemensamma mål (ibid). Att ledningen har satt upp tydliga mål och 

att dessa är konkreta för de anställda påverkar hälsan i positiv riktning (Johnsson et al. 2003). 

Ledarskapet kan även påverka de anställdas välmående genom att ledningen/chefer skapar en 

god arbetsmiljö där de anställda känner delaktighet, tydliga roller och möjlighet till personlig 

utveckling (Nielsen, Randall, Yarker & Brenner, 2008).  

2.3.2. Arbetsplatsens utformning 

Den fysiska arbetsmiljön påverkar individens hälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2005). En god 

fysisk arbetsmiljö så som en bra ergonomiskt utformad arbetsplats, variation i arbetsuppgiften 

med få repetitiva rörelsemönster är faktorer som påverkar hälsan positivt (ibid).  
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I en studie genomförd på ett callcenter framkom att de individer som hade varierande 

arbetsuppgifter och uppfattade dessa uppgifter som betydelsefulla kände en högre 

arbetsmotivation. En hög arbetsmotivation visade sig även ha ett samband med bättre 

välbefinnande (Wegge, Van Dick Fisher, Wecking & Moltzen, 2006). 

2.3.3. Socialt stöd 

Upplevt socialt stöd har visat sig vara en buffert mot ohälsa och ha ett samband med 

anställdas välmående vilket gör socialt stöd till en vikig faktor för en hälsosam arbetsplats 

(Morrison & Bennet, 2006; Lowe et al. 2003; Naidoo & Wills, 2000; Noblet, 2003). Socialt 

stöd kan i vara i form av vänner, familj och arbetskamrater som medför att individen känner 

sig uppmärksammad, behövd och uppskattad (Karasek & Theorell, 1990). Socialt stöd kan ge 

en direkt positiv effekt på hälsa genom att exempelvis öka individens självkänsla (Morrison & 

Bennet, 2006; Heaney, Price & Rafferty, 1995). Vidare påverkar socialt stöd hälsan även 

indirekt genom att exempelvis fungera som ett skydd mot stress om individen utsätts för 

stressorer på arbetsplatsen. Det vill säga individer som utsätts för stressande situationer kan 

hantera stressen bättre om de har ett starkt socialt stöd (Hall & Johnson, 1988; Heaney et al. 

1995). Socialt stöd kan även ha en direkt effekt på individens hälsa genom att exempelvis 

stärka självkänslan och sänka blodtrycket (Morrison & Bennet, 2006). 

På arbetsplatsen kan det sociala stödet komma från arbetsgruppen och från de normer 

arbetsplatsen har som underlättar för de anställda att arbeta mot gemensamma mål (Nilsson et 

al. 2005; Karasek & Theorell, 1990). Vidare fann Nilsson et al. (2005) att det sociala stödet 

kunde leda till att individen kände en social tillhörighet och att denna tillhörighet påverkade 

hälsan i positiv riktning. I studien framkom även att arbetsrelaterat socialt stöd bidrog till 

mindre upplevd stress på arbetsplatsen (ibid). Detta kan liknas vid det som Rousseau, Aubé, 

Chiocchioo, Boudrais och Morin (2008) presenterar i sin studie att upplevelsen av stressorer i 

arbetet kan mildras och den psykiska hälsan öka om individen har tillgång till och använder 

sig av sociala resurser på arbetsplatsen. Dessa sociala resurser kan antingen vara kollegor eller 

den närmsta chefen (ibid). Även Eklund och Rahm Hallberg (2000) har genomfört en studie 

där det framkom att upplevelsen av socialt stöd på arbetsplatsen kunde ha en reducerande 

effekt på den psykosociala stressen.  

2.3.4. Arbetstillfredställelse 

Job satisfaction förklaras som ett positivt känslomässigt tillstånd hos individen som ett 

resultat av att hon uppskattar sitt arbete och sina arbetsuppgifter (Locke 1976 genom Lee & 
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Cummings, 2008). Den engelska litteraturen använder sig av job satisfaction, en direkt svensk 

översättning på detta är arbetstillfredställelse. Det begrepp som främst används inom den 

svenska litteraturen är arbetsglädje som enligt Nationalencyklopedins svenska ordlista 

förklaras som; känsla av tillfredställelse med den egna arbetssituationen (ne.se 2009-05-23). 

Mot bakgrund av detta kommer dessa tre begrepp användas som synonymer med varandra.  

Enligt Spector (1997) finns det en koppling mellan arbetstillfredsställelse och hälsa. Det 

beskrivs att individer med en låg grad av arbetstillfredsställelse har sämre hälsa både fysiskt 

och psykiskt (ibid). Med bakgrund av detta skulle det kunna vara en rimlig tanke att en hög 

grad av arbetstillfredsställelse bidrar till god hälsa. I studier har det framkommit att 

arbetstillfredställelse till stor del är beroende av faktorer så som kollegor, arbetsplatsens 

utformning, arbetsuppgifter, arbetstider och ledning (Lee & Cummings, 2008; Nilsson et al. 

2005). Även i en svensk studie framkom att dessa faktorer visade starkt samband med 

arbetstillfredställelse bland de anställda (Eklund & Rahm Hallberg, 2000). De faktorer som 

framkom var att; det fanns ett bra samarbete med fungerande kommunikation, att de upplevde 

sina arbetsuppgifter som stimulerande och varierande och att de var nöjda med den grad av 

ansvar de hade i arbetet (ibid). 

2.3.5. Ett positivt arbetsklimat 

Angelöw (2002) skriver att ett bra arbetsklimat är en grundläggande faktor för att en 

arbetsplats skall ha en välmående personal. Nilsson et al. (2005) beskriver att ett bra 

arbetsklimat innebär att trivas ihop med och att känna tillit till sina arbetskamrater samt att ha 

ett väl fungerande samarbete. I en studie bland en grupp lärare framkom det att upplevelsen 

av att det fanns ett bra arbetsklimat var en viktig faktor som påverkade deras välbefinnande på 

arbetsplatsen (Saaranen, Tossavainen, Turunen & Vertio, 2006). I ett bra arbetsklimat ingår 

även att medarbetarna upplever att kommunikationen är öppen, vilket innebär att det finns en 

väl fungerande dialog mellan de anställda (Angelöw 2002; Saaranen et al. 2006). Det har i en 

studie framkommit att en grupp anställda på ett sjukhus som upplevde ett bra arbetsklimat 

även upplevde en högre grad av arbetstillfredställelse (Fransson Sellgren, Ekvall & Tomson, 

2008).  

2.3.6. Låg grad av upplevd stress 

Forskning har visat på att individer som arbetar på en arbetsplats med hög grad av stress har 

samband med ohälsa exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar (Chandola, Britton, Brunner, 

Hemingway, Malik, Kumari, Badrick, Kivimaki, & Marmot, 2008; Karasek, Baker, Marxer, 
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Ahlbom & Theorell, 1981). Mot bakgrund av sådan forskning kan det vara tänkbart att låg 

grad av upplevd stress kan ha ett samband med god hälsa och därmed kallas för en friskfaktor. 

Ett sätt att arbeta för att bibehålla det friska på en arbetsplats kan vara att minska stressen 

genom att se till att de anställda upplever att det finns tillräckligt med kontroll och rimliga 

krav på arbetsplatsen. Denna balans kan förklaras genom Karasek och Theorell (1990) krav 

och kontroll modell. Modellen visar på hur upplevelsen av att ha kontroll över de krav som 

arbetsuppgifterna ställer minskar den upplevda stressen. De individer som känner hög 

kontroll och låga krav upplever bättre hälsa än de som känner låg kontroll och höga krav 

(ibid). I studier har det kunnat gå att visa att upplevelsen av kontroll kan verka som en buffert 

och reducera de negativa effekterna som höga krav kan ha på välbefinnandet (Van der Doef, 

& Maes, 1999).  

Ytterligare ett sätt att minska den upplevda stressen är att se till att de anställda känner 

delaktighet (Angelöw, 2002). Att känna delaktighet är även en viktig faktor för hälsan på en 

arbetsplats då upplevelsen av delaktighet kan minska den negativa stressen. Genom att känna 

delaktighet kan de anställda uppleva att de har kontroll över sin arbetssituation, exempelvis 

genom beslutsfattande eller utförandet av arbetsuppgifter och därmed minskar stressen (ibid). 

2.3.7. Sammanfattning av friskfaktorer 

Avsnittet ovan förklarar hur arbetsplatsen kan fungera som en social miljö där individen 

dagligen möter många olika faktorer som påverkar deras hälsa. Dessa påverkansfaktorer kan 

även kallas för friskfaktorer då de bidrar till en bättre hälsa hos individen. Vad god hälsa är 

går att diskutera länge utifrån de olika synsätten och dimensionerna på hälsa som beskrevs 

under 2.1. Studier och litteratur visar dock att det finns vissa faktorer som visat sig kunna 

påverka individens hälsa och välmående. Det har framkommit att ledarskap, socialt stöd, ett 

bra och öppet arbetsklimat, en bra arbetsmiljö och en låg stressnivå kan vara friskfaktorer. 

Ledarskapet fungerar som en friskfaktor bland annat genom att vara tydligt och genom att det 

är en fungerande kommunikation mellan chef och anställda. Det sociala stödet består både av 

familj och arbetskamrater och genom detta stöd skapas känslan av social tillhörighet vilket 

medför ett bättre välmående hos individen. Vidare framkommer att ett bra och öppet 

arbetsklimat tillsammans med en stressnivå som inte upplevs vara för hög, där individen kan 

uppleva en balans mellan krav och kontroll i arbetet verkar för en bättre hälsa. 
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2.4. Organisationen Apoteket 

Apoteket är ett statligt ägt aktiebolag som ifrån 1970 talet haft ensamrätten att förse svenska 

folket och sjukvården med läkemedel (apoteket.se, 2009-03-10, b). Idag finns det 880 apotek 

som erbjuder både receptbelagda läkemedel, läkemedel för egenvård och naturläkemedel. 

