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Introduktion 
 

Människor är en helhet av psykisk, fysisk och social dimension. I MOA-projektet,  

Moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor och män, åskådliggjordes en grupp som 

benämndes ”hyggliga”. De hade i arbetslivet och i hela sitt sociala liv mycket 

inflytande, bra stöd, bra ledning och resurser, hög sjukflexibilitet, lite tidspress, mycket 

tid för avkoppling och balans mellan arbete och fritid (Härenstam et al., 1999). God 

psykosocial arbetsmiljö upplevs främst genom följande förutsättningar; egenkontroll i 

arbetet, positivt arbetsledningsklimat, stimulans från själva arbetet, god 

arbetsgemenskap och en arbetsbelastning som är ”lagom” (Rubenowitz, 1991). 

Författaren ville undersöka hur en god hälsa var kopplat till både goda livsvillkor och 

goda arbetsvillkor och om de förutsättningar som gruppen ”hyggliga” uppvisade i 

MOA-projektet återfanns i den undersökta gruppen samt hur god psykosocial 

arbetsmiljö, enligt Rubenowitz såg ut för gruppen. 

 

Hälsoprofilbedömning är en metod som kan beskrivas som en dubbelriktad 

kommunikationsprocess som bygger på personens egen bedömning av sina hälsovanor, 

hälsoupplevelser och sociala förankring. Den viktigaste frågan som den undersökte 

svarar på är hur han eller hon upplever sin hälsa, kroppsligt och själsligt. 

Hälsoprofilbedömningen omfattar också ett submaximalt arbetsprov på cykelergometer, 

blodtrycksmätning och skelettmätning. I en avslutande diskussion vägs de objektiva 

mätvärdena mot individens egen livsstil och ambitioner till positiv beteendeförändring 

(Malmgren, 1987). Författaren har arbetat med denna metod i många år och har alltid 

varit intresserad av de människor som har svarat att de upplever sin totala hälsa som 

mycket god.  

 

Hälsobefrämjande arbete prioriteras nu i den aktuella kommunen, med start för några år 

sedan då det budgeterades medel för att få ner sjukskrivningen genom att satsa på 

hälsobefrämjande åtgärder. Intervjuerna gjordes före arbetsgivaren beslutade att 

samtliga anställda skulle få frikostiga bidrag till motion.  
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Författaren ville få kunskap om hur stor känsla av sammanhang, KASAM, innebärande 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, de intervjuade upplevde (Antonovsky, 

1991). Sigvard Rubenowitz teorier om egenkontroll i arbetet, positivt 

arbetsledningsklimat, stimulans från själva arbetet, god arbetsgemenskap och en lagom 

arbetsbelastning var också intressant att utgå ifrån (Rubenowitz, 1991). I denna 

undersökning ville författaren få svar på vilka de bakomliggande faktorerna var som 

gjorde att människor upplevde sin kroppsliga och själsliga hälsa som mycket bra. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka, utifrån ett kvalitativt perspektiv, hur 

arbetsvillkoren och livsvillkoren såg ut hos kommunanställda som upplevde sin hälsa 

som mycket god. 

 

Bakgrund  
 

Mål 5 God arbetsmiljö och Mål 2 Stödjande sociala miljöer för individen, i nationella 

mål för folkhälsan, belyste sambandet mellan hälsa, arbetsliv och socialt nätverk och 

visade att den sociala tryggheten såsom familj, vänner, arbetskamrater och andra i 

närsamhället påverkar människors hälsa (SOU, 2000). 

 

Vid en undersökning av respiratorterapeuter i Kanada, en yrkesgrupp som ersätts av 

andra yrkesgrupper i Sverige, fann forskare att säkerhet på arbetet var den viktigaste 

förutsättningen för en bra arbetssituation. Sociala behov låg lägst på skalan, vilket inte 

visades när gruppen sjuksköterskor undersöktes. Självförverkligande kom som den näst 

viktigaste förutsättningen, det visades också att män hade lägre missnöje med sitt 

självförverkligande. Självständighet hamnade på tredje plats för förutsättningar. 

Självsäkerhet rankades som fjärde förutsättningen för en bra arbetssituation. 

