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1. Inledning  

Hösten 2002 var 773 000 svenskar långtidssjukskrivna, hade sjukbidrag eller var 
förtidspensionerade (Miller 2003). Kostnaden för ohälsa närmar sig idag 50 miljarder kronor 
per år. Den ökade sjukskrivningen och ohälsan i arbetslivet har blivit en ständigt 
återkommande punkt i den politiska debatten (Abrahamsson 2003).   

Kostnaderna för ohälsa i arbetslivet måste sjunka. Den negativa trenden måste brytas och 
åtgärder implementeras. Hittills har fokus, till stor del, riktats på den sjuka delen av 
arbetskraften. Vi vill i vår uppsats vända på problemet och fokusera på den friska delen. På i 
stort sett varje arbetsplats finns det de som dag efter dag, år efter år går till arbetet och inte har 
en enda sjukdag. Vad är det som karaktäriserar de här människorna? Genom att ta till vara på  
det som håller människor friska kan man arbeta förebyggande med problemet.   

Ämnet hälsa har sedan länge intresserat oss båda och var något som vi ville förankra i vår 
utbildning. Att se ur ett friskhetsperspektiv och på så vis minska sjukskrivningar tilltalade oss. 
Vi tror att synsättet i framtiden kommer att vinna mark och att det i allt större utsträckning 
kommer att nyttjas på arbetsplatserna.  
     
I början av 1990-talet utarbetade företagsläkaren Johnny Johnsson, med medarbetare, 
begreppet långtidsfrisk” (Johnsson, Lugn & Rexed 2003). Genom att koncentrera sig på de 
friska, fanns en förhoppning om att finna gemensamma faktorer för att senare förstärka dem. 
Följande definition framtogs för långtidsfriska; ”man räknas som långtidsfrisk om man har 
haft anställning i minst tre år och inte varit frånvarande på grund av sjukdom de senaste två 
åren” (Johnsson et al. 2003:195). Vi anammade begreppet och det ledde oss likt en röd tråd 
genom hela undersökningen.    

Syftet med vår studie är att undersöka vad som ökar sannolikheten för att en person ska vara 
långtidsfrisk. Utifrån syftet har följande frågeställning konstruerats; Vad är det som gör vissa 
personer mer friska än andra och vad är de bakomliggande faktorerna?                     
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2. Teori 
___________________________________________________________________________ 
Vi kommer i den här delen ta upp den teoretiska bakgrund vi anser väsentlig för 
undersökningen. Teorin är uppbyggd likt en tratt där vi först går in på det grundläggande 
fenomenet hälsa och dess beståndsdelar. Avslutningsvis presenteras begreppet långtidsfrisk 
och tidigare forskning inom området.   
_________________________________________________________________________________________________________________  

2.1 Hälsa   

En förutsättning för att vara långtidsfrisk är god hälsa. Hälsa är något som berör den enskilda 
individen. Det är ett positivt laddat begrepp som de flesta människor eftersträvar och vill 
uppnå. Hälsa är också i många fall en förutsättning för att kunna leva ett gott liv (Bjärås & 
Kanström 2000: kap.1).   

Ur ett historiskt perspektiv har begreppet hälsa sina rötter i religiösa, filosofiska och etiska 
tankesätt. Dagens hälsobegrepp kopplas mer till det medicinska och kroppsliga. Under senare 
år har det tidigare förhållningssättet dock åter fått utrymme och en allt mer framträdande roll. 
Återigen talas det om samlevnads- och tillitssjukdomar. Anledningen är bland annat det 
identifierade sambandet mellan ohälsa, dagens arbetsliv och dess villkor. Många arbetar idag i 
nedbantade organisationer med obalans mellan krav, kontroll och resurser (Rydqvist & 
Winroth 2003: kap..1).   

Det finns ett flertal definitioner på begreppet hälsa. Världshälsoorganisationen WHO består 
av medlemsländer i FN och arbetar för en ökad hälsa i världen. Deras definition menar att 
”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 
frånvaro av sjukdom och handikapp” (http://www.who.int/about/en/). Definitionen kan dock 
ifrågasättas då den anses vara orealistisk. Det ovan beskrivna tillståndet kan endast uppnås 
under mycket speciella omständigheter. Hälsa är inte heller ett statiskt tillstånd utan ingår i en 
ständig process (Abrahamsson 2003). Rydqvist och Winroth (2003:16) formulerar hälsa 
utifrån definitionen: ”Hälsa är att må bra – att ha tillräckligt med resurser för att klara av 
vardagens krav – och för att kunna förverkliga sina personliga mål”. Definitionen vill visa att 
hälsan har ett egenvärde, att må bra, men också att den kan fungera likt en instrumentell 
resurs för handlingsförmågan att nå sina personliga mål.   

I ett holistiskt perspektiv kan olika dimensioner av hälsa diskuteras; psykiska, sociala och 
existentiella. Med det skiljer man på att kroppsligen må bra och upplevd hälsa (Rydqvist & 
Winroth 2003: kap.1). Människan måste ses ur ett helhetsperspektiv. Man lever och arbetar 
inte bara kroppsligt utan fungerar även som själ och ande (Johnsson et al. 2003: kap.10). Ett 
hälsotillstånd kan delas in i fyra tillstånd; må bra, må dåligt, frisk, sjuk. Trots att en läkare 
friskförklarar en patient fysiskt och medicinskt behöver det inte innebära att patienten i fråga 
mår bra psykiskt och i sin helhet (Bjärås & Kanström 2000: kap.2). Hälsa är en fråga om 
välbefinnande. Idag nöjer sig många inte med att vara fria från sjukdom, utan en strävan finns 
om att även finna själslig frid och uppleva en balans (Folkhälsoinstitutet 1998: kap.1).   

Sambandet mellan människan och den omgivande miljön medför att hälsa aldrig kan 
frikopplas från människans livssituation (Folkhälsoinstitutet 1998: kap.1). Med den 
omgivande miljön menas individens livsvillkor. Genom att se till individens närmiljö kan vi 
förstå att vårt familjeförhållande och vår boendemiljö har betydelse för vår uppväxt, 

http://www.who.int/about/en/
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utveckling och hälsa. Människans individuella utveckling pågår under hela livscykeln och 
sker genom interaktion mellan individen och omgivningen. Det genetiska arv vi föds med är 
unikt för varje människa. Vissa har goda förutsättningar för att utöva bollsporter, medan andra 
har fallenhet för den estetiska verksamheten (Rydqvist & Winroth 2003: kap.1).   

Det finns en rad faktorer som påverkar hälsan på olika sätt. De kan vara mer eller mindre lätta 
att påverka och förändra. Exempel på faktorer som är mindre lätta att påverka är ekonomiska 
bekymmer, en sjuk anhörig, det genetiska arvet och den sociokulturella miljön vi lever i. 
Hälsofaktorer som är möjliga att påverka kan gälla val av livsstil, såsom rök-, motions- och 
alkoholvanor (Folkhälsoinstitutet 1998: kap.3). Levnadsvanorna har en betydande roll för den 
inre hälsans miljö. Levnadsvanorna är en del av livsstilen. Livsstilen är ett mer övergripande 
begrepp som innefattar frågor kring hur vi använder vår tid och vad vi har för värderingar. 
Vår livsfilosofi formas genom erfarenheter, interaktion med andra människor och olika 
kunskaper vi samlar på oss. Det ligger till grund för vilken självbild vi har (Rydqvist & 
Winroth 2003: kap.1).   

Vår självbild hänger samman med våra attityder och förhållningssätt. En attityd är en 
inställning till någon eller något och hur vi förhåller oss till situationer och händelser. En 
attityd består av en känsla och kunskap och påverkar vårt sätt att handla. Om vår attityd till 
hälsa är att den är påverkbar och att jag som individ har förutsättningar för att själv kunna 
förbättra den, är chansen att hålla en god hälsa större (Rydqvist & Winroth 2003: kap.1).   

2.1.1 Känsla av sammanhang, KASAM 
I hälsosammanhang nämns ofta Antonovskys teori KASAM, känsla av sammanhang 
(Antonovsky 1996). Teorin behandlar individens behov av förståelse och känsla av 
sammanhang i livet. Antonovsky visade på att den upplevda känslan av sammanhang är en 
starkt bidragande orsak till att människan kan behålla god hälsa även under svåra 
påfrestningar. För att främja hälsa räcker det inte med att undvika påfrestningar.   

För en upplevd känsla av sammanhang skall livet innefatta begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Faktorerna är viktiga förutsättningar för att undvika ohälsa och klara av livets 
påfrestningar. En person med hög KASAM har höga värden av nämnda komponenter. 
Motsatsen låg KASAM tyder på ett lågt värde av komponenterna (Antonovsky 1996).   

Begriplighet - det som händer i livet går att förklara och förstå. De människor som har höga 
värden av begriplighet förväntar sig att det som kommer att hända i framtiden är förutsägbart. 
Alternativt att de kan förklara eller förstå överraskningar. Man godkänner ett misslyckande 
och gör det begripligt.   

Hanterbarhet - man låter sig inte påverkas och ändras av omständigheter, utan ser till att det 
finns resurser till ens förfogande för att själv kunna påverka det som sker. Med hjälp av dessa 
resurser kan man möta de krav som livet ställs inför. Man undviker på så vis att bli ett offer 
för omständigheterna. Då olyckliga omständigheter sker kan man med hjälp av resurserna en 
dag kunna gå vidare. En resurs kan exempelvis vara maka/make eller Gud.   

Meningsfullhet - handlar om att känna meningsfullhet i det man gör samt att man är delaktig i 
de processer som sker i livet.    
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Följande definition förklarar KASAM och begreppens samband: 
”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 
en genomträngande och varaktig men dynamiskt känsla av tillit till att (begriplighet) de 
stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 
förutsägbara och begripliga (hanterbarhet), de resurser som krävs för att man ska kunna 
möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (meningsfullhet) dessa 
krav är utmaningar, värda investering och engagemang” (Antonovsky 1996:41).  

2.1.2 Positiv inställning 
Genom att uppskatta sig själv ökar självförtroendet. Ett gott självförtroende innebär att vi 
accepterar och uppskattar den vi är, att man tror på sig själv och sina förmågor, känner 
trygghet samt har en realistisk, optimistisk uppfattning av vad vi klarar av. 
Problemfokuserade tankemönster kan leda till en känsla av vacklande självförtroende och 
hopplöshet medan ett möjlighetsbaserat förhållningssätt kan leda till företagsamhet och 
hoppfullhet (Angelöw 2002: kap.19).  

Enligt Goleman (1999) är optimister friskare och återhämtar sig snabbare än pessimister. 
Seligman (1998: kap.3) menar att optimister klarar sig bättre än pessimister på tre sätt: de är 
mindre deprimerade, de presterar bättre i skolan, på arbetet och i idrottslivet samt att deras 
fysiska hälsa är bättre. Grunden om och till optimism ligger i hur vi tänker och ser på saker. 
Optimister med en positiv livsinställning, motionerar mer och är snällare mot sina kroppar. 
Det finns teorier som menar att egenskapen hoppfullhet, som många optimister bär, har en 
positiv inverkan på immunförsvaret. De kan därför bibehålla god hälsa i större utsträckning än 
pessimister (Goleman 1999).  

Genom att fokusera på möjligheter kan vi förhålla en distans till våra problem. Tankesättet 
kan även vägleda oss mot vad vi verkligen värdesätter och vill prioritera. Ökad ödmjukhet och 
respekt för livet kan främjas genom att se möjligheter istället för hinder. En optimist är även 
bättre på att uppskatta positiva, vardagliga ögonblick. Ytterligare en fördel med att fokusera 
på det positiva är att det man koncentrerar sig på har en tendens att öka i omfattning. Angelöw 
(2002: kap.20) tipsar om att leta efter guldkorn i vardagen. På så sätt kan vi uppmärksamma 
händelser som glädjer oss i vardagen, som annars skulle kunna gå oss omärkt förbi. 
Människor som låter en positiv inställning färga deras vardag, både på arbetet och utanför 
arbetet, kan i större grad än pessimister uppleva en form av energi, hopp och lust (Angelöw 
2002: kap.20).  