Utöver dessa finns 890 apoteksombud som förser människor i glesbefolkade områden med 

läkemedel. Till detta tillkommer även 37 Apoteket Shop som endast säljer 

egenvårdsläkemedel och andra hälsoprodukter. Apotekets vision är ”Ett liv i hälsa” där de ser 

hälsa ur ett bredare perspektiv, där kunskap om läkemedel och dess användning och 

förebyggande insatser samt livsstilsförändringar medverkar till ett hälsosammare liv (ibid).  

Ett av Apotekets interna mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där det finns motivation och 

kompetens bland medarbetarna och ett stödjande ledarskap. Apoteket ser varje medarbetare 

som en del av företagets kultur och värderingar och medarbetarna blir därmed bärare av 

Apotekets varumärke ut mot kunderna. En del i Apotekets arbete med att lyckas uppnå sin 

vision är att satsa på medarbetarnas hälsa. Medarbetarna ska själva uppleva hälsa för att 

kunna ge en trovärdig bild i deras kundkontakter. Målet med hälsoarbetet är att medarbetarna 

skall känna delaktighet, motivation och vara handlingskraftiga. Hälsoarbetet utgår från olika 

perspektiv, främjande, förebyggande och efterhjälpande för att på bästa möjliga sätt kunna 

stödja personalen. För Apoteket innebär det främjande perspektivet att de vill bevara och 

utveckla de faktorer som leder till arbetsglädje och hälsa (ibid).  

Apoteket står inför en omreglering som kommer att innebära att de inte längre har monopol 

på att sälja läkemedel (apoteket.se, 2009-03-10, a). From 1 juli 2009 förväntas omregleringen 

av apoteksmarknaden träda i kraft. Det är ännu inte klarlagt hur många apotek som kommer 

att säljas ut till privata aktörer men det har talats om att det är drygt hälften av de 880 

apoteken som kommer säljas (ibid).  

3. Syfte 

Att ta reda på vilka friskfaktorer som påverkar att personalen upplever en god hälsa på en 

arbetsplats. 

3.1. Syftesfrågor 

• Vilka friskfaktorer upplever individen finns på en arbetsplats där personalen upplever 

god hälsa? 

• Hur påverkar dessa friskfaktorer individens hälsa? 
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4. Metod 

Under denna rubrik redovisas val av metod för datainsamlingen, undersökningens urval och 

tillvägagångssätt, bearbetningen av det insamlade materialet samt de etiska övervägandena. 

Som avslutning kommer metoddiskussion. Den arbetsplats som undersökningen har 

genomförts på kommer fortsättningsvis att refereras till som Apoteket X. Apoteket används 

när det handlar om hela organisationen. 

4.1. Metodval 

I denna undersökning användes intervju som datainsamlingsmetod för att få kvalitativ data 

eftersom denna typ av data på ett bättre sätt ansågs kunna beskriva respondenternas 

erfarenheter djupare. Således var intervjuer lämpligt i enlighet med uppsatsens syfte, som är 

att få en djupare kunskap om vilka friskfaktorer som de anställda på Apoteket X upplever 

påverkar deras hälsa. Denna påverkan på hälsan hade även kunnat undersökas genom enkät 

men i enlighet med Kvale (1997) anser vi att intervju på ett bättre sätt kan beskriva och lättare 

skapa denna djupare förståelse för det som påverkar hälsan. Detta eftersom intervjun, till 

skillnad från en enkät, skapar förutsättningar för en dialog och ger möjligheten till att kunna 

ställa följdfrågor för förtydliganden (ibid). Under ett intervjusamtal finns goda möjligheter till 

en hög validitet då intervjuaren i samtalet med respondenten kan se till att intervjun sker inom 

ramen för undersökningens syfte. 

Metodvalet har inspirerats av den hermeneutiska teorin som kan förklaras som tolkningslära 

som möjliggör för förståelsen om vad ett specifikt fenomen betyder för individer inom ett 

specifikt sammanhang (Thurén, 1991). Tolkningen i denna undersökning har gjorts utifrån det 

som respondenterna har sagt i intervjuerna. Genom att använda intervjuer får undersökningen 

en annan ingång jämfört med enkät och därmed skapas den djupare förståelsen för de 

anställdas upplevelse. Enligt Kvale (1997) är hermeneutiken relevant i dubbel bemärkelse för 

intervjuundersökningar därför att intervjun först tolkas under själva intervjusamtalet för att 

sedan tolkas igen som intervjutext (ibid).  

Inom hermeneutiken talas det även om tolkarens förförståelse och enligt Vikström (2005) 

påverkas förförståelsen av det sammanhang tolkaren befinner sig i och grundar sig på dennes 

erfarenheter och värderingar. Förförståelsen är därmed inte konstant då den ändras allt 

eftersom ny erfarenhet och kunskap inhämtas (Thurén, 1991). Förförståelsen innebär att 

intervjuaren färgas av vad denne redan vet och detta påverkar utformandet av intervjufrågor 
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och även tolkningen av materialet. Metodvalet i denna undersökning har en halvstrukturerad 

ansats och kan återknytas till hermeneutikens förförståelse genom att den kunskap och 

erfarenhet som funnits inför denna undersökning hjälpt oss att utforma en, för syftet, relevant 

intervjuguide. Förförståelsen har även förändrats under undersökningens gång allt eftersom vi 

gått in i materialet och tolkat det som respondenterna sagt. Detta innebär att materialet har lett 

till nya erfarenheter vilket i sin tur har förändrat vår förförståelse.  

4.2. Urval 

Apoteket X har 12 anställda, både män och kvinnor i olika åldrar. Arbetsplatsen innefattar 

både apotekstekniker, receptarier och apotekare som arbetar med receptbelagda läkemedel, 

rådgivning och egenvårdsprodukter. Under 2008 genomfördes Hälsoprofilbedömningar 

(HPB) på de anställda på arbetsplatsen. HPB är en metod för att på individnivå motivera till 

livsstilsförändringar och skall vara ett medvetandegörande samtal (hpinordic.se, 2009-03-10). 

Hälsoprofilbedömningen innehåller ett frågeformulär som rör individens levnadsvanor och 

hennes upplevda hälsa. Det innehåller även ett submaximalt konditionstest utifrån individens 

personliga förutsättningar på en testcykel, en så kallad cykelergometer. I profilen ingår även 

skelett- och blodtrycksmätning. Genom det personliga samtalet skall individen bli medveten 

om hennes eget ansvar för sin hälsa och personliga utveckling. Samtalet bygger på individens 

egna upplevelser och känslor utifrån frågor och påståenden som hon fått svara på (ibid). 

Resultatet från hälsoprofilbedömningarna visade att majoriteten av medarbetarna hade en bra 

hälsodata och upplevde en god hälsa. 

Att medvetet göra ett urval som passar undersökningens syfte och med vetskapen om att detta 

urval inte är representativt för den övriga befolkningen benämner Cohen, Manion och 

Morisson (2000) som ett syftesurval som är en form av ett icke slumpmässigt urval. I denna 

undersökning är syftet att hitta friskfaktorer på en arbetsplats och dess påverkan på hälsan. I 

och med detta var det önskvärt att få genomföra undersökningen på en arbetsplats med 

anställda som upplever god hälsa. För att finna en sådan arbetsplats användes en kontakt på 

företagshälsovården Previa. Därigenom fick vi kontakt med Apotekets personalavdelning som 

i sin tur förmedlade namnet på chefen på Apoteket X där undersökningen genomfördes. Detta 

apotek stämde överens med önskemålen om urvalsgrupp utifrån arbetsplatsens goda resultat 

på Hälsoprofilbedömningarna. Att på detta sätt strategiskt välja ut personer som kan hjälpa till 

att identifiera en lämplig urvalsgrupp kallas för ett snöbollsurval (ibid).  
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Apoteket X är utvald specifikt för undersökningens syfte och är inte representativ för den 

övriga befolkningen. Att välja en urvalsgrupp som endast kan representera sig själv är vanligt 

i mindre undersökningar där det inte föreligger en önskan om generalisering och detta urval 

benämner Cohen et al. (2000) som non-probability sample, vilket kan översättas med icke-

slumpmässigt urval. Då hälsoprofiler har genomförts på alla apotek under denna period skulle 

Apoteket X dock kunna vara representativt för de apotek som haft liknande resultat på sina 

hälsoprofiler. Det resultat som framkommer i denna undersökning skulle kunna ge 

indikationer på att liknande friskfaktorer även kan finnas på andra apotek.  

4.3. Tillvägagångssätt 

Genom kontakt med personalavdelningen på Apoteket fick vi kontakt med chefen på 

Apoteket X. Chefen frågade de anställda om de var intresserade att delta i vår undersökning 

och efter detta skickades ett missivbrev ut till arbetsplatsen för ytterligare information (se 

bilaga 1). De anställda fick sedan välja om de ville delta i intervjuerna som skulle ske veckan 

efter. Innan intervjuerna ägde rum genomfördes en pilotintervju för att testa frågorna och 

eventuellt göra relevanta ändringar.  

Intervjuerna genomfördes på chefens kontor som var det enda avskilda utrymmet som fanns 

tillgängligt. Totalt genomfördes sex enskilda intervjuer och de spelades in på band efter 

respondenternas medgivande. Intervjuerna tog ca 45 minuter och vi var två intervjuare 

närvarande, där den ena hade huvudansvaret för intervjun och den andra stödantecknade och 

inflikade följdfrågor, dessa roller växlades mellan intervjuerna. 