Respiratorterapeuterna ansåg att en viktig faktor var att bli sedda/uppmärksammade av 

sjuksköterskor och sjukgymnaster. Säkerhet i arbetet rankades högst för att få en bra 

arbetssituation (Tiffin, 1995). 
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Utifrån terminologin: hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet förklarade 

Antonovsky att utöver hanterbarhet, upplevde människor som kunde begripa sin 

livssituation och såg en meningsfullhet med sitt sätt att leva, en högre hälsa. ”För att må 

bra har människor behov av att känna delaktighet och möjlighet att påverka sina egna 

liv och samhällsutvecklingen.” Känsla av sammanhang, KASAM, var ett begrepp som 

återkom när det gällde förståelsen av varför vissa människor klarade påfrestningar bättre 

än andra (Antonovsky, 1991). 

 

Det har funnits en önskan att undanröja negativ stress och stärka personalens egna 

resurser såsom socialt stöd, ”coping” och egenkontroll. Därför gjordes en 

interventionsstudie på sjukvårdspersonal med syftet att utvärdera effekten av 

arbetskvalitet, arbetsstöd, hälsa och välmående (Petterson & Arnetz, 1998). Kvalitén på 

arbetet skulle förbättras samtidigt som personalen skulle uppleva att deras hälsa 

förbättrades. En uppföljande enkät skedde efter ett år. Resultatet var troligen beroende 

av att det tillkännagavs neddragningar på de undersökta arbetsplatserna. Det som 

uppmättes var socialt klimat, ledarskap, kvalitet, feedback, tydliggörande av mål, 

kompetensutveckling, arbetsbelastning, medinflytande, organisationseffektivitet, mental 

energi och självupplevd hälsa. Det som klassades högst i arbetsmiljöförbättrande 

åtgärder var organisationseffektivitet, kompetensutveckling, arbetsbelastning och socialt 

klimat. Positiv inställning hos de anställda och ett större engagemang hade bra effekt. 

Ingen av dessa faktorer hade någon påverkan på psykosomatiska symptom eller psykisk 

utmattning. Troligen tog hälsoeffekter längre tid att visa sig (Petterson & Arnetz, 1998). 

Människors förmåga till coping, vilket innebär att kunna hantera sin livssituation, 

påverkade också hälsan. Tänkbara hot, till exempel förändringar inom arbetsmarknaden, 

arbetets villkor och nya anställningsformer kunde vara en orsak till ökningen av de 

stressrelaterade långtidssjukskrivningarna (SOU, 2000).  

 

Det var oklart hur människor påverkades av att inte ingå i en fast arbetsgemenskap till 

exempel för dem som arbetade på bemanningsföretag. Antalet år i ett yrke gav ökad 

trygghet och säkerhet i yrkesutövningen. Lång anställning på samma arbetsplats gav en 

trygghet i gemenskapen i arbetslaget om det psykosociala klimatet var bra. Arbetslöshet 
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påverkade hälsan därför att förvärvsarbete inte enbart var försörjning utan viktigt för det 

sociala livet och därmed hälsan (SOU, 2000). 

 

En studie om livs- och arbetsbetingelser som stödde positiv hälsoutveckling gjordes i 

samband med Jan Ryds utredning ”Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet” (SOU 

2002). Studien visade att för att förbli frisk eller tillfriskna borde förhållanden som; ”att 

vara ung, att arbetet är fysiskt lätt, att arbetsklimatet är bra, att ekonomin är god, att det 

finns möjligheter att lära nytt, att ha arbetsuppgifter som kräver en måttlig arbetstakt, 

inte alltför monotona och sällan kräver en för stor arbetsinsats”, vara uppfyllda. För män 

var det också viktigt att ingå i en arbetsgrupp jämfört med att arbeta ensam. I samma 

studie, i en annan målgrupp, kom liknande resultat fram samt att de viktigaste 

friskfaktorerna för offentliganställda kvinnor var om samarbetet och känslan av 

delaktighet i arbetet och dess innehåll ökat jämfört med ett år tidigare (Lindberg, & 

Vingård, 2001). 