2.1.3 Kost och motion 
Dagens tekniska utveckling har resulterat i att ett flertal nya livsstilar har utvecklats. Det 
snabba tempot många idag lever i, har medfört att snabbmaten har vunnit mark och den 
fysiska vardagsmotionen lyser med sin frånvaro i allt fler människors liv. Fysisk aktivitet är 
ingen inbyggd gen, utan något vi måste skapa oss ett behov av. Det är viktigt att välja en 
motionsform som resulterar i lustkänsla och välmående (Rydqvist & Winroth 2003: kap.1). 
Fysisk aktivitet är, sedan lång tid tillbaka, ett erkänt verktyg för att åstadkomma hälsa och 
sunda levnadsvanor. Motion har en mycket positiv inverkan på både den fysiska och mentala 
hälsan (Bjärås & Kanström 2000: kap.3). Den medför att man har lättare att koppla av och 
sova, känner sig piggare, stressnivån sjunker samt att risken för överbelastningsskador och en 
rad andra medicinska bekymmer minskar (Ryberg 1996: kap.13).   
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Rydqvist och Winroth, (2003: kap.1) menar att motion är ett utmärkt sätt att kombinera med 
sina sociala behov eller att ta sig till och från platser. Även mat har en social funktion. Mat är 
förknippat med umgänge, avkoppling och traditioner (Bjärås & Kanström 2000: kap.3). Vad 
vi äter har stor betydelse för hälsan. Under en livstid äter vi cirka 40-50 ton mat. Självklart 
spelar det roll vad alla de ton innehåller (Rydqvist & Winroth 2003: kap.1).   

2.1.4 Återhämtning 
”Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten – käckt arbete, lägligt bo, stillhet 
någon stund om dagen, det är lagen för min hälsa och ro” (Rydqvist & Winroth 2003:126). 
Citatet ovan är hämtat från 1700-talet, vilket tyder på att vi i alla tider haft ett behov av balans 
och återhämtning. Stunder av stillhet och vila är, i mångas liv, inte något som bara infinner sig 
utan något som måste prioriteras och planeras in i vardagen. De långsiktiga effekterna av 
återhämtning är uppenbara. Genom återhämtning återställer vi kroppens balans, både psykiskt 
och fysiskt (Åkerstedt 2003: kap.2). Återhämtning sker med syfte att vinna tillbaka energi och 
kraft. Det kan, bland annat, ske genom avslappningsträning, en skön promenad eller att vistas 
i naturen. Återhämtning är en form av avkoppling. Avkoppling är en förutsättning för att 
kunna somna gott på kvällen och sömnen är ett grundläggande behov för att återhämta energi. 
Om behovet förbises finns risk för irritation samt koncentrationssvårigheter (Rydqvist & 
Winroth 2003: kap.1).  

2.1.5 Hälsa och arbete  
Prevent är en ideell kunskaps- och utbildningsförmedlande organisation inom 
arbetsmiljörådet. De arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. Följande definition har 
utarbetats om friskfaktorer; ”Friskfaktorer är en företeelse som förekommer i den enskildes 
arbets- och totala livsmiljö och levnadsmönster anger denna förutsättning för att fungera 
optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet” (Forslin 2003:46). Synsättet byggs på två 
antaganden: ”Att det finns psykobiologiska processer inom människan som om de bejakas 
bidrar till ett ökat välbefinnande och förbättrad hälsa, men också ett energiöverskott” och 
”att arbetet ska utformas så att dessa processer bejakas” (Forslin 2003:46). Prevent försöker 
se arbetet som en hälsobringande aktivitet istället för skadlig. Människan känner en 
arbetsglädje. För att främja och bibehålla den glädjen bör människans grundläggande behov 
kartläggas och därefter tillfredställas. Trygghet och mening är två identifierade behov i 
arbetet. Människan befinner sig hela tiden i olika miljöer och arbetet är bara en av många, 
men säkerligen en av de viktigaste. En stor del av världens population tillbringar större delar 
av sitt vakna liv på arbetet och en förbättring skulle få betydelse för både organisationens 
verksamhet och samhället i sin helhet (Abrahamsson 2003).   

För att illustrera var vi kan finna friskfaktorer liknar Eriksson (2003) en organisation vid ett 
isberg. Formell organisationsdesign tillhör den synliga delen av isberget och innefattar 
formaliteter såsom mål, medel, resurser, ledningsfilosofi och personalpolitik. Den informella 
organisationsstrukturen kan vi finna i den del av berget som befinner sig under havets yta. 
Den består av roller, relationer och organisationskultur. De flesta friskfaktorerna finns i den 
osynliga delen såsom trivsel, gemenskap, solidaritet, humor och arbetsglädje och inkluderar 
det representativa för det goda arbetet (Eriksson 2003).   

När långtidsfriska studeras räcker det inte att koncentrera sig på en del av individens livssfär. 
Fenomenet måste studeras utifrån en helhet, ett holistiskt perspektiv, där individens hela 
livssituation beaktas. Varje individ har flera olika roller och funktioner som vi agerar i på 
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olika arenor, till exempel som arbetstagare och familjemedlem. De olika rollerna 
sammanflätas av människan till samlade krav, behov, erfarenheter, mål och visioner. Vi bär 
med oss erfarenheter, värderingar och förhållningssätt från arena till arena. Arenan vi för 
tillfället uppehåller oss i påverkas direkt och indirekt av olika händelser, känslor och 
erfarenheter från de övriga arenorna. Vidare påverkas även arbetsgruppen då den är mottaglig 
för påverkan och signaler. De olika individerna integrerar och bidrar genom sina värderingar, 
förhållningssätt och handlingar, till att skapa en gemensam kultur. Individen ingår i ett 
komplext system (Eriksson 2003). Systemteorin menar att hela världen består av system och 
att respektive del är ömsesidigt beroende av de andra delarna. Det som händer i privatlivet har 
betydelse för arbetslivet och vice versa (Johnsson et al. 2003: kap.10). Eriksson (2003) 
påpekar vikten av att kunna koppla bort de arenor man för tillfället inte befinner sig i. Efter 
avslutad arbetsdag bör individen för bibehållen hälsa kunna koppla bort arbetet. Om inte finns 
risk för att individen kan drabbas av till exempel stress, oro och sömnsvårigheter. Det i sin tur 
kan leda till ohälsa och sjukfrånvaro.  

I dagens samhälle är stress ett vanligt förekommande fenomen. Den kan identifieras på alla 
arenor. Vi förväntas följa med i det höga tempot på respektive arena, i arbetslivet och på 
fritiden. Därutöver bör vi vara tidseffektiva på arbetet och vara beredda på ständiga 
förändringar. Trots att forskning har visat att både människor och organisationer behöver tid 
för återhämtning efter en kraftansträngning och en sund balans mellan krav, mål och resurser 
för att fungera effektivt, har vi inte lyckats implementera dessa insikter i våra organisationer. 
Många organisationer och människor går idag på högvarv och maxfart, något som resulterar i 
ökat antal långtidssjukskrivningar. Eriksson (2003) menar att det förefaller hög tid att göra 
omprioriteringar och sätta upp nya ramar för vad som är rimligt att klara av.  

Inom de olika arenorna förekommer en rad störningsmoment och stressfaktorer, vilka 
påverkar yrkesutövningen. Det kan innebära händelser utanför arbetstagarens arbetssfär som 
till exempel privata bekymmer, ekonomi och sjukdom. En arbetsplats kan dock ha svårt att 
påverka privata bekymmer. De kan istället bistå med en kultur som förespråkar empati och 
förståelse (Eriksson 2003).  

Det måste finnas en balans mellan mål, resurser och krav. Viktigt är även att skapa balans 
mellan arbete och livet utanför arbetet. Därtill måste vi matcha dem med hur de egna 
önskemålen och visionerna ser ut samt hur de överensstämmer med livssituationen. Det är 
viktigt att kunna säga nej om man inte hinner eller orkar. Så även om målet eller kravet inte 
står i proportion med resurserna och tiden. Det är viktigt att inte alltid vara tillgänglig, vilket 
den nya tekniken inbjuder till. Genom att rannsaka gamla värderingar samt skapa nya som 
främjar en god livskvalitet, skapas ett sunt arbetsliv och ett mänskligare samhälle där krav och 
förutsättningar står i proportion med människans förutsättningar (Eriksson 2003).    

2.2 Trygghet och gemenskap   

Varför lever människor i familj? Därför att det inte är gott för mannen att leva allena. Det är 
bibelns svar på varför människan ska leva i familj. Även Aristoteles gjorde ett liknande 
uttalande. Han säger vidare att man inte kan vara ensam och samtidigt förbli människa. 
Människan är av den art som kräver gemenskap. Den primära egenskapen är familjen 
(Ambjörnsson 1978: kap.1). Att människan behöver en familj för att mannen ska slippa leva i 
ensamhet är idag ett ålderdomligt tankesätt. För många är familjen idag en trygg plattform. 



 

10

Genom familjen tillfredsställs det sociala behovet av gemenskap och trygghet. 
Tillfredställelse skapas genom att uppleva ett tryggt, positivt förhållande till de människor 
man bry sig om och känner sig beroende av (Sjödahl 1972: kap.1). Uppväxten är en 
betydande del ur hälsosynpunkt. En lycklig uppväxt kan skapa möjligheter för en människa 
att få en fortsatt harmonisk tillvaro (Ryberg 1996: kap.6).   

Trygghet kan innebära självtillit och självförtroende och visar sig i form av en inre trygghet. 
Rydqvist och Winroth (2003: kap.2) menar att genom att känna trygghet kan en person klara 
av förändringar och turbulens i den övriga livssfären bättre.   

Trygghet tillsammans med andra skapar en känsla av att känna sig behövd och att någon bryr 
sig om en. Att skapa trygghet i till exempel arbetsgrupper kan därför anses som en god 
hälsobefrämjande åtgärd menar Rydqvist och Winroth (2003: kap.2). Kommunikation i och 
mellan grupper är vikigt för att skapa en gemensam plattform. Genom att vara medveten om 
andra människors förståelse och låta sig påverkas av den så skapas en balans. Till följd av att 
en individ har en korrekt förväntning på andras beteende skapas det en känsla av trygghet hos 
personen (Allwood 2005).   

2.3 Arbetssituation  

2.3.1 Arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd 
Människans liv påverkas av olika krav från livets arenor. Inom arenan arbete behandlar 
Karasek sambandet mellan arbetskrav och egenkontroll i den psykosociala arbetsmiljön. 
Teorin anses förklara sambandet mellan arbetsvillkor och hälsa. Utifrån teorin kan man dra 
slutsatser om det goda arbetet (Grinups, Bekkengen, Lundberg & Höijer 2004: kap.4).  

Arbetskrav

Högt
socialt
stöd

Lågt
socialt
stöd

Arbetskrav

Låga

Låga

Höga

Höga

Egen-
kontroll

Egen-
kontroll

Låg

Låg

Hög

Hög

Passivt
kollektivt Hög stress

kollektivt

Låg stress
kollektivt Aktivt

kollektivt

Passivt
isolerat

Aktivt
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Låg stress
isolerat

Hög stress
isolerat  

Figur 1: En tredimensionell modell av den psykosociala arbetsmiljön.  
Källa: Aronsson 1987:29.    
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Modellen visar fyra typer av arbete; aktivt arbete, passivt arbete, högstressarbete samt 
lågstressarbete med högt eller lågt socialt stöd (figur 1). Modellens syfte är att visa hur 
individens psykiska status formas av olika kombinationer av arbetskrav, egenkontroll samt 
socialt stöd (Eriksson 1991). Det sociala stödet delar in arbetet som kollektivt eller isolerat 
(Grinups et al. 2004: kap.4).  