Intervjuguiden som användes utformades i enlighet med uppsatsens syfte och inga befintliga 

intervjuguider har således använts (se bilaga 2). Kvale (1997) talar om att en halvstrukturerad 

intervju bygger på olika teman och förslag till olika frågor med möjligheten att ställa 

följdfrågor. Den halvstrukturerade intervjun behöver inte heller ha en bestämd ordningsföljd 

på frågorna (ibid). Då undersökningens intervjuguide bestod av frågeområden med möjlighet 

att ställa följdfrågor var intervjuerna halvstrukturerade. Trost (2005) benämner möjligheten 

att under intervjun ställa följdfrågor och variera ordningsföljden på frågorna som låg grad av 

standardisering. Att ha en halvstrukturerad intervju med låg grad av standardisering var, i 

enlighet med undersökningens syfte, relevant för att respondenterna skulle kunna berätta fritt 

om deras upplevda hälsa samt att intervjuaren hade möjlighet att ställa följdfrågor för 

förtydliganden.  
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4.4. Etiska överväganden 

Intervjuer som rör individens upplevda hälsa kan uppfattas som ett känsligt ämne då det kan 

vara en väldigt privat fråga. Detta gör det viktigt att tänka extra på de etiska övervägandena. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer består av: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Hänsyn till dessa har 

tagits enligt följande; 

Respondenterna tillfrågades muntligt om de ville delta. I det skickade missivbrevet fick de 

även information om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

intervjun. Respondenterna var alla myndiga och kunde själva ansvara för samtycket att delta i 

undersökningen. De informerades om att materialet kommer behandlas konfidentiellt och att 

det inte kommer att vara möjligt att identifiera de olika deltagarna i intervjuerna. Vi har även 

valt att inte skriva ut namnet på det apotek där undersökningen är genomförd och inte 

presentera vart detta apotek finns. Intervjumaterialet har förvarats på ett sådant sätt att ingen 

obehörig har haft åtkomst till det. De bandade intervjuerna kommer att förvaras i ett låst 

utrymme under ett år efter genomförandet för att sedan förstöras. Information gavs även om 

att materialet endast kommer att användas i denna undersökning. Av hänsyn till de anställda 

som medverkat i hälsoprofilbedömningarna 2008 kommer resultaten från dessa inte att 

redovisas. Detta mot bakgrund av att minst femton deltagare måste ha medverkat i 

hälsoprofilerna för att kunna presentera ett resultat på gruppnivå. Detta för att det inte ska 

vara möjligt att kunna identifiera enskilda individer och i hälsoprofilerna som genomfördes på 

Apoteket X medverkade endast tolv deltagare.  

4.5. Bearbetning av data 

Analysen av materialet har inspirerats av hermeneutiken som ämnar förstå en annan individs 

upplevelse genom att tolka vad denne berättar. Denna analys har skett genom texttolkning av 

de inspelade intervjumaterialen. De inspelade intervjuerna lyssnades igenom och skrevs ner 

på papper inför analysen. Analysen har skett i två olika steg. Steg ett inleddes med att det 

nedskrivna materialet lästes igenom några gånger och under genomläsningarna fördes 

minnesanteckningar i marginalen. Utifrån detta gjordes en sammanställning av hur svaren sett 

ut under varje frågeområde. Genom denna sammanställning kunde olika mönster träda fram 

av vilka faktorer som påverkade de anställdas hälsa. Denna del i analysen genomfördes 

enskilt för att få så stor chans som möjligt att finna olika mönster och nyanser i materialet. 

Utifrån dessa mönster kunde olika teman formuleras vilka representerade de olika 
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huvudområden som framkommit att respondenterna upplever har betydelse för sin hälsa. 

Under varje tema formulerades kategorier som förklarar vad respondenterna har berättat om 

varje tema. Dessa kategorier representerar inte en och samma respondent utan kategorierna 

finns för att visa på skillnaderna i respondenternas svar. Under analysens andra steg tolkades 

innehållet i kategorierna för att kunna beskriva hur temat kan ses som en friskfaktor. 

För att göra det svårare att kunna identifiera respondenterna som deltagit i undersökningen 

har vi valt att slumpmässigt namnge dem efter en bokstav, A-F, där bokstäverna inte har 

något att göra med turordningen på intervjuerna. I de citat där chefen nämns vid namn har vi 

valt att skriva NN. I vissa citat har språkliga korrigeringar gjorts för att få ett bättre flyt därför 

att talspråket inte alltid blir sammanhängande i skriven text. 

4.6. Metoddiskussion 

Valet att använda intervju som datainsamlingsmetod har varit bra i förhållande till uppsatsens 

syfte då vi fått möjligheten att få en djupare förståelse för vilka friskfaktorer som 

respondenterna upplever påverkar deras hälsa. Den möjlighet som intervju ger till att ställa 

följdfrågor har varit betydelsefullt i undersökningen för att kunna be respondenterna att 

utveckla sina svar och att kunna korrigera frågor i de fall där de missuppfattades.  

Undersökningen bygger på att intervjuerna kunde utföras på en arbetsplats där de anställda 

upplever god hälsa. Personalen på Apoteket X har klassats som välmående utifrån goda 

resultat på genomförda hälsoprofilbedömningar under 2008. Att mäta hälsa på detta sätt har 

sina begränsningar och vi var medvetna om detta under urvalsprocessen. Då hälsoprofilerna 

dessutom genomfördes ett år innan denna undersökning är det osäkert om de goda resultaten 

fortfarande består. Alternativet hade kunna vara att basera urvalet på siffror vad gäller 

frisknärvaro. Även detta mått på hälsa har sina brister då det endast mäter närvaron på 

arbetsplatsen och inte tar hänsyn om en anställd är sjuk men ändå befinner sig på arbetet. 

Detta medför att det går att diskutera om vi har undersökt den grupp som avsågs att undersöka 

men mot bakgrund av den relevanta information som framkommit i intervjuerna är det ändå 

rimligt att tänka att urvalsgruppen varit passande för undersökningens syfte. En sak värd att 

nämna är det faktum att vi inte haft möjligheten att presentera resultaten från de genomförda 

hälsoprofilbedömningarna. Vi är medvetna om att detta val medför att läsaren inte själv kan 

göra en bedömning vad gäller vår tolkning av den goda hälsostatusen på arbetsplatsen.  
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I undersökningen deltog endast sex av de tolv anställda vilket medför att det inte med 

säkerhet går att uttala sig om att alla anställda på arbetsplatsen upplever samma friskfaktorer. 

Dock skulle de friskfaktorerna som framkommit kunna indikera på att de andra anställda 

upplever liknande faktorer då svaren varit relativt eniga. Det skulle även kunna tänkas att 

individer som väljer att delta i en intervju som handlar om vad som påverkar den goda hälsa 

faktiskt mår bra och att individer som inte mår bra väljer att inte delta. Mot bakgrund av detta 

skulle det kunna tänkas att urvalsgruppen inte är representativ för arbetsplatsen vilket bidrar 

till ett missvisande resultat. Trots detta är resultatet relevant för syftet då det representerar de 

enskilda individernas upplevelse av vilka friskfaktorer som finns på arbetsplatsen. Då alla 

anställda inte deltagit i undersökningen vilket gör det svårt att uttala sig om hur det ser ut på 

arbetsplatsen blir det även svårt att uttala sig om Apoteket X skulle kunna vara representativt 

för andra apotek med liknande resultat på sina hälsoprofiler. Det skulle dock kunna tänkas att 

några av dessa friskfaktorer som framkommit i resultatet finns på andra apotek. 

Intervjuerna genomfördes på chefens kontor vilket kan upplevas som en icke neutral miljö. 

Detta eftersom en chef är en överordnad och beroende på vilken relation den anställde har till 

sin chef kan denna miljö kännas obekväm och/eller otrygg vilket kan hämma respondenten i 

intervjusituationen. Då inga andra enskilda utrymmen kunde tillhandahållas på arbetsplatsen 

blev chefens kontor det bästa alternativet under rådande omständigheter. Vi upplevde heller 

inte att det var någon som kände sig hämmad eller hindrad av miljön. Att spela in intervjuer 

på band kan även detta upplevas som obekvämt för respondenten enligt Trost (1997) men 

detta upplevdes inte heller påverka undersökningens respondenter nämnvärt.  

Enligt Kvale (1997) är intervjusamtalet en maktobalans mellan den som intervjuar och den 

som blir intervjuad då det är intervjuaren som ställer frågor och styr samtalet. Enligt Trost 

(1997) kan två intervjuare uppfattas som ett maktövergrepp av den intervjuade. Vi har båda 

varit närvarande vid varje intervju och detta kan ha påverkat respondenten genom att denne 

känner sig underlägsen, dock är detta något som inte upplevdes förekomma. Det har däremot 

varit värdefullt för oss att vara två i intervjusituationen då det skapat möjlighet att komma 

med kompletterande följdfrågor och att en har fört stödanteckningar. Enligt Kvale (1997) har 

hermeneutiken dubbel relevans för intervjuer då den första tolkningen sker i själva 

intervjusamtalet. I enlighet med detta det varit av betydelse för analysen med två som har 

kunnat tolka själva intervjusamtalet. Brist på erfarenhet i att intervjua kan ha påverkat 

resultatet då följdfrågor inte alltid ställdes efter en fråga som hade behövts vidareutvecklats 

samt att det kan ha förekommit ledande frågor. Vad gäller de etiska ställningstagandena så har 
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vi agerat i enlighet med dessa och informerat respondenterna om deras rättigheter och 

frivillighet att delta. En tänkbar brist är att vi inte vid intervjutillfället åter igen poängterade 

den frivilliga medverkan och rätten att avbryta sitt deltagande.  