 

I MOA-projektet, omfattande moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor och män, 

beskrevs åtta olika arbets- och livssituationer; den största gruppen(52 %) var de 

Hyggliga. De viktigaste kännetecknen för denna grupp var enligt studien ”mycket 

inflytande, bra stöd, bra ledning och resurser, hög sjukflexibilitet, lite tidspress, mycket 

tid för avkoppling, balans arbete/fritid” (Härenstam et al., 1999). Under sin lediga tid, 

det vill säga icke arbetstid, hade de flesta egen tid, andelen rökare var låg och deras 

kondition var över genomsnittet, andelen med små barn var liten och alla inom gruppen 

uppgav att de hade god hälsa. I denna grupp var också hälsa, välbefinnande och känslan 

av sammanhang bäst, möjligheterna att kombinera arbete, familj och fritid var goda, 

nästan alla arbetade kontorstid och ingen arbetade mycket övertid, de flesta var 

tjänstemän och relativt många hade arbetsledande funktioner. Inom gruppen fanns det 

både låg- medel och högavlönade, männen hade hög lön och kvinnorna medellön. Få 

inom gruppen Hyggliga hade varit med om omorganisationsförändringar, flertalet 

beskrev goda organisatoriska förutsättningar, gott arbetsklimat och bra arbetsledning. 

Utbildningen varierade, de flesta var medelutbildade, flertalet hade inte akademisk 

utbildning och de flesta hade lång yrkeserfarenhet. Påverkansmöjligheterna upplevdes 
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som stora i denna grupp och de fick bra stöd i arbetet. Ofta arbetade de på stora 

arbetsplatser. Inom denna grupp var det möjligt att få gehör för synpunkter avseende  

t ex arbetsmiljön, samtidigt var den fysiska arbetsmiljön god. Inom gruppen var det 

balans mellan könen både inom förvärvsarbete och inom familjen (Härenstam et al., 

1999). Enligt nationella mål för folkhälsan, Mål 5, borde arbetsplatsen bli en arena för 

hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Arbetstagare skulle ha möjlighet 

till återhämtning, vilket ansågs vara en central faktor för hälsan. Nationella 

folkhälsokommittén ansåg att det var en svårighet, för forskningen om sambandet 

mellan långa arbetstider och hälsa, att gränserna mellan arbete och hemliv var otydliga i 

det moderna arbetslivet (SOU, 2000). 

 

Viktiga organisatoriska faktorer som påverkade individers välmående och den 

psykosociala arbetsmiljön var det sociala klimatet, kvalitén på ledarskapet, 

återkoppling/feedback, tydliga mål, kompetenshöjning, arbetsbelastning, medarbetarnas 

engagemang, effektivitet inom organisationen och mental energi. För att negativ 

arbetsrelaterad stress skulle elimineras, de anställdas resurser stärkas, deras hälsa och 

välmående befrämjas var det önskvärt med arbetsförbättrande förändringar ( Petterson 

& Arnetz, 1998). 

 

Den, i introduktionen nämnda, teorin om psykosocial arbetsmiljö enligt Rubenowitz 

(1991), innehöll följande punkter. För det första, egenkontroll i arbetet; att 

arbetsfördelningen, arbetssättet och arbetstakten, inom vissa gränser, kunde påverkas. 

För det andra, positivt arbetsledningsklimat; att det var den närmaste chefen som kunde 

skapa förutsättningar för de underställdas engagemang och trivsel genom tillit. För det 

tredje, stimulans från själva arbetet; att de anställda borde få möjlighet att använda sina 

anlag, kunskaper och lära sig nya saker. För det fjärde, god arbetsgemenskap; att 

arbetsuppläggningen borde ge goda möjligheter till kontakt, hjälp, stöd och samvaro 

med arbetskamraterna. För det femte och sista, en arbetsbelastning som var ”lagom”; att 

arbetsbelastningen såväl fysiskt som psykiskt skulle vara hanterbar och kraven varken 

skulle vara för höga eller för låga (Rubenowitz, 1991). Kommunalt anställdas oro inför 

omorganisationer hade betydelse för längden av en eventuell sjukskrivning och det hade 

även betydelse för den totala ohälsan (Szücs, 2003). Arbetsmiljön påverkade hälsan på 
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elarbetare inom kraftindustrin, det var framför allt de psykologiska och de sociala 

arbetsförhållandena som hade betydelse för utvecklingen av trötthet och andra psykiska 

besvär. Även så kallat typ A-beteende påverkade hälsan negativt (Herlin, 2003). Enligt 

Mål 5 borde det vara en utmaning till privata såväl som offentliga arbetsgivare att de 

vidtog åtgärder så att de anställdas inflytande över arbetet ökade, såväl individuellt som 

kollektivt (SOU, 2000). 