Det goda arbetet består av höga krav samt hög grad av både kontroll och socialt stöd. Den 
värsta tänkbara arbetssituationen är höga krav i kombination med låg grad av kontroll och 
stöd. Egenkontroll infinner sig om arbetstagaren upplever möjlighet att påverka sin 
arbetssituation. Det kan vara att påverka beslut som rör arbetstagaren och arbetssituationen 
men även om han eller hon upplever möjlighet att planera sitt utförande av arbetet. Hög grad 
av egenkontroll för arbetet framåt i positiv riktning. Genom att arbetstagaren är delaktig i 
beslut som rör arbetet samt kan planera hur arbetet ska utföras ökar det förutsättningen att 
känna hög egenkontroll. Genom att ha kontroll över de egna arbetsuppgifterna skapas ett 
handlingsutrymme (Eriksson 1991).  

Arbetskrav är de krav som ställs på arbetstagaren för att denne ska kunna utföra sitt arbete. De 
kan vara av fysisk, psykisk, kvalitativ eller kvantitativ karaktär. De fysiska kraven kan 
innebära den fysiska arbetsmiljö arbetstagaren utsätts för såsom tunga lyft, ogynnsamma 
arbetsställningar och bullrig miljö. De psykiska kraven kan gå ut på att arbetet är ensamt och 
isolerat, enformigt eller att man förväntas utföra mer än vad man uppfattas ha kapacitet till. 
För stora mått av arbete under för kort tid innebär kvantitativa krav. Kvalitativa krav inträffar 
då arbetsuppgifterna blir för svåra i förhållande till kompetensen (Grinups et al. 2004: kap.4).  

Det är i huvudsak genom närmsta chef och arbetskamrater som arbetstagaren kan få socialt 
stöd. Stödet kan vara emotionellt, då man blir bekräftad och uppmuntrad och värderande 
genom att exempelvis få feedback på utfört arbete. Genom information, råd och tips, gällande 
tillgängliga möjligheter på arbetsplasten får arbetstagaren ett informativt stöd och genom 
praktiskt hjälp och konkreta råd, ett instrumentellt stöd (Grinups et al. 2004: ka.p4). I 
verkligheten överlappar de olika formerna varandra (Eriksson 1991). Vid hög grad av socialt 
stöd är arbetet kollektivt. Om stödet är av låg grad eller helt uteblivet är arbetet isolerat. 
Socialt stöd kan fungera likt en buffert vid obalans mellan arbetskrav och egenkontroll samt 
tillgodose behovet av gruppkänsla och umgänge (Eriksson & Larsson 2002).   

2.3.2 Arbetsmiljö  
Arbetsmiljö är något som ligger i många parters intresse, såsom fackförbund, arbetsgivare och 
arbetstagare. Arbetstagaren vill ha en bra och trivsam miljö att arbeta i med goda 
arbetsvillkor. Det samtidigt som arbetsgivaren vill kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats som 
genererar hög produktivitet och effektivitet (Eriksson & Larsson 2002).    

Enligt tradition innefattar begreppet arbetsmiljö det vi i dag definierar som fysisk arbetsmiljö. 
Exempel på faktorer i den fysiska arbetsmiljön är luftföroreningar, tunga lyft och obekväma 
arbetsställningar. Under senare tid har den psykosociala arbetsmiljön uppmärksammats allt 
mer. Den psykosociala arbetsmiljön innefattar alla sociala relationer, arbetets innehåll samt 
organisering. Med stöd av arbetsmiljölagen skall den totala arbetsmiljön anpassas till 
arbetstagarens psykiska förutsättningar och arbetstagarens känsla av att kunna påverka 
arbetssituationen skall eftersträvas (Eriksson & Larsson 2002). I arbetsmiljölagen (AML 
1997:1160 1:1§) står det att ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetslivet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. Lagen ser inte bara till att förebygga 
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olycksfall och ohälsa utan tar även sikte på arbetets innehåll. En god arbetsmiljö ska bidra till 
ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling (Granberg 
2003: kap.16).   

Granberg (2003:499) definierar arbetsmiljö på följande vis och menar att arbetsmiljöarbetet 
kan delas upp i dels förebyggande, dels åtgärdsinriktat: ”Arbetsmiljö är en övergripande 
beteckning för de biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska och tekniska faktorer 
som i arbetssituationen eller arbetsplatsens närmaste omgivning påverkar individen”.   

2.3.3 Arbetsglädje 
Av ett arbete krävs betydligt mer än att bara uppfylla mänskliga behov som mat och att ha tak 
över huvudet. Watson (1999: kap.1) beskriver behov, vilka människor vill uppnå genom sitt 
arbete. Dessa behov är lön för mödan och belöning i form av mening och stimulans. Den 
psykosociala arbetsmiljön påverkar den mänskliga relationen på arbetsplatsen och styr vårt 
beteende och våra attityder gentemot varandra. En attityd smittar lätt av sig till andra 
människor (Watson 1999: kap.1).   

Abraham Maslow kom i sin studie fram till ett resultat som visade att högpresterande arbetare 
hade roligt på sitt arbete. Det var glädjen i arbetet som höjde deras prestationsnivå. 
Arbetsplatsen där de undersökta arbetade genomsyrades av flexibilitet, mycket kreativitet och 
bra förmåga att klara av förändringar. För att människan ska prestera sitt bästa krävs en hög 
grad av yrkeskompetens samt meningsfulla arbetsuppgifter. Finns det ingen glädje i arbetet är 
dock vägen lång till ett bra resultat menar Watson (1999: kap.1).  

Tidigare var en instrumentell syn på människan vanlig, där man ansåg att stimulans och 
belöning höjde motivationen hos de anställda. Det var då i första hand arbetarnas fysiska 
förmågor som stod i fokus. Human relation perspektivet hade ett annat synsätt där fokus 
riktades på individens och gruppens arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. 
Uppfattningar, attityder och behov av tillhörighet, respekt och erkännande ansågs vara 
betydelsefulla för individernas motivation. Detta perspektiv vidareutvecklades i takt med 
sociotekniken där fokus låg på gruppnivå och i nästan alla fall ansågs gruppen vara lösningen 
på problemet att motivera arbetarna. Det är dock bara den enskilda individen som kan 
motiveras. På organisationsnivå är det viktigt att se till hur individens motivation påverkas av 
arbetet, av tillhörigheten till organisationen samt arbetsförhållandena i stort. Motivation anses 
inte vara en egenskap hos individen utan snarare en ömsesidig påverkan mellan individ och 
situation (Åteg, Hedlund & Pontén 2004: kap.2)   

2.4  Begreppet långtidsfrisk  

Genom att fokusera på det positiva, friska, styrkor och möjligheter, hoppas man kunna uppnå 
ett bättre slutresultat än om man identifierar det sjuka. God hälsa har även visat sig kunna 
smittas av sig på de mindre friska i personalgruppen (Johnsson et al. 2003: kap.6). Om en 
person fokuserar på det positiva och har en sådan grundinställning till livet i sin helhet bidrar 
det till en större tillgång av hjärnkapaciteten än hos dem med negativ inställning (Johnsson et 
al. 2003: kap.11). Johnsson et al. (2003: kap.11) menar att människor har en medfödd vilja att 
lyckas. För en människa som tänker positivt är det då också mer logiskt att fokusera på det 
friska. En människa med negativ framtidstro om sin hälsa kan behöva se andra som har 
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lyckats. Det genom att ha en förebild som visar att det är möjligt att bibehålla god hälsa, trots 
livets mer eller mindre hårda påfrestningar. Genom en möjlighetsbaserad tankekultur kan vi 
nå en bättre folkhälsa. Som gott exempel kan chefen påverka genom att vara en förebild för 
sina arbetstagare (Angelöw 2002: kap.8). I ett företag där sjukfrånvaron ligger på fem 
procent, kan det istället för att fokusera på dessa, vara av högsta väsentlighet att se till varför 
95 procent är friska, och därigenom finna svaret på lämpliga lösningar på problemet 
(Johnsson et al. 2003: kap.11).   

När begreppet långtidsfrisk diskuteras mäts en summa, en helhet av flera faktorer. Faktorer 
kan vara företagskulturen, ledningen, ledarskapet, medarbetarskapet, det nätverk samt de 
aktiviteter som förekommer i och utanför arbetet (Johnsson et al. 2003: kap.6). ”Vad vi tål, 
vad vi står ut med, på vilket sätt vi läker ut krämpor och sjukdomar är olika i olika grupper. I 
en grupp som har det dåligt blir ohälsosituationen allt värre. Det är inte bara något man 
inbillar sig utan man blir faktiskt sjuk och arbetsoförmögen av att inte ha det bra” (Johnsson 
et al. 2003:107). Det kan även fungera tvärtom, hälsa är mycket smittsam.  

Johnsson et al. (2003: kap.2) menar att alla människor ibland blir sjuka. Viktigt är att tillåta 
sig att vara sjuk och att man då tas omhand på ett bra sätt. Problem uppkommer när sjuktalet 
överstiger det naturliga sjuktalet. Genom vetenskapliga studier har det framkommit en 
naturlig sjukfrånvaro på två till fyra procent i Skandinavien (Johnsson et al. 2003: kap.2). Inte 
att förringa är även problemet med ett för lågt sjuktal på en arbetsplats. För lågt sjuktal kan 
innebära att det på arbetsplatsen existerar sjuknärvaro. Misstanke om sjuknärvaro kan riktas 
mot arbetsplatsen då personalen går till arbetet trots sjukdom. Johnsson et al. (2003: kap.6) 
vill tydligt påpeka att det inte är det ultimata och inte heller målet med arbetet med 
långtidsfriska. ”Sjuknärvaro är när människor trots besvär och ohälsa, som borde föranleda 
vila och sjukfrånvaro, ändå går till sitt jobb. Sjukfrånvaro minskar till förmån för 
sjuknärvaron. Sjuknärvaro leder till försämrad återhämtning, vilket vilar på generell 
kunskap” (Aronsson & Gustafsson 2002:2). Det finns ett flertal orsaker till sjuknärvaro. 
Aronsson och Gustafsson (2002) nämner två möjliga orsaker till sjuknärvaro; möjlighet till 
ersättbarhet för den sjuke samt inkomstnivå. Är ersättbarheten låg ökar sannolikheten för 
sjuknärvaro. Då det gäller inkomstnivån har en lågavlönad människa i många fall inte råd att 
vara hemma på grund av sjukdom, eftersom inkomsten den månaden kommer att minska.   

Aronsson och Gustafsson (2002) menar att möjlighet och grad av kontroll påverkar individens 
beslut om sjuknärvaro eller sjukfrånvaro. I ett arbete med hög grad av kontroll kan det finnas 
möjlighet att själv bestämma takten på utförandet av arbetsuppgifterna. Det kan då vara 
möjligt att vara närvarande på arbetet trots en viss ohälsa, utan att det är skadligt. I ett tungt 
fysiskt arbete kan det vara omöjligt att utföra sina arbetsuppgifter om det finns en viss form 
av ohälsa. Hög grad av kontroll kan även betyda att det finns möjlighet att utföra andra 
uppgifter än de ordinarie. Kontroll kan alltså påverka hälsan och därmed minska sjuknärvaron 
(Aronsson & Gustafsson 2002).  

2.4.1 Projekt ”långtidsfrisk”  
Johnsson et al. (2003: kap.6) gjorde 2001 en undersökning på långtidsfriska arbetare vid Fors 
bruk. Undersökningens syfte var att identifiera arbetarnas egenskaper. En kontrollgrupp 
användes vid undersökningen med syfte att kunna jämföra resultaten. Resultatet visade att 
hela 94 procent trivdes mycket bra på sin arbetsplats och skulle rekommendera den för sin 
bästa vän. Man fann att den långtidsfriska gruppen bar på mindre fysiska och psykiska besvär, 
så som infektioner, stress, oro och ångest. Den fysiska belastning de utsätts för i sitt arbete 
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upplevs som mindre betungande bland de långtidsfriska än hos kontrollgruppen. De utsätts för 
större psykisk påfrestning i den bemärkelsen att de ser arbetet som en utmaning och att det ger 
positiv stimulans. Därmed är också den friska gruppen mindre nedstämda och har mindre 
sömnstörningar. Det kan ses i samband med att motion är ett vardagligt inslag hos de 
långtidsfriska. Undersökningen visade även att de långtidsfriska har en positiv framtidstro, 
oroar sig inte över sin hälsa samt upplever en känsla av sammanhang (Johnsson et al. 2003: 
kap.6).   