5. Resultat/Analys 

Under denna rubrik presenteras resultatet från intervjuerna under sju olika teman. Dessa 

teman är; vad är hälsa, ledarskap, relationer, tydliga mål och struktur i arbetet, arbetsklimat, 

kunder och arbetsuppgifter och avslutningsvis möjlighet att påverka i arbetet. Under varje 

tema presenteras ett antal kategorier som närmare belyser vad respondenterna har berättat om 

varje tema. I slutet av varje tema sker en koppling mellan respondenternas svar och 

friskfaktorerna. Som en avslutning på resultat/analys presenteras en sammanfattning av vilka 

friskfaktorer som framkommit. Det första temat som heter vad är hälsa presenterar de olika 

uppfattningarna som respondenterna har om hälsa och därför kommer detta tema inte kopplas 

som en friskfaktor. Vi tycker att det är vikigt att presentera det här temat, trots att det saknar 

tydlig anknytning till syftet, då det visar på att det finns faktorer utanför arbetsplatsen som har 

stor vikt för individens totala hälsoupplevelse. 

5.1. Vad är hälsa? 

Inom detta tema framgår hur respondenterna resonerar kring begreppet hälsa och vilka 

förutsättningar som krävs för att de skall uppleva god hälsa.  

Balans  

Inom denna kategori framgår att hälsa handlar om att känna en balans mellan olika element. 

Samtliga respondenter beskriver att hälsa även är att må bra. De skiljer på fysisk och psykisk 

hälsa och tre av respondenterna berättar att de upplever god hälsa när det råder balans mellan 

dessa. En av respondenterna uppger även att denne mår bra av balansen mellan privat- och 

arbetsliv. 

Trivsel 

Inom denna kategori framgår vad trivsel innebär och hur den skapas. Tre av respondenterna 

uppger att hälsa innebär att känna trivsel. En av respondenterna uppger att trivsel innefattar att 

trivas med sitt jobb och vara nöjd med det som åstadkoms.  
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5.2. Ledarskap 

Under temat ledarskap framkommer det att alla deltagare uppger att chefen har betydelse för 

deras hälsa. Ett hälsofrämjande ledarskap beskrivs i ett antal kategorier som kommer att 

presenteras nedan.  

 
Konflikthantering 

I denna kategori ingår uppfattningen om ledarens förmåga att hantera problem på 

arbetsplatsen. Här framkommer vikten av att ledaren inte är konflikträdd och att ledaren vågar 

angripa problem i ett tidigt skede. Detta belyses genom respondent F: 

”…man får inte vara konflikträdd man måste kunna ta konflikter och komma med 

obehagliga grejer…här är det ju bra” 

Respondent A talar om vikten av att ha en chef som tar tag i problem för att det skapar 

trygghet på arbetsplatsen; 

”…NN tar ju de här svåra tuffa bitarna och gör allt NN kan och det känns ju tryggt 

att veta det…det är en trygghet att veta att någon bryr sig istället för att bara skylla 

ifrån sig” 

Citatet kan tolkas som att respondenterna upplever att det ingår i ledarrollen att hantera 

konflikter. Genom denna konflikthantering skulle det kunna innebär att respondenterna 

upplever att ledaren tar sitt ansvar genom fullföljandet av sina åtaganden som medföljer 

ledarrollen. I och med att chefen tar sin ledarroll på allvar visar det att denne bryr sig om sina 

anställda och att chefen skapar trygghet.  

Fungerande kommunikation 

Denna kategori beskriver på vilket sätt kommunikationen med chefen är viktig för 

respondenterna och deras hälsa. I intervjuerna framkommer det att det skall vara lätt att 

kommunicera med chefen.  

Att det inte finns barriärer eller hinder för att tala med chefen uppger tre av respondenterna 

har stor betydelse, respondent C säger; 

”Chefens dörr är alltid öppen om vi vill prata, om vi har åsikter kan vi komma till 

NN, det finns ingen barriär” 

Citatet tyder på att det finns lätta kommunikationsvägar mellan chef och medarbetare. Att det 

inte finns några barriärer kan tolkas som att chefen tycker att det är viktigt att medarbetarna 
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känner sig välkomna när de vill prata och att även detta kan avspegla att det finns lätta 

kommunikationsvägar. En viktig egenskap hos chefen är att denne är lyhörd och fyra av 

respondenterna säger att det är vikigt med en chef som lyssnar på sina medarbetare, 

respondent A berättar: 

”Att man känner att man har en åsikt och att man törs och vågar föreslå, det 

behöver inte alltid bli som man själv tycker utan att man blir lyssnad på och att 

man får en förklaring om det inte går att genomföra, men det är inga problem det 

funkar jättebra” 

Det här kan tolkas som att det är vikigt för medarbetarna att känna att de kan få respons på 

sina åsikter och att de finns möjlighet att framföra dessa. Det handlar inte om att alltid få 

igenom sina förslag utan det vikigtiga är att känna att det som sägs tas emot och begrundas.  

Chefen som vägledare 

Under denna kategori presenteras respondenternas uppfattning om vilken funktion ledaren 

skall ha på arbetsplatsen, hur vikigt det är med att ha en chef som kan leda och styra 

verksamheten. Respondent F beskriver i följande citat chefens roll på arbetsplatsen; 

”…chefen styr hela verksamheten det är ju så, har man någon som inte fungerar 

blir det ju ohyggligt…jo men då blir det ingen styrsel över huvud taget och det blir 

inte någon som kan förklara vilka mål man har och varför man ska komma dit…” 

Citatet tyder på att chefen är den som leder verksamheten och en bra chef gör detta genom att 

konkretisera de mål som finns och göra de förståeliga. Genom att göra målen begripliga blir 

chefen den som vägleder och förklarar vad det är de anställda skall jobba mot. En respondent 

beskriver att det är chefen som ser till att alla i arbetsgruppen vill åt samma håll och att chefen 

är den som bestämmer riktning och tar beslut vid oenigheter. Vidare beskriver respondenten 

att det är svårt att arbeta i en grupp där det råder oenigheter och att detta påverkar hälsan 

negativt. Detta visar att chefen även skall ha den funktionen att kunna samla gruppen när det 

uppstår olikheter då en spretig arbetsgrupp försvårar arbetet.  

Ett nära ledarskap 

Under denna kategori beskrivs ett nära ledarskap både som att chefen är nära sina medarbetar 

i själva arbetet och att chefen är närvarande rent fysiskt på jobbet.  
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Vikten av att chefen är med ute på golvet i verksamheten förklaras av respondent A; 

”…att NN är nära i det vardagliga arbetet, att NN kan det vi gör, att NN vet var 

stöttestenar och så ligger så man kan göra någonting åt det, det är viktigt” 

En av respondenterna beskriver att en bra chef är nära sina medarbetare, pratar med dem och 

bryr sig om hur de mår. Vidare uttrycker respondent C att; 

”Det påverkar om man har en bra chef för då har man en bra hälsa, man är 

motiverad och man tycker om sitt jobb” 

Av detta kan utläsas att respondenterna lägger stor vikt vid att chefen är närvarande på 

arbetsplatsen både för att kunna ge stöd men även för att vara uppdaterad om vad som sker. 

Det är rimligt att anta att en närvarande chef lättare kan uppmärksamma synpunkter och 

problem och detta kan ses som en förutsättning för att kunna åtgärda dessa.  

Temat ledarskap som friskfaktor 

Från intervjuerna framgår att respondenterna upplever att de kan prata med sin chef. Det 

tillsammans med att chefen kan förklara målen och vara nära sina medarbetare skulle kunna 

tolkas som att det finns ett tydligt ledarskap på Apoteket X. Enligt Angelöw (2002) kan ett 

tydligt ledarskap, genom skapandet av delaktighet, minska oroskänslorna på arbetsplatsen och 

genom detta bidra till en bättre hälsa. Vad gäller minskandet av oroskänslor är det rimligt att 

anta att en chef som inte är konflikträdd även kan bidra till en tryggare arbetsplats och därmed 

skapar en ansvarstagande ledare en bättre hälsa. Utifrån upplevelsen om att det på 

arbetsplatsen finns möjlighet att komma med förslag och att de anställda upplever att det 

lyssnas på dem är det rimligt att tro att de anställda på Apoteket X även känner en delaktighet 

i arbetet. Utifrån att ledarskapet på Apoteket X upplevs som nära, tydligt och tillgängligt är 

det rimligt att ledarskapet på denna arbetsplats kan ses som en friskfaktor. Att ledarskapet är 

en viktig påverkansfaktor för anställdas välmående är i enlighet med det som Gillbreath och 

Benson (2004) samt Nilsson et al. (2005) kom fram till i sina studier. 

5.3. Relationer 

Under temat relationer beskrivs hur respondenternas hälsa påverkas av människor i deras 

närhet. Dessa relationer presenteras nedan under två olika kategorier.  
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Relationer utanför arbetsplatsen 

Kategorin beskriver att relationen med familj och vänner påverkar respondenternas hälsa. Alla 

respondenter uttrycker att familjen och vännerna är viktiga för att de ska må bra. Tre av 

respondenterna uppger att det är viktigt att kunna ventilera jobbet hemma, kunna prata av sig 

och få råd från familjen.  

En av respondenterna uttrycker att tryggheten sitter i människorna runt omkring och att dessa 

relationer påverkar hälsan positivt; 

” …tryggheten sitter i de människor jag har nära och vänner…är man trygg känner 

man bättre hälsa givetvis…man mår ju gott när man har sina vänner runt sig…” 

(respondent F). 