 

Kunskap och bildning innebar en förbättrad förståelse för individen och för omvärlden 

och gjorde det därmed lättare att se sammanhang. Kulturella aktiviteter var också 

gynnsamma för hälsan genom att det gav nya perspektiv och redskap för individer att 

tolka sig själva. Tillhörighet och gemenskap i en förening, nätverk eller kooperativ var 

också gynnsamt för hälsan (SOU, 2000). Friluftsliv och promenader utan krav på 

prestation upplevdes som betydelsefullt för hälsan, speciellt av kvinnor. Allemansrätten 

var viktig för att möjliggöra friluftslivet samt att boendet var omgivet av grönområden 

eller parker vilket framkom i nationella mål för folkhälsan, Mål 6. Den sociala 

tryggheten såsom familj, vänner, arbetskamrater och andra i närsamhället hade stor 

betydelse för en god hälsa enligt Mål 2, det var inte kvantiteten på individens nätverk 

utan kvalitén på de sociala relationerna som var viktig (SOU, 2000). 

 

Metod 
 

Urval 

Denna studie byggde på intervjuer av anställda inom en kommun i södra Sverige. Ett 

urval gjordes från drygt 500 Hälsoprofilbedömningar. Dessa omfattade anställda på 

olika förvaltningar inom den aktuella kommunen, majoriteten var kvinnor eftersom de 

anställda till 80 % bestod av kvinnor. I metoden Hälsoprofilbedömning värderades 

hälsan utifrån en självskattande skala ett till fem; jag upplever min kroppsliga och 

själsliga hälsa som ”mycket dålig”, ”dålig”, ”varken bra eller dålig”, ”bra” och ”mycket 

bra”. Utifrån dessa 500 hälsoprofilbedömningar gjordes ett strategiskt urval genom att 

de som inte hade ”mycket bra” upplevd hälsa exkluderades. Därefter återstod 73 

personer, innebärande de med ”mycket bra” upplevd hälsa. Arbetsledare och chefer 

valdes bort eftersom intervjuaren förutsatte att yrkesrollen innebar en hög grad av 



   

 7 

egenkontroll vilket kunde utgöra en del av arbetsvillkoren enligt syftet. Författaren fick 

telefonkontakt med drygt 40 av de ovanstående 73 personerna, dessa informerades om 

undersökningens syfte, etiska aspekter, författarens tystnadsplikt samt 

tillvägagångssättet och möjligheten att avbryta när de själva ville. Därefter frågade 

författare personen om deras upplevda kroppsliga och själsliga hälsa var ”mycket bra” 

liksom vid den tidigare Hälsoprofilbedömningen. Det fanns nio intresserade informanter 

som uppfyllde kriterierna. Dessa hade vid Hälsoprofilbedömning angett fem på upplevd 

hälsa och upplevde det även vid intervjutillfället. Exklusionskriterierna var således en 

arbetsledande befattning, de som inte upplevde sin hälsa som mycket bra kroppsligt och 

själsligt vid Hälsoprofilbedömningen samt de som inte hade en mycket bra hälsa 

kroppsligt och själsligt i samband med intervjun.  

 

De intervjuade var mellan 34 och 54 år, sex var kvinnor och tre var män. I den 

undersökta gruppen fanns personer med olika yrken inom området vård, omsorg, 

pedagogik och teknik. De flesta hade arbetat inom nuvarande organisation större delen 

av sina yrkesverksamma år. Arbetsplatserna omfattade ca tio till sexton anställda. Några 

arbetade oregelbunden schemaarbetstid och en arbetade på natten. Alla var födda i 

Sverige, majoriteten var antingen gifta eller sambo, endast en hade inte barn, åldern på 

barnen varierade från småbarn till vuxna. Majoriteten bodde i villa. Alla var ickerökare. 

Samtliga motionerade regelbundet på olika sätt och alla var normalviktiga. 

Informanterna upplevde låg stress och upplevde inte sig som ensamma enligt 

hälsoprofilbedömningsfrågorna.  

 

Datainsamling 

Utifrån vad respondenterna tyckte var bäst, skedde intervjuerna antingen på deras 

arbetsplatser eller på författarens arbetsplats, med telefonen avstängd. Intervjuerna 

genomfördes hösten 2002. De kvalitativa intervjuerna gjordes av författaren med öppna 

frågor: Hur ser Dina livsvillkor ut? – på arbetsplatsen, – på fritiden, – inom familjen. 