2.4.2 Projekt ”långtidsfrisk i Värmland”  
Grinups, Bekkengen, Lundberg och Höijer (2004) beskriver i sin rapport ohälsa i Värmland. 
Bakgrunden var den ökade kvoten av långtidssjukskrivningarna i regionen. Undersökningen 
har delats upp i åtta delprojekt och i lika många organisationer. Projektets syfte var att bidra 
till en mer generell kunskap kring hälsovillkoren i arbetslivet. Utgångspunkten var hela 
människans liv, det vill säga både inom och utom arbete. Karaseks modell om krav, kontroll 
och stöd var ett teoretiskt, bärande begrepp i undersökningen (Grinups et al. 2004: kap.5).   

Resultatet visar att sammanlagda höga krav i livet och för många förändringar samtidigt 
gynnar ohälsa. Undersökningen mäter graden av upplevd stress i de olika arenorna; 
arbetslivet, hem- och familjeliv, fritid samt samhällslivet i övrigt. På fritiden är den mest 
avgörande faktorn för stress ålder. Åldersgruppen under 46 år upplever mer stress än andra. 
En förklaring till det kan vara att många i den åldern är föräldrar till barn som kräver 
engagemang i skolan och på fritiden. Hälsobesvär är störst hos dem som har ett stressigt 
arbete. Därefter verkar de aktiva arbetena var värst ur hälsosynpunkt. Bäst har de som 
befinner sig i ett avspänt arbete (Grinups et al. 2004: kap.5).  

En upplevd känsla av stöd i livet främjar hälsa. Den identifierade friskfaktorn anspelar på 
relationer och att ingå i sociala system. En fungerande familj och socialt nätverk håller 
respondenterna friska när bekymmer uppstår. Att se optimistiskt på tillvaron och uppleva att 
livet motsvarar ens förväntningar är kopplat till den goda hälsan. Respondenterna påpekar 
vikten av att känna sig trygg i sig själv och ha en egen drivkraft. De talar även om att stå upp 
för sina åsikter och inte alltid ställa upp på andras förväntningar (Grinups et al. 2004: kap.5).    

Sammanfattningsvis visar undersökningen att balans i livet är en avgörande faktor för hälsa. 
Balans infinner sig om respondenten upplever det lätt att kombinera arbetsliv och familjeliv. 
Många är beroende av sin partner för att uppnå balans. De respondenter som har vuxna barn 
har lättare att uppleva balans mellan arbete och familjeliv än de med hemmavarande barn. En 
stimulerande fritid bidrar till att människor kan hålla sig friska i kravfyllda perioder. Att göra 
något annat än vardagsgärningar medför större chans till balans. Respondenterna upplever det 
viktigt att känna kontroll över sin fritid (Grinups et al. 2004: kap.5).            
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3. Metod 
___________________________________________________________________________ 
I följande kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt vid genomförandet av undersökningen. 
Vi har lagt upp det likt en tidsaxel där vi börjar med vårt val av metod och går vidare in på 
undersökningens olika faser.  
_________________________________________________________________________________________________________________  

3.1 Datainsamlingsmetod  

Metod är ett verktyg för att samla in empiri, det som vi kallar data. Metoden är även ett 
hjälpmedel för att förklara det framkomna ur datan (Jacobsen 2002: kap.2). I undersökningen 
om långtidsfriska har vi valt kvalitativ intervju som metodform. Den kvalitativa metoden är 
ett verktyg för att upptäcka, förstå eller identifiera beskaffenheten eller egenskapen hos 
någonting. Då målet med intervjun var att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder 
fann vi den mest lämplig. Istället för att bestämma omfattningen av någonting som är bestämt 
på förhand ville vi upptäcka vad som händer och sker. Innan vi valde metod fanns en tanke på 
hur datan senare skulle bearbetas samt hur slutrapporten skulle utformas. Hayes (2000) 
menar, att detta är viktigt att ha i åtanke. Dock fördjupas forskarens kunskaper under resans 
gång och resultatet kan aldrig bli identiskt med det förutfattade. En kvalitativ intervju ger en 
stor förståelse och vidgar en forskares uppfattning kring ett ämne.   

En kvalitativ undersökning är att föredra då vi vill komma personer på djupet. Genom 
intervjuerna ville vi se utifrån den intervjuades synvinkel och vidare ta del av dennes 
erfarenheter. Syftet var att frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale 
1997). Huvuduppgiften i den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå innebörden i det den 
intervjuade säger, samt att finna och klarlägga den exakta meningen i dennes berättelse. Vår 
uppgift i rollen som intervjuare var att ta till oss direkta berättelser men även att förstå 
innebörden i vad som kan läsas mellan raderna (Kvale 1997). Som intervjuare var vi ute efter 
intervjupersonens åsikter i undersökningens ämnesområde. Personens allmänna åsikter kan 
oftast uteslutas (Kvale 1997).   

Intervjuerna utfördes på en gemensam grupp och samma intervjuguide användes under 
samtliga intervjuer. Intervjuguiden (se bilaga 1) bestod av ett antal frågor med tillhörande 
underfrågor. Frågorna var utformade utifrån de, för undersökningen, valda teorierna och var 
indelade i två huvudkategorier; på arbetsplatsen och utanför arbetsplatsen. Syftet med 
utformningen var att underlätta framtida analys. En intervjuguide anger de olika ämnen 
undersökningen ska beröra. Guiden kan vara öppen eller mer strukturerad med 
välformulerade frågor, vilka intervjuaren måste hålla sig till (Kvale 1997). I undersökningen 
använde vi semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vårt syfte inte var att få fram 
kodade svar till specifika frågor. Det ger respondenten mer frihet i sina svar och ger även 
intervjuaren mer frihet i ställandet av frågor (Hayes 2000). Vi hade därmed möjlighet att ställa 
eventuella följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden, men som kunde vara av betydelse 
för undersökningen. Det semistrukturerade upplägget valdes på grund av att det fanns vissa 
delar som var tvungna att besvaras. Kvale (1997) pekar på betydelsen av att man som 
intervjuare vet vad det är man vill veta någonting om och att man under intervjun 
koncentrerar sig på detta.   

Ett undersökningsupplägg kan vara djup eller bred, även kallad intensiv eller extensiv 
(Jacobsen, 2002: kap.5). Valet föll på det upplägg som är mest lämpligt för den specifika 
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problemställningen, en djup utformning. Upplägget påverkar undersökningens giltighet samt 
tillförlitlighet. Djup är relaterat till hur man vill närma sig ett fenomen medan bredd säger hur 
många undersökningsenheter man vill beröra. I princip motsätter sig de båda inte varandra 
men kan bli mycket tid- och kostnadskrävande. Tid som vi, i vår undersökning, inte hade 
möjlighet att spendera. Den aktuella undersökningen kring fenomenet långtidsfriska har en 
intensiv utformning med många variabler och få enheter. Syftet med uppläggningen var att få 
en så bred och fullständig bild som möjligt om hur respondenten lever sitt liv. Den intensiva 
utformningens styrka är att få fram relevant data som har ett sammanhang med kontexten. En 
svaghet är dess specifika karaktär. Det är svårt att uttala sig generellt (Jacobsen 2002: kap.5).    

3.2 Urval   

Jacobsen (2002: kap.8) beskriver de olika stegen i urvalsprocessen. Ett första steg är att 
identifiera den grupp som är aktuell för undersökningen. Det blir undersökningens population. 
På den valda arbetsplatsen finns 17 personer som föll under undersökningens definition: 
”personen skall ha varit anställd på samma företag minst tre år samt inte haft en enda 
sjukfrånvaro under minst två av åren” (Johnsson et al. 2003:195). Undersökningens 
omfattning begränsade antalet intervjuer. Det fanns inga andra krav att ta hänsyn till, bortsett 
från definitionen. På arbetsplatsen arbetar enbart kvinnor. Urvalet skedde genom att alla namn 
i populationen skrevs ner på varsin lapp och därefter drogs åtta stycken. Kontaktpersonen på 
arbetsplatsen tillfrågade de åtta om de ville delta och samtliga tackade ja. Urvalet blev därmed 
ett styrt, slumpmässigt urval (Jacobsen 2002: kap.8). De åtta kvinnorna var mellan 30-60 år. 
Sex stycken var undersköterskor och två stycken arbetade som vårdbiträden.     

Problematiken med externt bortfall var inte aktuell i vår undersökning då personerna innan 
intervjuerna tillfrågades om de ville ställa upp. Om sjukdom eller annat skulle ha drabbat 
respondenterna vid intervjutillfället bokades tiden om och intervjun utfördes vid ett senare 
tillfälle. Något internt bortfall fanns inte då alla respondenter besvarade samtliga frågor.   

3.3 Genomförande   

I ett tidigt skede utförde vi två pilotintervjuer. Respondenterna bestod av två långtidsfriska 
personer i femtioårsåldern, en man och en kvinna. Vi genomförde varsin intervju och 
diskuterade därefter pilotundersökningens resultat. Det ledde fram till ett flertal ändringar och 
förbättringar i intervjuguiden.  

Efter urvalsprocessen skickade, på vår önskan, kontaktpersonen på arbetsplatsen ut ett 
informationsbrev (se bilaga 2) till de utvalda deltagarna. Brevet innehöll väsentlig information 
inför de kommande intervjuerna samt våra telefonnummer för eventuella frågor. 
Kontaktpersonen lånade ut sitt arbetsrum där samtliga intervjuer kunde utföras.   

Intervjuerna ägde rum på den aktuella arbetsplatsen. Efter förslag på dagar för intervjuernas 
genomförande valde kontaktpersonen två lämpliga dagar, 24 oktober och 2 november. 
Intervjuerna skedde under två olika dagar med en veckas mellanrum. Vi valde fördelningen 
då det gav utrymme för eventuella ändringar i intervjuguiden. Vissa intervjuer utfördes under 
respondenternas arbetstid, med syfte att lättare få dem att ställa upp. Andra utfördes under 
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respondentens lediga tid, vilket inte heller medförde några problem. För att utesluta risk för 
tidsbrist reserverades 90 minuter för varje intervju, då intervjuerna var beräknade att ta cirka 
60 minuter vardera. Mellan intervjuerna förekom pauser för möjlighet till reflektion över det 
som framkommit under samtalet, både för oss som intervjuare och för respondenten. Vi ansåg 
det även viktigt att få tid till att tänka över det mänskliga samspelet och de omedelbara intryck 
vi hade fått. Intrycken kan, menar Kvale (1997), vara värdefulla för den framtida analysen.  

Innan intervjun påbörjades presenterade vi oss kort samt småpratade med respondenten på ett 
spontant och naturligt sätt. Syftet var att lätta upp stämningen samt lösa upp eventuell 
nervositet. Jacobsen (2002: kap.7) menar att intervjuaren måste känna sig för hur den 
inledande konversationen ska läggas upp och anpassa det efter person och situation. Flertalet 
av de intervjuade öppnade sig redan här och visade en avspändhet. Därefter framförde vi 
undersökningens mål och syfte på ett lättförståeligt vis. I detta skeende påpekade vi deras 
anonymitet, att datan skulle behandlas konfidentiellt samt att de inspelade ljudfilerna efter 
bearbetning skulle raderas. Samtliga deltagare godkände inspelning av intervjun. Kvale 
(1997) menar att en inspelning underlättar intervjuarens arbete, både under och efter 
intervjusituationen. Efter att alla satt sig till rätta sättes inspelningen igång och intervjun 
påbörjades. För att få i gång respondentens berättande ställde vi en fråga av enklare karaktär; 
”berätta om en dag på ditt arbete”.   

Efter att alla frågor var ställda gav vi respondenten utrymme att göra eventuella tillägg. Det 
kunde handla om frågor hon tänkt eller undrat över under intervjun. Kvale (1997) betonar 
vikten av uppföljning. Då den intervjuade öppnat sig och berättat om personliga upplevelser 
kan en viss tomhet råda. Den intervjuade har gett mycket av sig själv men kanske inte fått så 
mycket i gengäld (Kvale 1997). Uppföljningen fortsatte även efter att bandspelaren stängts av. 
Vårt syfte var att återigen lätta på stämningen så att den intervjuade kände sig trygg då hon 
lämnade intervjun.   