Citatet kan tolkas som att upplevelsen av trygghet bidrar till en god hälsa. En annan av 

respondenterna uppger att det även är vikigt att kunna få råd från personer som kan sätta sig 

in i situationen. Det framgår att respondenten gärna väljer vem denne pratar med utifrån 

problemets karaktär för att få det bästa stödet. Inom denna kategori går det att utläsa att 

relationerna påverkar respondenternas hälsa både direkt och indirekt. Den direkta påverkan 

kommer från att respondenterna mår bra av att ha en nära relation till vänner och familj och 

den indirekta uppstår då dessa relationer även fungerar som ett stöd för respondenterna.  

Relationer på arbetsplatsen 

Denna kategori beskriver relationerna till kollegorna på arbetsplatsen och hur dessa relationer 

påverkar respondenternas hälsa. Alla respondenter uppger att de ser relationerna till 

arbetskamraterna som betydelsefulla för deras hälsa. I intervjuerna beskrivs en bra relation till 

kollegorna som att det ska gå att ha roligt ihop, att det visas omtanke om varandra och att det 

uppmärksammas om någon inte mår bra. Även upplevelsen av att det är accepterat att vara lite 

personlig och att det går bra att prata om privata angelägenheter på jobbet uppger tre av 

respondenterna vara viktigt för deras hälsa, respondent D säger;  

”Man kan prata, även om man inte mår så bra privat heller, då kan man alltid prata 

med någon jobbarkompis och säga det, att man kan lufta lite tankar och så” 

Stödet från kollegorna visar sig här vara viktigt i hantering av problem som uppstår, både i 

privat- och arbetslivet. Det här visar att det är vikigt att kunna se sina kollegor som någonting 

mer än bara arbetskamrater. Genom möjligheten att kunna prata om privata problem på jobbet 

tyder det på att arbetsgruppen värdesätter kollegorna som ett stöd. Graden av stödet från 
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arbetskamraterna påverkar även arbetsprestationen. En av respondenterna uppger att om inte 

stödet från kollegorna finns så påverkar det orken att gå till jobbet; 

”…är det en tuff period som man är inne både privat och på jobbet och man inte får 

någon respons från jobbet, vad det nu kan bero på, kan det ju bli en ohållbar 

situation ganska snabbt att man känner att man inte orkar gå till jobbet för att man 

inte känner något stöd därifrån” (respondent E). 

Från citatet framgår att stödet från arbetskamraterna är vikigt för motivationen till att gå till 

arbetet. Detta skulle kunna tolkas som att motivationen inte endast styrs av arbetsuppgifterna 

utan att de sociala relationerna också fyller en stor funktion då de bekräftar individen.  

Temat relationer som friskfaktor 

Utifrån kategorierna har det framkommit att relationerna påverkar hälsan positivt genom att 

verka som stöd för respondenterna. Det går även att utläsa att den sociala interaktionen med 

arbetskamraterna är en del i trivseln på arbetet genom att kollegorna skapar en känsla av 

samhörighet. Utifrån respondenternas svar om att det är vikigt att visa omtanke om varandra 

skulle det kunna tolkas att det här är en arbetsplats där arbetsgruppen ser och bekräftar 

varandra. Det skulle även kunna indikerar på en stark social tillhörighet på arbetsplatsen. Att 

uppleva en social tillhörighet på sin arbetsplats har i studier kunnat visa på ett ökat välmående 

bland de anställda enligt Nilsson et al. (2005). De relationer som respondenterna uppger 

påverkar deras hälsa kan liknas vid det som det som litteraturen benämner socialt stöd 

(Karasek & Theorell, 1990). Det sociala stödets påverkan på hälsan visar att det upplevs som 

betydelsefullt att kunna få stöd från olika håll, både privat och från arbetsplatsen. 

Arbetsrelaterat socialt stöd, i formen av arbetskamrater, har enligt Nilsson et al. (2005) och 

Karasek och Theorell (1990) visat sig minska den upplevda stressen på arbetsplatsen. Detta är 

i enlighet med det Liljegren (2008) såg i sin studie, att de medarbetare som pratade med sina 

kollegor för att hantera problem även uppvisade en bättre hälsa. Att det sociala stödet är 

viktigt kan tolkas mot bakgrund av att respondenterna ibland väljer vem de ska söka stöd hos 

för att få bästa effekt. Utifrån respondenternas svar det rimligt att dra slutsatsen att socialt 

stöd finns som en friskfaktor på Apoteket X. Att socialt stöd är en friskfaktor stärks av det 

som Lowe et al. (2003) beskriver i sin studie, att det finns ett samband mellan upplevd god 

hälsa och socialt stöd. 
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5.4. Tydliga mål och struktur i arbetet 

Under detta tema beskrivs hur tydliga mål och struktur i arbetet kan påverka respondenternas 

hälsa. Respondenternas uppfattning om vad tydliga mål och strukturer innebär presenteras 

under följande kategorier. 

Tydliga roller 

Denna kategori beskriver hur tydliga mål leder till rolltydlighet på arbetsplatsen. Tydligheten 

i rollerna innefattar att respondenterna vet vilka arbetsuppgifter de har och hur dessa skall 

utföras. Två av respondenterna uppger att utan mål blir det vilset på arbetsplatsen och tre 

respondenter uttrycker specifikt att rolltydligheten på arbetsplatsen kommer från att det finns 

tydliga mål. Vidare upplever två av respondenterna att tydligheten skapat mer struktur i det 

dagliga arbetet och en av respondenterna uttrycker;  

”…det har blivit mer strukturerat…nu vet man ju exakt då vad den här rollen går ut 

på så att säga…det är ganska klart vad vi ska göra” (respondent D).  

Citatet kan tolkas som att tydliga roller underlättar det dagliga arbetet då alla vet sina 

arbetsuppgifter. Med struktur är det rimligt att anta att arbetet flyter på smidigare. Vidare 

berättar respondenterna att tydlig struktur minskar riskerna för missförstånd och att det är 

missförstånden som ofta tär på en arbetsgrupp och skapar dålig stämning. Två av 

respondenterna uppger att välmarkerade mål innebär att det blir lättare att arbeta på samma 

vis och genom det arbeta enhetligt ut mot kunderna. Vidare beskrivs att det inte får skilja i 

bemötande till kunderna beroende på vem de träffar utan alla skall arbeta utifrån samma 

professionalitet. 

Förståelse 

Denna kategori presenterar varför det är viktigt att förstå de mål som finns för att arbetet skall 

fungera. En av respondenterna upplever att det är genom förståelsen för målen som 

arbetsgruppen kan arbeta åt samma håll. Samma respondent uppger att en enig arbetsgrupp, 

där alla strävar mot samma mål, skapar trivsel på arbetsplatsen. Två av respondenterna 

upplever att det är förståelsen för målen som skapar en känsla av trygghet på arbetsplatsen.  

Detta belyses genom citatet;  

” …att det finns sånna strukturer som gör att man förstår vart man är på väg, vad 

man ska följa och det ger en trygghet när man vet det tycker jag. Är det inte så blir 

det svårt om det är otydligt” (respondent A). 



 

’ 

26 

Detta visar att det på en arbetsplats är viktigt med tydlighet vad gäller vilka målsättningar som 

finns och hur det är tänkt att dessa skall uppnås därför att det minskar oroskänslorna. Utifrån 

detta kan det tänkas att förståelsen för målen är minst lika viktig som att målen finns då 

förståelsen gör målen konkreta för respondenterna.  

Temat tydliga mål och strukturer som friskfaktor 

Tydliga mål medför att det blir tryggare och lättare för medarbetarna att arbeta åt samma håll 

och detta enar arbetsgruppen. Det framgår även att om arbetsgruppen skall kunna arbeta åt 

samma håll förutsätter det dock att medarbetarna har en förståelse för målen. Att tillsammans 

som en arbetsgrupp arbeta mot gemensamma mål bidrar till att skapa en bättre 

sammanhållning och ökar trivseln på arbetsplatsen. Mot bakgrund av detta är det rimligt att 

tolka det som att tydliga mål blir en friskfaktor på Apoteket X. Detta styrks av Johnsson et al. 

(2003) som beskriver att konkreta mål är en friskfaktor på en arbetsplats.  

Som tidigare framgått medför tydliga mål att arbetsgruppen strävar åt samma håll vilket gör 

det rimligt att anta att tydliga mål även underlättar samarbetet. Att det skapas en tydlig 

rollfördelning, vilket underlättar arbetsdagen, kan även det tolkas som att tydliga mål bidrar 

till en bättre hälsa. Detta skulle kunna styrkas av det Nielsen et al. (2008) såg i sin studie, att 

en god arbetsmiljö med roller som upplevdes som tydliga bland de anställda kunde påverka 

deras välmående i positiv riktning. Det har framkommit att välmarkerade mål och upplevelsen 

av struktur i arbetet bidrar till respondenternas goda hälsa genom att förståelsen för målen gör 

det lättare för de anställda att hantera de krav som dessa medför. Det skulle kunna tänkas att 

deltagarnas förståelse och möjligheten att hantera kraven tillsammans skapar en balans i 

arbetet vad det gäller krav och kontroll. Med vetskapen om vad som skall göras skapa en 

möjlighet att kunna planera arbetet så att respondenten känner kontroll över situationen. 

Denna kontroll blir hälsofrämjande då den i enlighet med det Van der Doef och Maes (1999) 

och Karasek och Theorell (1990) presenterade om att upplevd kontroll har en reducerande 

effekt på de negativa konsekvenser som höga krav man medföra.  