Hur ser Dina arbetsvillkor ut? – fysiskt, – psykiskt. Varför upplever Du Din hälsa som 

mycket god? Vid behov följdfrågor: Hur ser du på det? Kan Du beskriva det ytterligare? 

Intervjufrågorna byggde på den litteratur som studerades inför intervjuerna. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en diktafonbandspelare. Varje möte och intervju tog mellan 35 
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och 60 minuter. Utskrifterna gjordes av en sekreterare och författaren på dator. Därefter 

lyssnade författaren på diktafonbanden samtidigt som texten lästes för eventuella 

korrigeringar. 

 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med en kvalitativ forskningsansats. Textmassan ifrån 

samtliga intervjuer lästes igenom ett flertal gånger. Ett 60-tal beskrivningskategorier 

togs fram utifrån de nedskrivna intervjuerna med utgångspunkt från det som var bra och 

mindre bra samt likheter och skillnader. Dessa sammanställdes till fem huvudkategorier. 

Efter upprepade tolkningar framkom det underliggande budskapet från intervjutexten 

som blev ett övergripande tema. För att tydliggöra innehållet och konfirmera resultatet 

ges citatexempel från intervjuerna där olika informanter citeras. 

 

Etiska aspekter 

Dataregistret över hälsoprofilbedömningar, som uppgifterna hämtats ifrån, användes 

endast av intervjuaren och två kollegor till denna som också hade sekretess, enligt 

sekretesslagen, dels genom legitimation inom yrket, dels genom arten av verksamhet. 

Sekreteraren omfattades också av sekretesslagen. Varje presumtiv informant blev 

informerad om syftet med undersökningen, varför hon eller han blev tillfrågade om de 

ville delta, att undersökningen skulle ske konfidentiellt, att deltagandet var frivilligt, 

samt att de fick avbryta sitt deltagande när de ville. Informanterna gav sitt samtycke till 

att delta i samband med intervjun. Allt material har avidentifierats före bearbetningen. 

Alla diktafonband och utskrifter har varit inlåsta i ett arkiv under studiens 

genomförande och är det fortfarande. 
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Resultat 
 

Efter analys av intervjuerna framträdde ett övergripande tema, Personlighetens 

betydelse och upplevelse av lycka samt att leva i nuet. Fem kategorier skapades som 

belyser från ett rikt socialt liv, god livsstil, stöd i familjen, goda arbetsvillkor och 

tidigare traumatisk upplevelse, se figur 1. 

 
Figur 1. Övergripande tema och kategorier 

 

Personlighetens betydelse och upplevelse av lycka samt att leva i nuet 

Det övergripande temat visade att informanterna upplevde sig själva som positiva och 

glada människor, de var humoristiska och tyckte humor var betydelsefullt. De 

intervjuade upplevde att de hade förmåga att kunna anpassa sig till andra människor i ett 

socialt samspel, vilket upplevdes som en viktig egenskap. Temat visade att 

informanterna kände sig trygga i sig själva och kunde därmed hjälpa andra. Det 

framkom att de hade behov av att vara ensamma och njöt av det då tillfälle gavs, det var 

viktigt att tänka på sig själv. Självvald ensamhet upplevdes som lycka. Informanterna 

upplevde meningsfullhet med livet. De trodde att andra människor hade ett bra liv med 

dem. De upplevde att livet flöt på bra och de trivdes med sig själva. De hade en hoppfull 

inställning och hade ett engagemang både på fritiden och på arbetet. De upplevde sig 

som lyckliga och såg positivt på det mesta. Informanterna bekymrade sig sällan för 

gårdagen, eftersom det upplevdes ta för mycket energi, närvaro i nuet var viktigare för 

dem. De tog vara på vardagens små guldkorn. Det framkom att informanterna hade haft 
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en lycklig uppväxt. Informanterna upplevde att när de blivit äldre, därmed blivit 

mognare, tänkte annorlunda och kände sig tillfreds. De intervjuade var lyckliga i sina 

relationer. De upplevde att de var lyckligt lottade samt att lycka fanns närvarande i livet.  