Alla åtta intervjuer tog mellan 40 och 55 minuter och vi medverkade båda vid samtliga. Dock 
var det en av oss som styrde intervjun medan den andra var observant och ställde eventuella 
kompletteringsfrågor. Så fort intervjuerna var avslutade påbörjade vi en noggrann 
transkribering.  

3.4 Analysmetod   

Alla hantverkare behöver någon form av verktyg i sitt jobb. Likväl som målaren behöver en 
pensel och musikern ett instrument, behöver vi som forskare en analysmetod (Strauss & 
Corbin 1998: kap.7). Strauss och Corbin (1998) beskriver analysmetoden öppen kodning, en 
metod vi valde att anamma. Öppen kodning är en del ur grounded theory. Grounded theory 
kan kort presenteras som en forskningsmetod där teorin byggs på aktuell data. Datan styr 
utvecklingen av teorin. Man utgår alltså inte från en på förhand bestämd teori (Svensson & 
Starrin 1996). Namnet öppen kodning kan härledas till dess tillvägagångssätt; att synliggöra, 
namnge och utveckla koncept. Syftet blir att öppna upp texten samt exponera dess innehåll 
såsom idéer, meningar och tankar (Strauss & Corbin 1998: kap.7). De identifierade delarna 
jämförs för att kunna finna likheter och olikheter. Ett koncept är en abstrakt presentation av en 
händelse, objekt eller aktivitet som forskaren finner signifikant i datan (Strauss & Corbin 
1998: kap.7). Lika koncept förs samman och grupperas under kategorier. Vanligt är att de 
grupperas utefter sina egenskaper. Beroende på datans karaktär analyseras datan rad för rad, 
mening för mening eller hela dokumentet samtidigt (Svensson & Starrin 1996: kap.2).  
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Som tidigare nämnts analyserade vi de åtta intervjuerna med hjälp av öppen kodning. Under 
hela processen fanns undersökningens syfte i åtanke, att finna specifika egenskaper hos de 
långtidsfriska. Steg ett var att noggrant bearbeta och läsa igenom den transkriberade datan, 
vilken sammanlagt bestod av 93 sidor. Lämpligast för den aktuella datan, ansåg vi, var att 
analysera mening för mening. Genom att vi grundligt läste mening för mening kunde koncept 
utvinnas ur texten. Vi antecknade koncepten i marginalen, vilket Strauss och Corbin (1998: 
kap.8) påpekar lämpligt. De menar även att genom att ställa sig frågan om vad som är det 
viktigaste i respektive mening, kan man få ut det som är av betydelse för undersökningens 
syfte. Därefter kan dessa namnges. Vi strök under väsentliga meningar för att de i ett senare 
skede skulle kunna användas som citat. Genom att intervjuerna spelades in kunde vi ange 
korrekta citat. Jacobsen (2002: kap.9) påvisar vikten av att använda citat då det kan stärka 
senare slutsatser. Därefter överförde vi alla koncept till ett nytt dokument. Det gav oss en 
bättre överblick då nästa steg var att dela in koncepten i kategorier. Koncepten delades 
tillfälligt in i sex kategorier. Vi ansåg de för många och de komprimerades till tre 
huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Den senare indelningen skedde på en 
whiteboard för att skapa en bra överblick i större format.   

Efter vidare bearbetning och funderingar valde vi dock att omstrukturera de identifierade 
koncepten. Eftersom vi genom undersökningen ville få fram vad som var specifikt för de 
långtidsfriska, gick vi på djupet och sökte efter det lilla extra hos respondenterna. Vad hade de 
som skiljde dem från arbetstagare som inte föll under den valda definitionen? Vi valde att 
göra skillnad på de vanliga, erkända friskfaktorerna och vad som var utmärkande för de 
långtidsfriska respondenterna. Faktorerna vi fann placerades in under två huvudkategorier; 
långtidsfriskfaktorer och friskfaktorer.    

3.5 Reliabilitet och validitet   

Under hela undersökningen om långtidsfriska har vi strävat efter att nå en så hög kvalitet på 
materialet som möjligt. Ett verktyg för att mäta en vetenskaplig undersöknings kvalitet är 
reliabilitet och validitet. Begreppen utgör en viktig del i kvantitativa undersökningar medan 
kvalitativa forskare diskuterar dess applicerbarhet i den kvalitativa metoden (Bryman 2002: 
kap.12). Reliabilitet innebär hur tillförlitlig den information är som samlats in. Ett sätt att 
bekräfta tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning är att man låter de människor som ingått 
i undersökningen, ta del av resultatet och därefter göra en bekräftelse (Bryman 2002: kap.12). 
I vår undersökning var det tvunget att uteslutas, bland annat på grund av begränsad tid. Det 
finns alltid en risk att människor inte svarar helt sanningsenligt, utan svarar det som man tror 
är det ”rätta”, så kallade response bias (Hayes 2000). Eftersom frågorna i den aktuella 
undersökningen berörde personliga områden fanns det en risk att det kunde påverka resultatet. 
För att främja ärliga och sanningsenliga svar strävade vi efter ett positivt mänskligt samspel 
där respondenten kände sig bekväm i situationen.  Vi som intervjuare bör undvika akademiska 
termer som kan få den intervjuade att känna osäkerhet. Sådana termer kan motverka samspel 
och öka avståndet mellan parterna (Kvale 1997). Med det i åtanke fanns en förhoppning om 
att respondenterna svarade ärligt. Genom att alla deltagare gavs samma information om 
undersökningen samt att alla intervjuer genomfördes under en begränsad period hade alla 
samma utgångsläge.   

En intervju kan genomföras på en naturlig eller konstlad plats (Jacobsen 2002: kap.10). 
Intervjuerna genomfördes på en konstlad plats där varken intervjuarna eller respondenten 
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kände sig hemma. Rummet tillhörde respondentens chef, vilket eventuellt kan ha påverkat 
undersökningens reliabilitet negativt. Reliabiliteten kan påverkas av var intervjun genomförs 
och Jacobsen (2002: kap.10) skriver om kontexteffekten. Han menar att konstlade miljöer kan 
ge konstlade svar. Intervjuplatsen valdes på grund av dess lämplighet.  

Validitet innebär hur väl man faktiskt mäter det man avsett att mäta, alltså undersökningens 
giltighet (Svensson & Starrin 1996: kap.8). Dock är inte mätning en väsentlig del i kvalitativ 
forskning och dess betydelse kan därför diskuteras (Bryman 2002: kap.12).   

För att kontrollera om intervjuer ger den information man är ute efter kan en pilotstudie 
genomföras (Hayes 2000). För att undersöka om frågorna i intervjuguiden gav oss den 
information vi var ute efter genomfördes, som tidigare nämnts, två pilotundersökningar på två 
långtidsfriska personer. Efteråt gjordes ändringar för en förbättrad intervjuguide med högre 
grad av giltighet.    

3.6 Etiska aspekter av undersökningen  

När en vetenskaplig undersökning genomförs bör vissa etiska aspekter beaktas. Den 
vetenskapliga undersökningens syfte bör inte endast vara av ett vetenskapligt värde. 
Forskaren bör även ha i intresse att förbättra den mänskliga situationen på något vis (Kvale 
1997). Genom att vi undersöker långtidsfriska och identifierar friskfaktorer kan sjuktalet på 
arbetsplatsen minska och en mänsklig hälsa främjas. Med vår undersökning vill vi därmed  
förbättra den mänskliga situationen.   

Deltagarna ska vara medvetna om sina rättigheter (Kvale 1997). Deltagandet ska vara 
frivilligt och ske genom ett uttryckt samtycke, muntligt eller skriftligt. Det deltagande 
samtycket bör klargöras redan i planeringsstadiet, liksom att säkra konfidentialiteten och 
överväga eventuella konsekvenser av undersökningen för den intervjuade (Kvale 1997). 
Konfidentialitet var ett ledord vi följde under hela undersökningen. Allt material som 
samlades in behandlades konfidentiellt och deltagarna var anonyma. Det innebar att data som 
kunde identifiera respondenten inte redovisas. Frivilligheten i undersökningen uppnådde vi 
genom att deltagarna tillfrågades om de ville delta i undersökningen. De fick vid samma 
tillfälle information där de fick ta del av vidare upplysning för undersökningen, 
telefonnummer till oss vid eventuella frågor samt dag för intervju. Vid intervjuerna deltog 
endast vi två intervjuare. På så vis fick ingen obehörig ta del av datan och kravet på att 
materialet ska behandlas konfidentiellt uppfylldes. Vikten av konfidentialitet var påtaglig då 
intervjufrågorna berörde den intervjuades livsvärld och levnadsvanor. Enbart citat 
presenterades i resultatet och inga svar kunde spåras.   

Innan intervjun påbörjades informerade vi respondenten muntligt om undersökningens syfte 
som komplement till den tidigare erhållna informationslappen (se bilaga 2). Vidare 
presenterades undersökningens upplägg kort. Om deltagandet medför eventuella risker 
påpekar Kvale (1997) vikten att vi som forskare tar upp dessa till diskussion. Genom att ge 
ovan nämnda information får undersökningen ett informerat samtycke från respondenten 
(Kvale 1997). Eftersom undersökningen genomfördes på arbetsplatsen och under arbetstid, 
var även ett samtycke från deras chef lämpligt. Då kommunen och enheten gav oss i uppdrag 
att genomföra undersökningen var samtycket från dem inget problem. Samtycket innebär 
också att medvetet avgöra hur mycket information som ska lämnas till de inblandade (Kvale 
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1997). Undersökningen krävde ingen form av inskränkt öppenhet. Intervjuerna inleddes med, 
som tidigare nämnts, en kort presentation om undersökningens syfte och upplägg. Efter varje 
intervju reserverades tid för diskussion och eventuella frågor.   

Konsekvenserna av undersökningen bör uppmärksammas från forskarens sida. Både den 
möjliga skadan med deltagandet och eventuella fördelar (Kvale 1997). Att delta i en intervju 
kring den personliga långtidsfriskheten, ansåg vi, inte medförde några påtagliga konsekvenser 
för respondenterna i negativ riktning. Fördelarna var flera. Genom att föra en diskussion, 
berätta och svara på frågor kring den egna hälsan, kunde tidigare okända faktorer bli synliga 
för intervjupersonen. Även eventuella försakelser i deras livsstil och i den personliga hälsan 
kunde synliggöras för den intervjuade. Vårt samlade resultat kan i sin tur ge fördelar till hela 
arbetsgruppen då exempelvis brister i arbetsmiljön kan förbättras eller åtgärdas. 
Undersökningen resulterar i kunskap om friskfaktorer. Identifierade friskfaktorer kan därefter 
eventuellt överföras till den icke långtidsfriska delen av arbetsgruppen. Vi ansåg därför att 
fördelarna med enhetens deltagande i undersökningen kunde lyftas till flera plan.   