5.5. Arbetsklimat 

Inom detta tema beskrivs hur respondenterna upplever att ett bra arbetsklimat påverkar deras 

hälsa. I de olika kategorierna presenteras samarbetet mellan kollegorna och stämningen som 

en del av arbetsklimatet på arbetsplatsen. 
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Fungerande samarbete 

Inom denna kategori beskrivs ett bra samarbete, hur ett bra samarbete uppkommer när 

kommunikationen fungerar samt att ett bra samarbete i gruppen är en förutsättning för att 

respondenterna skall må bra. Fyra av respondenterna talar om att det är betydelsefullt att lära 

känna varandra även på det privata planet och en av respondenterna upplever att detta 

underlättar kommunikationen eftersom det blir en mer lättsam dialog. Vidare beskriver en 

annan respondent att det privata samtalet bidrar till att samarbetet i gruppen fungerar bättre 

och skapar en känsla av samhörighet respondent B säger;  

”Vi har försökt att arrangera after work och sådant för att vi känner att vi behöver 

komma närmare varandra även privat just för att man spenderar så mycket tid 

tillsammans. Det blir lättare oftast att samarbeta om man vet lite om personen, 

lättare att förstå och så blir det roligare”. 

Det här citatet förklarar vikten av att inte endast ha en professionell relation med sina 

kollegor. Citatet visar även på en medvetenhet om att detta behov finns och även viljan att 

stärka gruppens sammanhållning och sociala band. En respondent uttrycker att ett bra 

samarbete förutsätter att det finns en dialog mellan medarbetarna där de kan ta hjälp av 

varandra. En annan respondent upplever att det är viktigt att det i arbetsgruppen går att 

diskutera med varandra och hitta olika lösningar på problem som uppstår. Respondent A 

säger; 

 ”...man kan inte kunna allt och då är det viktigt att man har en dialog med 

varandra...det är ett sådant jobb att man måste ha en dialog om det ska fungera bra 

det märks så tydligt när man inte har det då blir det svårt” 

Citatet antyder att ett gott samarbete är att kunna be sina kollegor om hjälp. Detta kan tolkas 

som att de anställda har accepterat att det är tillåtet att inte kunna allt i jobbet. Utifrån det här 

är det rimligt att anta att de på Apoteket X även ser fördelarna med att kollegorna är olika då 

de kan komplettera varandras kompetens.  

Öppet klimat 

Denna kategori beskriver till skillnad från den ovanstående kategorin hur atmosfären upplevs 

på arbetsplatsen och hur den påverkar hälsan i arbetsgruppen. I ett öppet arbetsklimat ingår att 

det finns utrymme för olika åsikter och förslag. I det öppna arbetsklimatet ingår även hur 

stämningen är bland de anställda. En respondent beskriver att det är en trevlig och positiv 

stämning på arbetsplatsen och att de flesta av arbetskamraterna tycker att det är roligt att 
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jobba. Två respondenter beskriver att det är viktigt att alla medarbetare vågar säga vad de 

tycker och komma med förslag om det är något som upplevs vara dåligt på arbetsplatsen. 

Vidare beskriver tre respondenter att det är viktigt att kunna ha roligt ihop och att kunna 

skratta tillsammans på arbetsplatsen. Det framgår även att ett öppet arbetsklimat innefattar att 

kunna tala med sina kollegor om sådant som inte rör jobbet. Respondent D beskriver; 

”Det är högt i tak...man kan säga saker som man tycker och tänker...Vi har ett bra 

arbetsklimat...det går att ha roligt, det går att skämta, man kan stå och småprata 

litegrann” 

Detta citat visar på att kollegorna fyller en social funktion på arbetsplatsen och att denna inte 

bara innefattar arbetsrelaterade konversationer. Det framgår att det är vikigt att det inte skall 

finnas någon rädsla för att uttrycka sin åsikt och detta kan tolkas som att det på arbetsplatsen 

finns en respekt för varandras tankar och åsikter.   

Temat arbetsklimat som friskfaktor 

Arbetsklimatet beskrivs på Apoteket X som att det är trivsamt att kollegorna kan prata och 

skratta ihop. Det är lättsamma dialoger som underlättar samarbete. Ett gott samarbete 

underlättas även genom att arbetsgruppen lär känna varandra privat. Det framgår att det råder 

ett tillåtande klimat för åsikter vilket gör det rimligt att anta att klimatet är öppet på 

arbetsplatsen. Då detta har visat sig påverka de anställdas hälsa positivt är det möjligt att dra 

slutsatsen om att arbetsklimatet verkar som en friskfaktor på Apoteket X. Ett gott arbetsklimat 

har enligt Angelöw (2002) och Saaranen et al. (2006) visat sig vara en grundläggande faktor 

för att personalen skall må bra. I arbetsklimatet ingår öppen kommunikation och på denna 

arbetsplats är det rimligt att anta att den fungerar bra då respondenterna upplever att de förstår 

varandra och har ett bra samspel i gruppen. Detta stärker ytterligare slutsatsen om att 

arbetsklimatet är en friskfaktor då både Angelöw (2002) och Saaranen et al. (2006) sett att 

öppen kommunikation ingår i ett bra arbetsklimat. Ytterligare faktorer som tyder på att det 

råder ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen är att medarbetarna trivs ihop. Detta mot 

bakgrunden av att det på fritiden anordnas aktiviteter för att stärka arbetsgruppen och komma 

varandra närmare. De anställdas upplevelse av trivsel och att ha roligt tillsammans stämmer 

överrens med den beskrivning som Nilsson et al. (2005) ger av vad ett bra arbetsklimat 

innefattar. 
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5.6. Kunder och arbetsuppgifter 

Detta tema beskriver hur innehållet under arbetsdagen påverkar respondenternas hälsa genom 

att arbetsuppgifter och kunder skapar glädje och känslan att vara betydelsefull. 

Meningsfullhet och arbetsglädje 

Under denna kategori visas hur arbetet i sig och hur kundkontakten kan skapa meningsfullhet 

och arbetsglädje bland respondenterna vilket påverkar deras hälsa. En av respondenterna 

uppger att upplevelsen av ett meningsfullt jobb är vikigt för välmåendet. Detta uttrycker 

respondent B enligt följande; 

”…dels att man tar hand om kunderna på ett bra sätt men sen för mig är det 

meningsfullt att se till att mina arbetskompisar har det som de behöver för att klara 

sitt jobb…och sen känner jag just att man håller på med läkemedel det känns 

viktigt…det känns som en samhällsinsats på något vis”  

Detta citat visar på att det finns många olika bitar som bidrar till att arbetet känns 

meningsfullt. Meningsfullheten kommer både från att ta hand om kunder och kollegor och att 

förmedla viktiga produkter. Att kunna hjälpa andra människor visar sig vara viktigt för 

välbefinnandet och det skulle kunna tänkas att känslan av att vara behövd ger bekräftelse på 

att det arbete som individen utför har betydelse. Två av respondenterna beskriver att kunderna 

skapar glädje på arbetsplatsen vilket medför att de trivs på jobbet. Att arbetsglädjen även 

påverkar motivationen att gå till jobbet framgår i följande citat; 

”Om du har glada kunder så kan arbetsdagen bli jättehärlig...när jag har haft en bra 

dag går jag hem från jobbet glad jag kan sova utan att tänka för mycket och jag 

vaknar och känner mig glad och är motiverad att gå tillbaka till jobbet”  

(respondent C). 

Här framgår det att om kunden är glad och positiv och förmedlar denna känsla i mötet 

påverkar det välmåendet positivt. En av respondenterna uppger att glädjen även uppstår när 

kunderna kommer med beröm om hur arbetet utförs. Detta belyses genom följande citat; 

”Det sporrar mig då blir jag jätteglad…glada kunder sporrar mig...jag är förvånad 

det känns väldigt osvenskt att kunderna spontant berättar hur nöjda och hur trevligt 

det var och till och med skriver lappar om hur bra det tycker att det är och ibland 

tror man nästan inte att det är på riktigt...det ger ju oss en sporre men också en 

indikation på att vi ändå...vi arbetar i rätt riktning” (respondent B) 
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Detta visar att i ett serviceyrke har kunderna en betydande del i att ge bekräftelse, dels för att 

veta att jobbet utförts korrekt men även att den anställde själv får bekräftelse på att det utförda 

arbetet har betydelse och uppskattas av någon annan. 

Temat kunder och arbetsuppgifter som friskfaktor 

Hur arbetsuppgifterna påverkar respondenterna hälsa har visat sig vara beroende av olika 

faktorer. Meningsfullheten kommer av att respondenterna känner att de är behövda då de kan 

vara till hjälp för kollegor och kunder. Känslan av att vara behövd kan komma från att 

läkemedelsförsäljning upplevs vara en viktig samhällsfunktion. Vidare kommer även 

meningsfullheten från att de upplever att det som de jobbar med, det vill säga läkemedel, har 

ett värde i sig. Detta är i enlighet med det Nilsson et al. (2005) skriver om att 

meningsfullheten kommer från arbetsuppgifterna när de upplevs som betydelsefulla. Det är 

rimligt att resonera kring att respondenternas känsla av meningsfullhet i arbetet bidrar till en 

bättre hälsa och kan ses som en friskfaktor. Meningsfullheten skulle även kunna kopplas till 

Antonovskys KASAM där meningsfullheten ingår som en viktig motivationsbringande 

komponent (Antonovsky, 2005). Med känslan av meningsfullhet borde även respondenternas 

arbetsmotivation stiga och på så sätt och påverka hälsan i positiv riktning. Wegge et al. (2006) 

kunde i sin studie se att de anställda som upplevde en hög grad av arbetsmotivation även 

beskrev ett bättre välbefinnande. Mötet med trevliga kunder skapar både arbetsglädje och 

motivation att gå till jobbet och genom detta är det även rimligt att göra kopplingen att glada 

kunder bidrar till respondentens arbetstillfredsställelse. Eftersom låg grad av 

arbetstillfredsställelse har setts ha ett amband med ohälsa (Spector, 1997) skulle det här kunna 

vara rimligt att anta att en högre grad av arbetstillfredsställelse bidrar till god hälsa. Mot 

bakgrund av detta finns det förutsättningar på Apoteket X för att medarbetarna skall uppleva 

arbetstillfredsställelse vilket skulle kunna bidra till välmående. På det här sättet blir således 

uppskattande kunder och meningsfulla arbetsuppgifter en friskfaktor på Apoteket X. 