 

Rikt socialt liv 

Denna kategori omfattade hela det sociala livet kring de intervjuade. Här inkluderades 

umgänge och relationer med vänner, bekanta, kollegor och goda grannar. Det framkom 

att informanterna trivdes med sina vänner och hade ett gott förhållande till dem. De 

trivdes med kollegor på jobbet och trivdes med sina släktingar. Kategorin omfattade 

också bra boende, informanterna bodde mestadels i eget hus med trädgård, vilket 

innebar trädgårdsarbete eller rekreation i densamma. Boendet var centralt beläget eller 

maximalt två mil från centrum, vilket underlättade deltagande i kulturarrangemang eller 

andra aktiviteter på fritiden. Informanterna hade husdjur som berikade deras liv, det 

möjliggjorde att de kom ut i naturen och det innebar tillfälle till motion. Kategorin 

beskrev vikten av egen tid och självständighet. Det var viktigt för informanterna att göra 

vad de själva ville, den egna tiden prioriterades och upplevdes som mycket 

betydelsefull. Egen tid ägnades åt egna intressen såsom, motion, promenader, körsång, 

teater, läsning, husrenovering eller TV-tittande. De trivdes med vad de gjorde på 

fritiden och det gav dem tillfredsställelse. 

”Egen tid tar jag mig ha ha, jag har alltid haft egen tid att kunna motionera eller sticka 

ut för att springa eller gå på Friskis och Svettis” (intervju nr 1) 

”Det har jag nästan tränat mig till att ta egen tid, alltså för att jag måste få vara ”A” 

också någon gång…att man har vänner omkring sig, socialt nätverk, balansen tror jag 

är viktigt, att man inte jobbar ihjäl sig utan försöker gå hem i tid och slappna av.” 

(intervju nr 7) 

”Jag har alltid varit i behov av att vara ensam, det är skönt, jag behöver det för att man 

träffar så mycket folk en arbetsdag, när kvällen kommer så är det rätt så skönt bara att 

inte behöva prata i telefon mer, ta fram en god bok, gå ut och gå med hunden.” 

(intervju nr 8) 
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God livsstil 

Den andra kategorin omfattade hur informanterna påverkade sitt mående fysiskt, 

psykiskt och socialt genom sin livsstil. Det framkom att informanterna tyckte motion 

var viktigt, de upplevde att de fick tillbaka mycket från motionerande och från att vistas 

i naturen, de upplevde att rörligt arbete också var fysiskt ansträngande och något de 

mådde bra av. Informanternas arbetsgivare, den aktuella kommunen, gav bidrag till en 

viss del av kostnaderna för fysisk aktivitet. De tränade på träningsinstitut, spelade golf, 

cyklade, löptränade, promenerade med eller utan hund, åkte inlines, och spelade 

innebandy. De cyklade ofta till och från arbetet. Informanterna hade hållit på med någon 

form av motion största delen av sina liv och upplevde tillfredsställelse och glädje när de 

motionerade. Informanterna var ickerökare och ickesnusare och upplevde det skönt att 

inte vara nikotinberoende, deras alkoholkonsumtion var måttlig och den påverkade inte 

hälsan negativt. De var normalviktiga och åt bra kost. Kategorin omfattade även 

stresshantering. Det framkom att stresshanteringen i informanternas liv fungerade 

optimalt, de upplevde låg stress relaterat till arbetet och hade lätt för att lämna tankarna 

på jobbet vid slutet av arbetsdagen: Detta hanterades på olika sätt; såsom när de cyklade 

eller promenerade till hemmet efter arbetets slut försvann jobbtankarna eller 

frustrationen över något under tiden, informanterna pratade också med kollegor om 

dagens händelser innan de gick hem. De promenerade eller löpte för att få frisk luft på 

kvällen, för att rensa huvudet. De träffade andra människor, umgicks med vänner, eller 

gjorde något helt annat. Under helger eller längre ledighet tänkte informanterna inte på 

arbetet. Stress hade förekommit tidigare i deras liv men inte längre. Det framkom att 

upplevelsen av stress blivit mindre ju längre de jobbat på en arbetsplats. Informanterna 

såg att kollegor upplevde stress men själva förebyggde de stress som fick dem att må 

dåligt. De uppgav att det förekom hög arbetsbelastning vissa perioder men detta följdes 

alltid av lugnare perioder som gav möjlighet till återhämtning. Informanterna värnade 

om sin hälsa och upplevde att de kunde ta vara på sin fritid. 

”Man kan ju vara frustrerad över något eller så och då ventilerar man ju det när man 

idrottar.” (intervju nr 3) 

”Det har blivit betydligt bättre för jag har intalat mig själv att jag inte ska stressa. 