En intervjusituation innebär en närhet mellan den intervjuade och oss som intervjuare. Som 
intervjuare måste egenskapen och kunskapen kring känslighet infinna sig. Undersökningens 
oberoende kan påverkas uppifrån och nedifrån (Kvale 1997). Undersökningens 
uppdragsgivare var Arvika kommun. Oberoendet gentemot uppdragsgivaren innebar att inga 
specifika förväntningar på undersökningens resultat förelåg. Ytterligare en aspekt på 
oberoende gentemot uppdragsgivaren var att de inte finansierade vår undersökning. Som 
intervjuare är det även viktigt att behålla det kritiska tänkandet till den information som 
lämnas nedifrån, från respondenterna. Därför menar Kvale (1997) att intervjuaren bör undvika 
att identifiera sig med intervjupersonen.                       
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4. Resultat och analys 
___________________________________________________________________________ 
I resultat- och analyskapitlet kommer vi att beskriva de faktorer vilka vi funnit betydande för 
långtidsfriskhet. Vi har under de olika kategorierna plockat in lämpliga citat för att förtydliga 
faktorns väsentlighet.     
_________________________________________________________________________________________________________________   

Efter bearbetning och analysering av intervjuerna togs två huvudkategorier fram; 
långtidsfriskfaktorer och friskfaktorer. Syftet med uppdelningen var att urskilja de vanliga, 
erkända friskfaktorerna från det som var mer specifikt för långtidsfriska. De egenskaper vi 
fann specifika för våra långtidsfriska respondenter placerades under kategorin 
långtidsfriskfaktorer. Vidare identifierades andra faktorer hos respondenterna men som vi 
fann som mer erkända friskfaktorer för god hälsa. Vi valde att placera dessa under 
friskfaktorer. Friskfaktorerna kan, i många fall, vara en förutsättning för att vara långtidsfrisk. 
Många kan dock bära på friskfaktorerna utan att uppnå kraven för att vara långtidsfrisk. 
Uppdelningen blir även väsentlig för syftet då målet är att finna ”det lilla extra” hos de 
långtidsfriska.        

FRISKFAKTORER

   

LÅNGTIDSFRISKFAKTORER

   

1. Arbetsglädje    1. Inre trygghet 
Trygga familjeförhållanden 

2. God fysisk arbetsmiljö    
        Trygg arbetssituation                        
3. Sund kost och motion   - Balans mellan krav och kontroll    

- Trygg genom socialt stöd 
4. Aktiv fritid    - Trygg i sin yrkesroll     

2. Balans mellan arbete och privatliv  
Tid för återhämtning  

3. Positiv inställning  

4. Goda gener      

4.1 Friskfaktorer   

4.1.1 Arbetsglädje  

Man kan tydligt se respondenternas glädje inför sitt arbete. Att arbetet inte uppfattas som 
någon börda, tyder på ett stort engagemang. De upplever att de gör nytta och känner därmed 
meningsfullhet i sitt arbete. Watson (1999: kap.1) beskriver behov vilka människor vill uppnå 
genom sitt arbete. Dessa behov är lön för mödan och även belöning i form av mening och 
stimulans. En respondent beskriver meningsfullheten i arbetet på följande sätt; ”Det är 
absolut ett meningsfullt jobb, det känner jag. Man gör ju nytta”. Att arbeta med äldre 
människor finner respondenterna stimulerande och tillfredställande. De motiveras av den 
tacksamhet vårdtagarna uttrycker. Stimulans och omväxling höjer respondenternas 
arbetsmotivation. För att människan ska prestera sitt bästa krävs en hög grad av 
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yrkeskompetens samt meningsfulla arbetsuppgifter. Finns det dock ingen glädje i arbetet är 
vägen lång till ett bra resultat (Watson 1999: kap.1).  

4.1.2 God fysisk arbetsmiljö  

Olika individer uppfattar arbetsmiljön på olika vis. Uppfattningen kan relateras till vad 
arbetstagaren har att jämföra med (Eriksson & Larsson 2002). I den aktuella undersökningen 
har respondenterna arbetat inom vården i många år och vet därför att arbetet innebär en viss 
fysisk tung arbetsmiljö. Då de upplever tillgången till hjälpmedel som god beskriver de den 
fysiska arbetsmiljön på ett positivt vis. Om något hjälpmedel saknas eller om något nytt behov 
tillkommer åtgärdas det relativt omgående. De får kontinuerlig utbildning och fortbildning 
inom området. Ett ryggombud ger instruktioner samt ger feedback om att lyfta rätt. 
Respondenterna betonar i sin berättelse vikten av att ta ansvar för sin kropp och inte utsätta 
den för ett för stort slitage i samband med lyft med mera. En respondent berättar; ”Jag 
använder hjälpmedel. Vi brukar säga att vi har bara en rygg, så det gör vi allihopa, det 
slarvar vi inte med”.   

4.1.3 Kost och motion  

Respondenterna har en sund inställning till kost. Den sunda inställningen innebär att de är 
medvetna, men inte låter det ta för stor plats. Att unna sig en chokladbit anses inte som någon 
synd. De äter mycket husmanskost, både för att det är nyttigt och billigt. De trotsar 
snabbmatskedjorna som under senare år har vunnit mer och mer mark (Rydqvist & Winroth 
2003: kap.1). Om man bor på landet befinner man sig i många fall också långt ifrån 
snabbmatskedjornas restauranger. De undviker i möjligaste mån halvfabrikat. Många har 
under senare år, för att bibehålla god hälsa, gått över till lättprodukter. Följande citat tyder på 
ovan; ”Vi äter väldigt mycket husmanskost och det tror jag kan ha betydelse. Vi äter riktigt. 
Men samtidigt tycker jag det är viktigt att vi kan äta nåt gott tillsammans på kvällen, ta del av 
det sociala. Äta och må gott”.   

Det sociala speglas även i deras motionsformer. Att ta en promenad eller simtur med en 
väninna anses betydelsefullt och ger möjlighet att kombinera umgänge och motion. De umgås 
med jaktlaget när de är ute i skogen, de går ut och går med sina väninnor och husdjur. Att vara 
bosatt på landet kräver också en vardagsmotion bland annat i form av att hugga ved samt 
skotta snö. Rydqvist och Winroth (2003: kap.1) menar att motion är ett utmärkt att kombinera 
med sina sociala behov eller att ta sig till och från platser. Målet med respondenternas motion 
är att må bra och ses som en förutsättning för att orka med livet i övrigt.   

Den fysiska vardagsmotionen lyser med sin frånvaro i allt fler människors liv (Rydqvist & 
Winroth, 2003: kap.1). Respondenterna i undersökningen har inte följt denna negativa trend 
utan lever alla mer eller mindre ett hälsosamt liv fyllt av vardagsmotion och sund 
kosthållning. De upplever att de dagliga promenaderna och en god kost håller dem friska och 
är en orsak till att de orkar gå till arbetet varje dag; ”Jag är ute och motionerar. Jag åker 
skidor på vintern och rör mig annars då. Går mycket med hundarna. Det kanske gör att man 
håller sig frisk också. Simmar gör jag också en gång i veckan i badhuset, jag och en kompis 
håller på med sånt. Jag är ute mycket, så här orkade jag inte innan. Man var sliten och allt 
går lättare i jobbet också. Du orkar mer, du har ju ork på ett annat sätt. En är stresstålig och 
ja allt. Jag klarar av hemsituationen på ett annat sätt och jag tror jag klara allt bättre. Det 
gör mig stark”. De har gjort aktiva val för att de mår bra av det. Fysisk aktivitet är inget 
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medfött behov, det är något vi måste skapa oss ett behov av. Rydqvist och Winroth (2003: 
kap.1) menar att det är viktigt att välja en motionsform som resulterar i lustkänsla och 
välmående.   

4.1.4 Aktiv fritid  

Fritiden är den tid vi fritt kan förfoga över och den är mycket viktig ur hälsosynpunkt (Ryberg 
1996: kap.4). Respondenterna beskriver sin fritid som mycket aktiv. En aktiv fritid kan 
resultera i avspänning för oss själva och trevlig samvaro med andra. Ryberg (1996: kap.4) 
menar att kreativa sysselsättningar som musik, resor och motion stimulerar mer än passiva 
aktiviteter såsom TV-tittande.  

Fritiden spenderas i många fall på ett kreativt sätt ute i naturen med aktiviteter såsom 
bärplockning, jakt, promenader och ridturer. De betonar vikten av deras naturupplevelser i 
förhållande till sin hälsa, då de mår väldigt bra av det. Den sorten av aktivitet kombineras i 
många fall även med andra former av motion. Joggning, gympapass och simning är vanligt 
förekommande bland respondenterna. Fritidsaktiviteterna består dock inte bara av aktiviteter 
av fysisk karaktär utan även av lugnare former. Många uppskattar att läsa en bok eller lösa ett 
korsord. Trots att de aktiviteterna inte anses lika stimulerande (Ryberg 1996: kap.4) 
uppskattas de av respondenterna, då det bidrar till avkoppling. Respondenterna beskriver den 
aktiva vardagen som en mycket viktig del i deras liv och en respondent berättar; ”Jag 
värdesätter min fritid och jag vill inte jobba ihjäl mig”.   

4.2 Långtidsfriskfaktorer  

4.2.1 Inre trygghet  

En identifierad friskfaktor hos de långtidsfriska respondenterna är en känsla av inre trygghet. 
Den inre tryggheten innebär självtillit och självförtroende (Rydqvist & Winroth 2003: kap.2). 
Tryggheten hos respondenterna är ett resultat av ett tryggt privatliv och arbetsliv. Den trygga 
arbetssituationen innefattar en upplevd känsla av balans mellan krav och kontroll. Det 
tillsammans med en hög grad av socialt stöd från såväl arbetskamrater som chef bidrar till en 
trygghet i respondenternas yrkesroll. Självsäkerheten i arbetet är även ett led av mångårig 
yrkeserfarenhet.      

Rydqvist och Winroth (2003: kap.2) menar att genom en känsla av trygghet kan en person 
bättre klara av förändringar och turbulens i den övriga livssfären. En upplevd känsla av 
trygghet kan också innebära trygga familjeförhållanden och en god ekonomi. Trygghet 
tillsammans med andra skapar en känsla av att känna sig behövd och att någon bryr sig om en. 
Att skapa trygghet i grupper anses därför som en god hälsobefrämjande åtgärd (Rydqvist & 
Winroth 2003: kap.2).   

Trygga familjeförhållanden   

Respondenterna beskriver sina familjeförhållanden som trygga. Tryggheten består delvis av 
att familjen under den senaste tiden inte varit med om något omvälvande. Efter avslutad 
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arbetsdag har de en trygg hemmiljö att komma hem till. Som Ambjörnsson (1978: kap.1) 
säger, kräver människan gemenskap. Den primära biten är familjen. Genom familjen 
tillfredsställs det sociala behovet av gemenskap och trygghet. Tryggheten inom familjen 
bidrar till en inre ro hos respondenten (Sjödahl 1972: kap.1). Familjen har stor betydelse för 
dem, vilken de även tillbringar mycket tid med. En respondent säger; ”Jag har många 
barnbarn och dem vill jag gärna ha tid med”. Genom en nära relation till familjen skapas ett 
förtroende och ett stabilt samspel dem emellan (Allwood 2005: kap.20). Släkten, såsom barn, 
syskon och föräldrar bor i många fall i närheten i det lilla samhället. När människor är bosatta 
på ett och samma ställe kan en stabilitet uppstå. Den är skapad av långvarig, ömsesidig 
anpassning (Allwood, 2005: kap.20). Deras trygga och starka familjeband kan även bero på 
att flera driver familjeföretag med barn eller syskon.    

Trygg arbetssituation  

Respondenterna upplever en trygghet och en säkerhet i arbetet. Kraven upplevs som 
hanterbara och en känsla av att kunna påverka det egna arbetet infinner sig hos 
respondenterna. De upplever ett starkt stöd från sina kollegor och överordnad chef. Det i 
kombination med en mångårig yrkeserfarenhet resulterar i en trygghet i respondenternas 
yrkesroll.      

     Balans mellan arbetskrav och egenkontroll 
Då man ser till de krav som ställs på respondenterna i deras arbete, uppfattas de som 
hanterbara; ”Jag har normala arbetskrav. Jag känner att jag klarar dem. För stora krav är 
det inte”. Arbetskrav är de krav som ställs på arbetstagaren för att denne ska kunna utföra sitt 
arbete (Grinups et al. 2004: kap.4). Kraven benämns som grundläggande, så som att ge god 
omvårdnad samt tillfredsställa vårdtagarnas behov. Att avgöra om kraven, som ställs på dem, 
är höga eller låga är i situationen svårt. Respondenterna har själva svårt att identifiera kravens 
karaktär. Svaret ligger i arbetsuppgifternas variation. I det vardagliga arbetet, innehållande 
städ och tvätt med mera, upplevs kraven som relativt låga. Dock innebär arbetet oförutsedda 
akuta händelser och situationer då kompetensen sätts på prov. Kraven upplevs då som högre. 
Arbetskraven kommer i många fall från dem själva då de känner en empati med vårdtagarna.   