5.7. Möjlighet att påverka i arbetet 

Detta tema presenterar respondenternas upplevelse av deras påverkansmöjligheter i arbetet 

och hur dessa möjligheter uppstår. 

Att påverka inom ramen för arbetets innehåll 

Inom denna kategori visas att det finns möjligheter att påverka men att det måste göras inom 

ramarna för arbetets karaktär. Tre av respondenterna upplever att arbetsuppgifterna i sig är 
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svåra att påverka eftersom de måste utföras enligt lagar och regler. Det är rutinerna kring 

arbetsuppgifterna som däremot går att påverka, det vill säga hur arbetet skall utföras. Det kan 

illustreras med vad respondent F berättar; 

”...det är klart att man kan påverka hur det här utförs om jag nu skulle tycka 

det…vissa saker, vissa rutiner…så jag upplever att inom den låsning som är inom 

jobbet om vi säger så, så tycker jag att jag har fått förmånen att tycka, tänka och 

säga men som sagt....vissa saker måste vara i linje med vad som skall genomföras” 

Citatet visar på att det på arbetsplatsen upplevs som att det går att påverka inom ramen för 

arbetets innehåll. Det går att utläsa att det finns möjlighet att påverka om något inte är bra 

även om denna möjlighet föregås av vissa begränsningar. En respondent uppger att den 

fysiska arbetsmiljön påverkar hälsan eftersom det ingår många repetitiva rörelser i arbetet 

vilket kan ha en negativ effekt på hälsan. Respondenten upplever dock att det finns möjlighet 

att påverka om sådana problem uppstår. Fyra av respondenterna berättar att arbetsuppgifterna 

i möjligaste mån fördelas gemensamt på morgonmötet vilket innebär att det finns möjlighet 

att kunna påverka hur arbetsdagen skall se ut vad gäller arbetsuppgifter och raster. 

Respondent A berättar; 

”…det är lite knepigt att få ihop det där schemat, det är inte busenkelt, det skall in 

raster och så men det känns okej, så det brukar vi hjälpas åt med, man frågar vill du 

göra det passar det dig idag…så det brukar vi göra gemensamt…för att man ska få 

omväxling göra lite olika saker under dagen.” 

Detta visar på en flexibilitet inom arbetsgruppen och att arbetsdagens upplägg uppstår genom 

en gemensam diskussion. Detta visar även på att de anställda tycker att det är vikigt att det 

blir variation i arbetsuppgifterna under dagen.  

Temat möjlighet att påverka i arbetet som friskfaktor  

Det framgår att det finns möjligheter att påverka sin arbetssituation och detta kan tyda på att 

de anställda även upplever sig delaktiga på arbetsplatsen. Det framgår också i det här temat att 

det finns ett tillåtande klimat för att komma med tankar, synpunkter och även för att föreslå 

och prova alternativa lösningar och detta stärker tanken om att medarbetarna känner sig 

delaktiga. Enligt Angelöw (2002) är känslan av delaktighet en viktig faktor för anställdas 

hälsa och mot bakgrund av detta är det möjligt att anta att påverkansmöjligheten blir en 

friskfaktor på Apoteket X. Genom denna möjlighet att påverka kan respondenterna variera 

sina arbetsuppgifter. Att ha varierade arbetsuppgifter ger enligt Wegge et al. (2006) en hög 
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arbetsmotivation och att det påverkade de anställdas välbefinnande. Det är även rimligt att 

anta att möjligheten att påverka sin arbetssituation underlättar skapandet av balans mellan 

krav och kontroll på arbetsplatsen. Denna balans har Karasek och Theorell (1990) kunnat visa 

bidrar till en bättre hälsa då det minskar den upplevda stressen. 

5.8. Sammanfattning av friskfaktorer på Apoteket X 

Analysen visar att det finns faktorer på Apoteket X som bidrar till att respondenterna upplever 

god hälsa och därmed kan tolkas som friskfaktorer. De friskfaktorer som kunnat utläsas har 

tolkats som friskfaktorer på den här arbetsplatsen utifrån respondenternas beskrivningar av 

hur deras hälsa påverkas i positiv riktning. På Apoteket X är det ledarskapet, relationerna, de 

tydliga målen och struktur i arbetet, arbetsklimatet, kunderna tillsammans med 

arbetsuppgifter och påverkansmöjligheten i arbetet som bidrar till de anställdas goda hälsa.  

Friskfaktorerna påverkar respondenternas hälsa på olika sätt. Ledarskapet som friskfaktor 

påverkar respondenternas hälsa genom att de känner sig delaktiga. Delaktigheten tillsammans 

med chefen som är nära sina medarbetare skapar en trygghet på arbetsplatsen. Relationerna 

främjar hälsan genom att verka som stöd för respondenterna och att de bidrar även till trivsel 

på arbetsplatsen. Utifrån respondenternas svar framgår det att det finns tydliga mål och 

struktur i arbetet som skapa en tryggare och mer enighetlig arbetsgrupp vilket även 

underlättar samarbetet. Ett bra arbetsklimat skapar goda förutsättningar för respondenternas 

hälsa då de känner att det är tillåtet att komma med förslag och synpunkter. Det goda 

arbetsklimatet bidrar även till trivsel på arbetsplatsen. Kunder och arbetsuppgifter leder till en 

bättre hälsa genom att skapa meningsfullhet, arbetsglädje och även motivation att gå till 

arbetet. Möjligheten att påverka skapar delaktighet och variation i arbetsuppgifterna vilket 

kan medföra att det blir lättare att skapa en balans mellan krav och kontroll i arbetet.  

6. Diskussion 

Syftet med undersökningen har varit att finna vilka friskfaktorer som förekommer på en 

arbetsplats där personalen upplever god hälsa. Att undersöka detta genom intervjuer har 

genererat en annan typ av resultat än vad som skulle framkomma om undersökningen 

genomförts via formuläret som används i hälsoprofilbedömningarna (se bilaga 3). I detta fall 

anser vi att intervjuer kan fylla i och bygga på det resultat som frågeformuläret har erbjudit. 

Svarsalternativen i frågeformuläret är förutbestämda vilket medför att dessa frågor endast kan 

generera en typ av svar. Det är i detta avseende intervjun kan ge en annan vinkel eftersom ett 
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intervjusvar kan ge flera olika nyanser. Genom intervjuerna har det gått att få fram olika 

kategorier av påverkansfaktorer som inte kunnat erhållas genom formuläret. Ett exempel kan 

vara en av undersökningens inledande frågor som lyder; vad är hälsa för dig. I ett 

frågeformulär med färdiga svarsalternativ kan denna fråga ställas men inte ge ett lika 

nyanserat svar som om den ställts under en intervju.  

Frågeformuläret visar hur hälsodatan ser ut men förklarar inte vad som påverkar att den ser ut 

som den gör. Vilka faktorer som påverkar den enskilde individen kan dock framkomma i det 

individuella samtalat under hälsoprofilens genomförande. När sammanställningen av 

hälsoprofilerna presenteras som gruppresultat blir detta endast en nulägesanalys som inte 

förklarar varför resultaten ser ut som de gör. Med detta skrivet menar vi inte att hälsoprofiler 

är ett dåligt sätt att mäta hälsa utan att vi snarare ser vad intervjuer kan bidra med för att skapa 

en tydligare bild av hälsan exempelvis på en arbetsplats. I detta fall betyder det att vår 

undersökning kan presentera vad det är på en arbetsplats som bidrar till en god hälsa bland de 

anställda, vilket innebär att Apoteket på organisationsnivå få bredare kunskap om vad de kan 

arbeta med för att stärka medarbetarnas hälsa. 

Resultatet visar att det mest har talats om psykosociala påverkansfaktorer och andra faktorer 

så som den fysiska arbetsmiljön har endast nämnts i förbifarten. Detta resultat anses vara lite 

förvånande då vi trodde att fler skulle påverkas av arbetsmiljön. Enligt Johnsson et al. (2003) 

har det hälsofrämjande arbete länge fokuserats på förbättringar av den fysiska arbetsmiljön 

och i enlighet med detta skulle det kunna vara så att den fysiska arbetsmiljön har förbättrats 

på Apoteket X, till att i dagsläget fungera bra och därmed inte utgör något större problem för 

de anställda. En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att så länge något inte upplevs 

som ett problem kan det vara svårt att se hur en förbättring av något skulle kunna leda till 

bättre hälsa. Innebörden blir då att en bra fysiska arbetsmiljö blir relevant som en friskfaktor 

först när den är bristfällig.  

Ytterligare en faktor som vi trodde skulle ha betydelse för hälsan var upplevd stress på 

arbetsplatsen. En förklaring till att respondenterna inte har talat om stress skulle kunna vara 

att det finns olika faktorer på arbetsplatsen som faktiskt fungerar som buffert mot stress. 