Känner jag att här är jättemycket att göra då flexar jag hem istället, när jag kommer hit 
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dagen efter då, det är ju lika mycket jobb, men det går mycket lättare och då löser sig 

allting smidigare sen. Springer man runt och stressar, blir det fel.” (intervju nr 5) 

”Det tycker jag inte om när jag inte kan motionera rejält för det tror jag är jätteviktigt. 

Jag äter hyfsat bra också.” (intervju nr 7) 

Stöd i familjen 

Den tredje kategorin omfattade informanternas goda relationer med sina barn, sin 

partner och sina nära anhöriga De uttryckte att det var mycket viktigt med barnen, livet 

anpassades efter dem, mycket tid ägnades åt dem, ansvaret för dem delades lika och de 

vuxna barnen betydde fortfarande mycket. Informanterna hade ofta telefonkontakt med 

utflyttade barn. Det framkom att de intervjuade hade mycket god relation till sin 

nuvarande make/maka/sambo och även till tidigare partner och upplevde att hemarbetet 

delades. De och partnern fördelade sin gemensamma tid lika åt städning, matlagning, 

inköp, byggnadsskötsel, skjutsa barn, bilvård med mera, de ansåg att det var jämlikt och 

skedde med automatik. De trivdes hemma antingen i ensamhet eller med familjen och 

kände inte stress hemma. De upplevde det som en glädje att få komma hem till familjen. 

Informanterna uppgav att det var till stor del i hemmet eller med familjen som de 

samlade kraft att klara livet i övrigt. De kunde inte visa sina dåliga sidor på jobbet så 

som de upplevde att de kunde göra hemma med familjen där de upplevde att känslorna 

kom fram. De kunde få och ge feedback hemma på ett bättre sätt än i andra 

sammanhang. Det framkom också att informanterna upplevde stöd och tillfredsställelse 

att bo nära släktingar som t ex sina syskon.  

”Den egna tiden på förmiddagen är jättehelig, barnen medvetna om att jag behöver 

tid.” (intervju nr 3) 

”Är det något annat så får man ju hellre skippa det om vi ska ut med hästen på nån 

tävling, dottern går alltid först.” (intervju nr 9) 

 

Goda arbetsvillkor 

Den fjärde kategorin omfattade de goda arbetsvillkoren. Det framkom att informanterna 

kunde ändra sin arbetstid antingen genom ett flextidsavtal eller genom att de bytte pass 

med sina kollegor. Övertid förekom men reglerades med kompensationsledighet längre 

fram. De upplevde att de kunde planera sin dag, de hade viss möjlighet att styra sin tid, 

inklusive ledigheter och därmed hade de relativt stor egenkontroll över arbetet. 
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Informanterna trivdes trots att det ibland kunde vara stressigt och körigt och de 

upplevde att de hade en god sammanhållning. Det framkom att de intervjuade ansåg att 

chefen litade på dem och de upplevde relativt stor frihet under ansvar. De som hade 

mycket rutiner att följa eller var styrda av andra var inställda på det men upplevde ändå 

sig fria inom uppdraget. Det framkom att informanterna kände en trygghet i att de med 

regelbundenhet, på arbetsplatsträffar, hade möjlighet att berätta, hur de mådde och hur 

stor arbetsbelastning de upplevde. Det fanns trivsel och glädje på arbetsplatserna, de 

upplevde positiv respons när de framförde egna idéer, det uppstod ofta en synergieffekt 

och informanterna hade startat projekt utifrån sina egna idéer. De upplevde att de kunde 

tala med sina kollegor om problem på arbetet eller privat, de trodde att kollegorna 

upplevde det på samma sätt och de upplevde stöd i arbetsgruppen vid svårigheter. De 

flesta kände kollegorna mycket väl, vilket upplevdes som en trygghet. Informanterna 

uttryckte att de var ärliga i sin kommunikation med kollegor. Behov av integritet fanns 

och det upplevdes vara viktigt med en ”frizon” där de inte behövde tala om det privata 

med alla sina arbetskamrater. Det framkom att de inte tvekade att ta upp arbetsrelaterade 

problem med sin chef på ett ärligt sätt och de upplevde att det var viktigt att delge 

chefen sina tankar. De upplevde att de fick feedback från sina kollegor och från sin 

chef. Informanterna berättade att de själva gav kollegor och chef beröm men upplevde 

att det var svårt att ge konstruktiv kritik. De fick beröm från externa kunder, elever, 

vårdtagare eller anhöriga. Informanterna upplevde att de hade möjlighet att umgås med 

sina kollegor på fritiden, det ordnades aktiviteter såsom kubbspel, restaurangbesök, 

bowling, Köpenhamnsresa och go-cart. Privata semesterresor tillsammans med kollegor 

förekom. 