De hanterbara kraven bidrar till en känsla av egenkontroll i och över sitt arbete. Egenkontroll 
infinner sig om arbetstagaren upplever möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det kan vara 
att påverka beslut som rör arbetstagaren och arbetssituationen men även om han eller hon 
upplever möjlighet att planera sitt utförande av arbetet (Eriksson 1991). En respondent 
berättar; ”Vi har ett ansvar. Vi jobbar väldigt självständigt. Vi kan lägga upp det som vi vill”. 
De har möjlighet att själva, i arbetsgruppen, planera och strukturera arbetets utformning och 
tillvägagångssätt. Innan varje arbetspass träffas de i ett gemensamt utrymme för att planera 
hur just den dagen ska läggas upp. Alla har där möjlighet att säga sitt och vara med att 
påverka. Hög grad av egenkontroll för arbetet framåt i positiv riktning (Eriksson 1991). 
Respondenterna betonar i sina utsagor friheten i deras arbete, vilket upplevs som mycket 
tillfredsställande. Grupperna arbetar efter årsarbetstid vilket innebär att de utifrån sina 
personliga behov kan styra arbetstiden i respektive månad. De planerar arbetet och dess 
schema så att det ska upplevas rättvist av samtliga parter. De upplever möjlighet att påverka 
det som rör jobbet och i viss del beslutsprocessen på högre nivå.  
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     Trygghet genom socialt stöd  
Respondenterna upplever att de befinner sig i trygga arbetsgrupper. Många har arbetat 
tillsammans under många år och känner varandra mycket väl. Det har lett till en trygghet och 
avslappnad stämning i arbetsgrupperna. Tryggheten i arbetsgrupperna bygger även på tillit till 
varandras yrkesmässiga förmågor. En respondent uttrycker; ”Vi är trygga med varandra, vi 
har jobbat ihop i många år och känner varandra och vet”. En annan berättar; ”Ja, jag går till 
jobbet och vet att de andra gör vad de ska. Man behöver inte tänka att har hon gjort det och 
det nu eller så där utan det är tryggt. Så det är jättebra”.   

Arbetskamraterna har ett nära samarbete och upplever möjlighet att tillsammans bearbeta 
upplevda händelser under dagen. Om något jobbigt inträffat under dagen kan detta ventileras i 
gruppen och ingen upplever att de måste bära arbetsrelaterade bekymmer ensamma. ”Vi är ju 
liksom ett gäng sådär och har vi det jättejobbigt så har vi det tillsammans, det känns att alla 
hjälps åt. Det är ju en härlig känsla”. De upplever även stöd från sin chef. Om något inträffar 
finns hon tillgänglig. Det är i huvudsak genom närmsta chef och arbetskamrater som 
arbetstagaren kan få socialt stöd (Grinups et al. 2004: kap.4). Socialt stöd kan fungera likt en 
buffert vid obalans mellan arbetskrav och egenkontroll samt tillgodose behovet av 
gruppkänsla och umgänge (Eriksson & Larsson 2002). Gemensamma aktiviteter utanför 
arbetet såsom restaurangbesök och middagar hos varandra tyder på en bra gemenskap i 
arbetsgrupperna. Gemenskapen och sammanhållningen leder till att alla ställer upp för 
varandra även i svåra tider och situationer. De upplever att de kan vara sig själva i sina 
arbetsgrupper.   

     Trygghet i yrkesrollen 
Den inre tryggheten kan härledas till den trygghet respondenterna upplever i sin yrkesroll.  De 
är trygga i sin yrkesroll då många har arbetat inom området en längre tid. En respondent 
berättar; ”Jag har ju jobbat så länge nu. Man vet ju vad som möter när man öppnar dörren”. 
Endast få händelser gör dem osäkra. De vet vilka situationer som kan uppstå och vad som då 
förväntas av dem. Tryggheten i rollen bidrar till att de lättare kan hantera den stress som kan 
uppkomma i arbetet. Stress uppstår när det är obalans mellan krav och den egna förmågan 
(Rydqvist & Winroth 2003: kap.1). Stress bemästras genom att uppleva sig kunna kontrollera 
den egna situationen (Carlsson 2005: kap.9). Respondenternas kontroll uppnås delvis genom 
den upplevda tryggheten.   

4.2.2 Balans mellan arbetsliv och privatliv  

Grinups et al. (2004: kap.5) identifierade i sin undersökning balans som en avgörande 
friskfaktor, en balans där arbete lätt kan kombineras med hem och familj. Många är beroende 
av sin partner för att uppnå balans. Respondenternas utsagor visar på samma resultat i den 
aktuella undersökningen. En respondent berättar; ”Jag kommer hem och då är middagen 
färdig. Det innebär att jag vet att jag inte behöver göra något”. Även Eriksson (2003) visar 
på vikten av balansen mellan arbete och livet utanför arbete. I och med att samtliga 
respondenter arbetar deltid lämnas större utrymme för privatlivet och balansen underlättas.   

En klar majoritet av respondenterna har inte hemmavarande barn, vilket de själva påpekar 
underlättar balans. Att inte ha så många andra att ta hänsyn till medför att mer tid kan ägnas åt 
de egna behoven. Fenomenet identifieras även i Grinups et al. (2004: kap.5)  undersökning då 
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respondenterna med vuxna barn hade lättare att uppleva balans mellan arbete och familjeliv 
än de med hemmavarande barn.   

Människan bör finna en balans mellan mål, resurser och krav. Därtill måste vi matcha dem 
med hur de egna önskemålen och visionerna ser ut samt hur de överensstämmer med 
livssituationen. Det är viktigt att kunna säga nej om man inte hinner eller orkar (Eriksson 
2003). För att klara av att säga nej krävs i många fall en personlig mognad och en inre 
trygghet. En av respondenterna beskriver en situation där ett nej krävdes; ”Och jag sa att nej, 
för nu ska jag vara hemma dessa två dagar. Man behöver inte gå med på allting”.   

För att skapa balans mellan arbete och privatliv måste man kunna koppla bort den arena man 
för tillfället inte befinner sig i. Efter avslutad arbetsdag bör individen för bibehållen hälsa 
kunna koppla bort arbetet (Eriksson 2003). Undersökningen visar att respondenterna har 
förmågan att koppla bort arbetet då de slutat för dagen. En respondent säger; ”Jag har ju 
arbetskamrater och de kan detta. Jag kan släppa det för man överlämnar ju till folk man vet 
tar hand om det, så det är inga problem”. En annan uppger; ”Jag brukar aldrig ta med mig 
några jobbekymmer hem, det gör jag inte. Det har jag aldrig gjort. Så det gör jag inte, jag 
ligger inte och grubblar på jobbet”. Respondenterna uppger att arbetet även kan ses som ett 
verktyg för att kunna koppla bort bekymmer i privatlivet.     

Tid för återhämtning  

Balans i livet är en förutsättning för återhämtning. Respondenterna anses medvetna om vikten 
av återhämtning. Det får dem att orka med arbetet och livet utanför arbetet. De ser det som en 
nödvändighet och något de tar sig tid till. Tid för sig själv värderas högre än att ha det 
välstädat hemma. Återhämtning står högt på deras prioriteringslista. Stunder av stillhet och 
vila är, i mångas liv, inte något som bara infinner sig utan något som måste prioriteras och 
planeras in i vardagen. Dygnets 24 timmar räcker inte för att hinna med allt (Rydqvist & 
Winroth 2003: kap.1).   

Hur de väljer att återhämta sig skiljer dem åt. Någon vill bara lata sig, titta på tv och sova 
medan andra vill ut och röra på sig och andas ny, frisk luft. Återhämtning kan relateras till 
deras stora intresse för djur och natur, då en ridtur, promenad med hunden eller fisketur 
värderas högt. Vila och återhämtning får dock inte förväxlas med passivitet. Vila är när man 
återhämtar energi och kraft (Rydqvist & Winroth 2003: kap.1). Efter upplevd återhämtning 
anses det åter roligt att gå till jobbet; ”Att få vara ledig någon dag och känna att jag hinner 
med. Att vara ute och få göra det jag vill. Då känner jag att jag får krafterna tillbaka och då 
tycker jag att det är roligt att komma tillbaka till arbetet också”. En förutsättning för 
återhämtning är att kunna lämna jobbet efter avslutad arbetsdag, vilket respondenterna anser 
sig klara av. Möjlighet till det ges då de arbetar i trygga arbetsgrupper där de litar på 
varandras förmågor.  

4.2.3 Positiv inställning  

Personligheten hos respondenterna präglas av deras positiva synsätt. De är själva medvetna 
om det och det benämns som en möjlig friskfaktor. Goleman (1999) menar att optimister är 
friskare och återhämtar sig snabbare än pessimister. Respondenterna väljer att se möjligheter 
istället för hinder. Ett möjlighetsbaserat förhållningssätt leder till företagsamhet och 
hoppfullhet (Angelöw 2002: kap.19). Värker det i någon del av kroppen, fokuserar de istället 
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på de friska delarna och är tacksamma för det. Följande citat visar på nyss nämnda; ”Jag 
tycker jag mår oförskämt bra faktiskt. För det mesta. Visst kan det hugga på lite ställen så då 
men jag tycker jag har turen att få vara frisk”. Tankesättet kan vägleda oss till vad vi 
verkligen värdesätter och vad vi vill prioritera (Angelöw 2002: kap.20).  De klagar inte och 
menar att ingenting blir bättre av att göra det. Den positiva inställningen påverkar dem både i 
hemmet och på jobbet.   

4.2.4 Goda gener   

Respondenterna påpekar själva deras gener som en möjlig långtidsfriskfaktor. I många fall 
beskrivs föräldrarna som starka, uthålliga och friska, vilket även är egenskaper 
respondenterna bär på.  En respondent förklarar följande; ”Jag vet att varken mina föräldrar 
eller syskon har varit direkt sjuka. De har varit friska och det har inte varit några sjukdomar. 
Hela min familj har varit frisk”. Det genetiska arv vi föds med är unikt för varje människa och 
ger olika förutsättningar. Genom det genetiska arvet kan man vara mer eller mindre mottaglig 
för sjukdomar och infektioner (Rydqvist & Winroth 2003: kap.1).   

Genom att se till individens närmiljö kan vi förstå att våra familjeförhållanden och vår 
boendemiljö spelar roll för uppväxt, utveckling och hälsa (Rydqvist & Winroth 2003: kap.1). 
Respondenterna har fått till sig, genom sin uppfostran, att inte känna efter för mycket, inte 
klaga eller vara till belastning för andra människor. En respondent berättar; ”Vi har fått till oss 
att vi ska leva sunt och att vi ska klara oss själva, inte ligga andra människor till last. Jobba 
och klara oss. Man är ju inrutad och itutad i detta” Det kan bidra till deras identifierade, 
fasta, moraliska attityd. De går till arbetet då kanske andra hade legat kvar i sängen.                         
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5. Diskussion 
___________________________________________________________________________ 
I följande avsnitt kommer vi att diskutera det framkomna resultatet. Vi har valt att lägga 
tyngdpunkt på långtidsfriskfaktorerna, då vi finner dem mest väsentliga för undersökningens 
syfte. Vidare har vi fört ett resonemang kring hur man som arbetsgivare kan arbeta med de 
identifierade faktorerna. Även förslag på framtida forskning och andra synvinklar behandlas i 
det här stycket.        
_________________________________________________________________________________________________________________  

Syftet med studien var att undersöka vad som ökar sannolikheten för att en person ska vara 
långtidsfrisk. Vi ville urskilja de vanliga, erkända friskfaktorerna från det som var specifikt 
för de långtidsfriska. Efter noggrann analysering av den insamlade datan fann vi en rad 
faktorer, vilka vi ansåg specifika för de långtidsfriska respondenterna. Den grupp vi har 
studerat är relativt liten och därför kan ingen generalisering göras. Det resultat som studien 
givit gäller endast för den undersökta gruppen.     