Exempel på sådana faktorer som framkommit är att det finns ett upplevt socialt stöd på 

arbetsplatsen, att samarbetet fungerar mellan kollegorna och chefen och att det finns 

möjlighet att påverka sådant som inte är bra. Detta är i enlighet med det som Angelöw (2002) 

beskriver, att möjligheten att kunna påverka och därmed känna delaktighet är en viktig faktor 
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för att förhindra att den negativa stressen uppstår. Vidare är socialt stöd enligt Hall och 

Johnson (1988) och Heaney et al. (1995) också en faktor som minskar upplevelsen av stress 

på arbetsplatsen. 

Känslan av trygghet har i detta resultat visat sig vara ett led i skapandet av god hälsa eftersom 

konsekvensen av många av friskfaktorerna är känslan av trygghet. Att bristen på trygghet 

skulle kunna leda till ohälsa är något som Johnsson et al. (2003) har kunnat se. Detta visar att 

trygghet är en viktig aspekt och något som bör beaktas i arbetet med främjandet av hälsa på 

arbetsplatsen. Ett hälsofrämjande arbete handlar således mer om än att erbjuda 

friskvårdstimme och andra fysiska åtgärder. Då Apoteket X länge har stått inför en 

omreglering med en eventuell utförsäljning som följd är det rimligt att tänka att denna 

omreglering skulle kunna leda till oroskänslor och otrygghet på arbetsplatsen. Trots denna 

osäkra situation, att inte veta hur framtiden kommer bli uppfattade vi inte att respondenterna 

var särskilt oroliga inför den förändring som skulle kunna komma. Att denna potentiella källa 

till oro ändå inte påverkar respondenterna mer tyder på att det finns faktorer på arbetsplatsen 

som hjälper respondenterna att hantera denna förändring. Liljegren (2008) såg i sin studie att 

anställda som befann sig i en omorganisation och använde sig av sina arbetskamrater och 

chefen som stöd genom samtal och diskussioner uppvisade en bättre hälsa. Att personalen på 

Apoteket X upplever både ledarskapet och sina kollegor som stöd på arbetsplatsen skulle 

kunna förklara de anställdas goda hälsa. Väl värt att poängtera är att de uppsatta mål som 

finns på arbetsplatsen inte gör någon nytta om dessa inte kan förstås av de anställda. I arbetet 

med att uppfylla verksamhetens mål är det vikigt att det finns strategier för hur förståelse för 

målen skapas. Således blir förståelsen för målen även vikigt inom hälsofrämjande för de 

anställda varför arbetet är viktigt och skall genomföras.  

Syftesfrågorna i uppsatsen har besvarats eftersom undersökningen kunnat visa på att 

respondenter upplever att det finns faktorer på arbetsplatsen som påverkar deras hälsa 

positivt. Det har framkommit att dessa friskfaktorer gör att individen upplever exempelvis 

trygghet, glädje, delaktighet och stöd. En aspekt som kan vara värt att diskutera är att de här 

friskfaktorerna inte nödvändigtvis upplevs på andra arbetsplatser. En ledare är inte 

automatiskt en friskfaktor utan blir det först om denne uppfattas på ett positivt sätt av 

medarbetarna. Det här betyder att varje arbetsplats är unik och att de faktorer som upplevs 

stärka hälsan kan variera. Resultatet från undersökningen skulle kunna ses som en 

fingervisning om vad arbetsplatser kan fokusera på i skapandet av förutsättningar för 

friskfaktorer. En annan aspekt av detta är att som man ropar i skogen får man svar. Med detta 
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menar vi att eftersom frågorna är ställda i jakten på friskfaktorer har det inte framkommit 

något om vad som är negativt på arbetsplatsen och det är rimligt att räkna med att dessa 

aspekter också finns. Det finns troligtvis processer som pågår på arbetsplatsen som inte bidrar 

till en bättre hälsa men då uppsatsen är skriven utifrån det salutogena perspektivet har denna 

bild inte undersökts.  

6.1. Avslutande reflektion  

Det som vi som hälsopedagoger tar med oss från denna undersökning är att individerna på en 

arbetsplats i stor utsträckning bidrar till hälsoupplevelsen och relationerna mellan de anställda 

har en betydande påverkan på individens hälsa. Vi har slagits av att den fysiska arbetsmiljön 

inte i större utsträckning har nämnts av respondenterna som en viktig faktor för 

hälsoupplevelsen. En tänkbar orsak till detta kan vara, som tidigare nämnts, att den fysiska 

arbetsmiljön länge har varit i fokus och att det finns lagar som reglerar hur den fysiska 

arbetsmiljön får se ut för att minska ohälsa på arbetsplatsen. När den fysiska arbetsmiljön 

fungerar blir det andra faktorer som individen upplever har större betydelse för hälsan, så som 

exempelvis relationerna till arbetskamraterna. Utifrån detta tar vi i vår framtida yrkesroll med 

oss att ett hälsofrämjande arbete på en arbetsplats bör innefatta mer än fruktkorgar och 

friskvårdstimmar för att ge resultat, det är minst lika viktigt att medvetandegöra och aktivt 

arbeta med arbetsklimatet på en arbetsplats.  

7. Förslag till vidare studier 

På samma sätt som att det är viktigt att veta vilka faktorer som skapar ohälsa är det lika 

viktigt att veta vad som bidrar till en god hälsa. Detta blir vikigt i det hälsofrämjande arbetet 

för att insatserna skall vara effektiva. I undersökningen har endast en arbetsplats deltagit 

vilket inte erbjuder någon säker kunskap om hur det ser ut på andra arbetsplatser. Det skulle 

därför vara intressant att genomföra en undersökning som jämför fler arbetsplatser. En 

jämförelse skulle kunna göras av fler arbetsplatser med välmående personal för att undersöka 

om samma friskfaktorer finns på de olika arbetsplatserna. En annan ingång skulle kunna vara 

att jämföra en arbetsplats som inte har lika bra hälsodata. Detta för att se om en sådan 

arbetsplats upplever andra eller färre friskfaktorer. En studie som jämför fler arbetsplatser 

skulle kunna ge ett mer representativt resultat som kan ge starkare indikationer på hur 

friskfaktorer påverkar hälsan på en arbetsplats. 
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Bilaga 1 Missivbrev 
 

    Gävle 24 mars 2009 

 

Intervju om friskfaktorer på arbetsplatsen. 

Till Dig som arbetar på Apoteket X, vill Du delta i en intervju om upplevda friskfaktorer på 

din arbetsplats? Friskfaktorer finns både inom och utanför arbetslivet och syftet med intervjun 

är att undersöka vad som gör att personalen mår bra på er arbetsplats. Friskfaktorer kan 

förklaras som faktorer som främjar hälsan och som gör att personalen håller sig frisk. Med 
hälsa menar vi både det fysiska, psykiska och det sociala välbefinnandet.  

Vi som vill genomföra denna intervju heter Frida Gustafsson och Ida Törnquist. Vi läser på 

Hälsopedagogiska programmet på Gävle Högskola och skriver vår C-uppsats om upplevda 
friskfaktorer på arbetsplatsen. 

Under intervjun kommer Du att berätta om vad du upplever främjar Din hälsa. Fokus kommer 

att ligga på friskfaktorer på arbetsplatsen men eftersom hälsan påverkas av fler faktorer 

kommer vissa frågor att handla om Din fritid. Intervjun kommer att spelas in på band för att 

inför analysen skrivas ner på papper. Ditt deltagande är helt frivilligt. Detta innebär att Du när 

som helst kan välja att avbryta Din medverkan. Du har även rätt till att avstå från att svara på 

frågor om Du upplever dem som obehagliga. Materialet är konfidentiellt och kommer endast 

att behandlas av oss som skriver uppsatsen och materialet kommer bara att användas till 
denna uppsats. 

Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna eller vår handledare. 

 

Vänliga hälsningar 

Frida Gustafsson   Ida Törnquist 
Mobil: XXXX-XXXXXX  Mobil: XXXX-XXXXXX 
Mailadress: XXXX@hotmail.com Mailadress: XXXXXX@yahoo.se 

Handledare: 

Johan Liljestrand 
Telefon: XXX-XXXXXX 
Mailadress: XXXXX@hig.se 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Berätta lite om dig själv, hur länge har du jobbat här? 

Hälsa 

Vad är hälsa för dig? 

Vad är det i din tillvaro som får dig att uppleva god hälsa? 

Vad är hälsa på arbetsplatsen för dig?  

Vad på den här arbetsplatsen gör att du mår bra/upplever god hälsa? 

Hur påverkar detta din hälsa? 

Socialt stöd/fritid/familj och vänner 

Sett till hela livssituationen vilka relationer tycker du är viktiga för att du skall må bra?  

Hur påverkar dessa relationer din hälsa? 

Arbetsuppgifter/arbetets utformning 

Beskriv en arbetsdag, hur den kan se ut. 

Hur fördelas arbetsuppgifterna? 

Hur upplever du dina möjligheter till att påverka din arbetssituation? 

Hur upplever du dina möjligheter att uföra dina arbetsuppgifter så bra som du önskar? 

Vad innebär detta för dig?  

Ledarskap/ Kommunikation 

Beskriv en bra ledare. 

Hur upplever du ledarskapet på den här arbetsplatsen?  

Hur påverkar ledarskapet dig?   

Beskriv hur du upplever arbetsklimatet här på arbetsplatsen? 

Omorganisationen 

Vad innebär omorganisationen för dig?  

Hur hanterar du denna process?  

Kan du se några förändringar på arbetsplatsen efter beskedet om att omorganisationen skulle 

äga rum? 
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Bilaga 3 Frågeformulärexempel 
 

 