En av de mest framträdande långtidsfriskfaktorerna var inre trygghet. Den inre tryggheten 
bygger på trygga familjeförhållanden och en trygg arbetssituation. Att känna en inre trygghet 
har genom undersökningen visat sig vara en stark bidragande grund för att vara långtidsfrisk. 
Trygghet bidrar i många fall till en ökad självtillit och ökat självförtroende. En person med 
dessa egenskaper har lättare för att möta de hinder och påfrestningar dagen ställer (Rydqvist 
& Winroth 2003: 2.kap). Den inre tryggheten påverkar dem positivt i arbetet, då de även där 
ställs inför utmaningar. Den identifierade säkerheten i yrkesrollen visar på ett förtroende inför 
den egna färdigheten. Ett tecken på självförtroende i yrkesrollen är deras förmåga att hantera 
stress. De har kommit till insikt att stress i många fall enbart försämrar deras yrkesutövning. 
Med det i åtanke inser vi den inre trygghetens betydelse för att vara långtidsfrisk.   

En teori som redan innan undersökningen hade fått fäste i våra tankebanor var vikten av 
balans i livet. En balans ska infinna sig mellan arenorna arbetsliv och privatliv. Tankarna 
väcktes då ett flertal tidigare undersökningar (Grinups et al. 2004; Johnsson et al. 2003) visat 
på ovan. Samma resultat visade sig även i vår studie. Trots att det med åren har blivit bättre så 
finns det än idag många kvinnor som går direkt från arbetet till att sköta det mesta i hemmet. 
Många ser kanske inte dessa sysslor som ett arbete men det kräver tid och energi. Det 
hushålliga arbetet är dock ett nödvändigt ont som infinner sig i vuxen ålder och som är svårt 
att undkomma. Vi anser det därför viktigt, för att främja hälsa, att det fördelas jämt med 
eventuell sammanboende partner.   

För att finna balans i livet anser vi det betydelsefullt att kunna koppla bort den arena man för 
tillfället inte befinner sig i. Chans till återhämtning mellan arbetspassen minskar avsevärt om 
tankarna fortfarande finns kvar på arbetet. En medvetenhet kring vikten att koppla bort arbetet 
fanns bland respondenterna. Vi tror att det eventuellt kan bero på att det ansvar 
arbetsuppgifterna innebär är att ge god omvårdnad och är kopplat till den stund de befinner 
sig på arbetet bland vårdtagarna. Vi anser att balans i livet är en extra viktig förutsättning för 
att hålla god hälsa. Ständigt ser vi människor som aldrig klarar av att släppa tankarna kring 
arbetet och bär dem med sig likt en tung ryggsäck. Det är vidare ofta de personer som drabbas 
av utbrändhet, sömnproblem och så vidare (Eriksson 2003).  

Goda gener och positiv inställning är andra urskiljda långtidsfriskfaktorer. De är till skillnad 
från trygghet och balans, något personligt. Gener är någonting vi föds med och positiv 
inställning är en ytterst personlig egenskap. Den positiva inställningen var inget som framkom 
ordagrant i respondenternas utsagor utan var ett resultat av de intryck vi som intervjuare fick 
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under samtalen. Då Goleman (1999) menar att optimister håller sig friskare än pessimister 
anser vi det vara en självklar långtidsfriskfaktor.  

Långtidsfriskfaktorerna är det som vi, i vår undersökning, funnit specifikt för de 
långtidsfriska. De är också de faktorer som vi anser är svårast att påverka. Balans och trygghet 
i livet är inget man skapar i en handvändning. Goda gener är något man föds med och ligger 
helt utanför vår möjlighet att påverka. Medan vissa släkter dras med ärftliga sjukdomar klarar 
sig andra utan. Positiv inställning anser vi att man till viss del har möjlighet att påverka. Vi 
tror dock att vissa föds med bättre eller sämre förutsättningar.   

De faktorer som vi har valt att placera under friskfaktorer, är betydligt lättare att påverka än 
långtidsfriskfaktorerna. Vi har även bland friskfaktorerna kunnat göra en särskiljning, där 
kost, motion och en aktiv fritid är något som individen lättare själv kan påverka. Bättre 
arbetsmiljö och arbetsglädje kräver arbetsgivarens delaktighet.         

Att i stort sett ingen av respondenterna hade hemmavarande barn kan ha varit av betydelse för 
undersökningens resultat. Genom att ha färre personer att ta hänsyn till kan mer energi och 
fokus lämnas till att tillgodose de egna behoven. Att ha hemmavarande barn kräver tid och 
energi, vilket de flesta småbarnsföräldrar säkert instämmer i. Resultatet av undersökningen 
visar på återhämningens betydelse för välmående. Mindre tid till sig själv betyder i sin tur 
mindre tid för återhämtning. Vi ställer därmed frågan om småbarn minskar möjligheten till att 
vara långtidsfrisk? Även Grinups med medarbetare (2004: kap.5) diskuterar dilemmat, då 
resultatet i deras undersökning visar att de med vuxna barn har lättare att uppleva balans 
mellan arbete och familjeliv än de med hemmavarande barn. Det hade därför varit av högsta 
intresse att ha en blandad respondentgrupp med dels småbarnsföräldrar och dels personer som 
inte har hemmavarande barn. 
     
Ytterligare en byggsten i undersökningen skulle kunna vara att väva in Antonovskys tankar 
och teorier i en större omfattning. Antonovsky anses vara en av de mest framträdande 
personerna i hälsodiskussionen. En förutsättning för att behålla god hälsa i påfrestande 
situationer, är att uppleva en förståelse och en känsla av sammanhang inför det man möter 
(Antonovsky 1996). Det finns ett samband mellan högt KASAM och god hälsa och en 
mätning hade därmed varit intressant att göra bland respondenterna. Hade mer tid funnits till 
vårt förfogande hade ett sådant test varit önskvärt.  

Andra tänkbara vinklar på undersökningen skulle kunna vara att utgå från en annan 
populationsgrupp. Skulle resultatet ha sett annorlunda ut om undersökningen istället 
genomförts på män eller på en annan yrkesgrupp? Samtliga respondenter i vår undersökning 
bodde i en lantlig miljö. Vi har vid ett flertal tillfällen under undersökningens process funderat 
över hur möjligheterna till långtidsfriskhet ser ut i en storstadsregion.      

I vårt uppdrag från Arvika kommun fanns en önskan om att finna friskfaktorer som vid ett 
senare skede skulle kunna föras över på den mindre friska delen av personalen. Önskan fanns 
även från vår sida. Ju längre vi kom i undersökningsprocessen, desto mer medvetna blev vi 
dock om dess komplexitet. Ett färdigt koncept för att skapa en långtidsfrisk personal hade 
självklart varit det ultimata. Det finns ingen enkel lösning på problemet. Många arbetsgivare 
förlitar sig idag på ett träningskorts effekter. Visserligen kan det främja en aktiv vardag hos 
många, men genom den här undersökningen har vi konstaterat att det krävs betydligt mer. 
Vårt förslag till dagens arbetsgivare är att arbeta mer förebyggande med fenomenet hälsa. Så 
som även Johnsson med medarbetare (2003: kap.3) påpekar är det viktigt att ta tag i 



 

30

problemet innan sjukskrivningar uppkommer. En tendens vi redan idag kan skåda är att 
företag mer och mer arbetar i ett förebyggande syfte. Ett gott exempel på ett företag som 
börjat arbeta förebyggande kring hälsoproblemet är Fors bruk. De har genom utveckling av 
nya hälsostrategier kunnat minska sin sjukfrånvaro till sex procent. Det kan jämföras med den 
totala sjukskrivningen i Sverige där siffran ligger på 14 procent. Om Sveriges totala 
sjukskrivningar skulle kunna minskas till samma nivå som i Fors bruk, skulle det innebära ett 
tillskott av omkring 340 000 årsarbeten (Johnsson et al. 2003: kap.1). Förebyggande arbete 
kan även innebära att arbetsgivaren skapar en medvetenhet hos personalen och bland annat 
trycker på vikten av att ha en balans och därmed skapa möjlighet till återhämtning.  

I stort överensstämmer vårt resultat med tidigare liknande forskning (bland annat Grinups et 
al. 2004; Johnsson et al. 2003). Att vårt resultat stämmer överens till så stor del finner vi 
mycket intressant, då det tyder på dess giltighet.  Lika tillfredställande finner vi det att ha 
kunnat identifiera inre trygghet, vilket ingen i den bearbetade litteraturen, fäst så stor vikt vid. 
Den enskilda individens inre trygghet är ett svårdiskuterat begrepp. Trygghet inom familjen är 
något som byggs upp under en lång tid. Att ha en trygg arbetssituation är lättare att till viss del 
förändra och påverka, både för arbetstagaren och för arbetsgivaren. Det ligger på 
arbetsgivarens ansvar att personalen upplever en balans mellan de krav som ställs på dem i 
arbetet och den kontroll de känner inför det. Genom att även skapa en förståelse för det 
sociala stödets vikt kan personalen bli mer medvetna och stötta varandra.   

Vi tror det är viktigt att låta personalen själva bli delaktiga i att försöka främja hälsan på 
arbetsplatsen. Ett förslag kan vara att låta var och en av personalgrupperna, sitta ner, diskutera 
och reflektera över hur de tror att de kan skapa en bättre och friskare arbetsplats. Genom att 
de själva blir delaktiga i processen tror vi att det kan öka medvetenheten och resultera ett 
större engagemang hos dem.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att det är mycket svårt att skapa en arbetsplats där all 
personal ständigt är frisk. Det är naturligt att människor ibland blir sjuka och det är något vi 
aldrig kommer ifrån. Alla drabbas någon gång av krämpor såsom benbrott, förkylning och 
maginfluensa. Det är de onödiga sjukskrivningarna vi måste arbeta bort, de som man på något 
sätt kan förhindra. Förhindra genom att arbeta på ett mer förebyggande vis och rikta fokus på 
det som redan är friskt och ta vara på det.                           
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Bilaga 1  

Hej!  

Vi heter Zara och Ida och läser Personal- och Organisations programmet på Karlstad 
universitet.   

I vår C-uppsats har vi valt att belysa fenomenet kring långtidsfriska. Undersökningen kommer 
att ske på din arbetsplats   

Vi ber dig därför att inför intervjun fundera litet kring din hälsa och vad som påverkar den i 
positiv riktning. Varför är du långtidsfrisk?  

Allt som tas upp i intervjun behandlas konfidentiellt och inga svar kommer att kunna härledas 
till Dig som långtidsfrisk.  

Vi kommer att träffas för intervju den ……….. kl………  

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss! 
Vänliga hälsningar Zara & Ida  

Ida: 070-468 30 56 
Zara: 0736-55 04 04                             
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Bilaga 2  

INTERVJUGUIDE  

I arbetet  

1. Beskriv en vanlig dag på ditt arbete?  

2. Hur upplever du din fysiska arbetsmiljö? (hjälpmedel, faror m.m.)  

3. Upplever du stress i ditt arbete? (positiv/negativ, hur ofta, i vilka situationer, 
hantering)  

4. Beskriv din relation till dina arbetskamrater? (stöd m.m.)  

5. Vad motiverar dig i ditt arbete? (känner du meningsfullhet med/i ditt arbete?)  

6. Upplever du att du kan påverka ditt arbete? (frihet i arbetsuppgifter)  

7. Vilka krav ställs på dig i ditt arbete? 
- Kan du uppfylla dessa krav?  

8. Om du tänker tillbaka på de två senaste åren. Har du gått till jobbet trots att du                                                                     
egentligen borde varit hemma? 

- Om ja, varför?   

Utanför arbetet  

9. Beskriv hur din dag ser ut efter arbetet?  

10. Vad är återhämtning för dig? 
- Har du tid för återhämtning?  

11. Vad gör du på din fritid? (socialt liv m.m.)  

12. Vad är god hälsa för dig? 
- Beskriv din egen hälsa 
- Vad gör du för att främja god hälsa för dig? (kost, motion, sömn, rökning 

m.m.)   

13. Varför tror du att just du är långtidsfrisk?  

14. Hur ser du på framtiden?  

Övrigt 
Är det något du vill tillägga?   