”Jo, det har fungerat bra, jag har fått semester när jag velat och så, vi brukar fixa det 

själva, nästan ha ha.” (intervju nr 2) 

”Jag tycket det är roligt att gå till arbetet, det är meningsfyllt och jag har bra relation 

till mina arbetskamrater.” (intervju nr 4) 

”Det är aldrig några problem för man kan säga vad man tycker till de cheferna vi har, 

vi snackar väldigt öppet med varandra” (intervju nr 5) 

 

Tidigare traumatisk upplevelse 
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Den femte kategorin omfattade informanternas tidigare erfarenheter av traumatiska 

händelser. Det framkom i intervjuerna att nära anhöriga till informanterna hade 

förolyckats i trafikolyckor, föräldrar hade dött, informanterna hade genomgått 

skilsmässor och separationer. Det framkom också att informanterna hade eller hade haft 

fysiska sjukdomar, depressioner samt hade kroppsliga handikapp eller ständig värk. 

Deras nära vänner hade dött i cancer eller andra sjukdomar och partnern hade fått 

cancer. Det framkom att de hanterade smärta och svåra upplevelser med hjälp av familj, 

vänner och kollegor på ett konstruktivt sätt. De intervjuade förväntade sig att få stöd vid 

en eventuell kris, av både familj och vänner men även till viss del kollegor och chef. De 

upplevde att deras sociala nätverk var mycket betydelsefullt när det befunnit sig i kris. 

Det framkom att svåra händelser hade stärkt dem, deras värderingar hade ändrades efter 

dessa händelser så att de såg en meningsfullhet med livet. 

”Jag har haft bekanta som dött i cancer så man får ju andra värderingar när man 

pratar med dom tror jag också, man ändrar sig så att små krämpor inte spelar roll, man 

har blivit äldre, kanske mognare, försöker tänka positivt alltid.” (intervju nr 5) 

”Jag är glad i mig själv även om jag haft sorg.” (intervju nr 6) 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Studiens syfte att undersöka hur arbets- och livsvillkoren såg ut för de som upplevde sin 

hälsa som mycket god, gjorde en kvalitativ undersökning mest tillämplig för att få 

möjlighet att tränga djupare bakom de olika individernas upplevelse av hälsan både 

kroppsligt och själsligt. Urvalet, intervjutekniken, författarens vana av hälsosamtal, 

avstängda telefoner, informanternas möjlighet att själva välja om de ville komma till 

författarens mottagning eller ha intervjun på sin arbetsplats ökade trovärdigheten. Den 

efterföljande bearbetningen, först med en handledare och sedan efter några år en ny 

handledare förstärkte trovärdigheten eftersom intervjumaterialet analyserades och 

tolkades på nytt. De återkommande analyserna och tolkningarna av svaren förstärkte 

överensstämmelsen mellan de utskrivna intervjuerna och resultatet. Intervjuerna 

spelades in och skrevs ut ordagrant inklusive pauser och suckar, för att uppnå bästa 

noggrannhet. Egna reflektioner noterades omedelbart efter varje intervju för att inte 

missa någon iakttagelse. Materialet analyserades och tolkades upprepade gånger 

(Backman, 1998). Intervjucitaten valdes med stor omsorg för att få dem representativa.  

 

Resultatdiskussion 

Informanterna påverkade sitt mående fysiskt, psykiskt och socialt genom sin livsstil 

framförallt genom att motionera upplevde de ett välbefinnande. Andersson (1987) fann i 

en undersökning att 50 % av deltagarna i ett hälsoinformationsprogram rapporterade ett 

ökat välmående då maximala syreupptagningen ökat på grund av motion. Enligt Arbete 

och hälsa projektet, AHA-projektet, (Jensen, et al., 2007) fanns en livsstilsrisk, en 

livsstil som innebar en ökad risk för att drabbas av kranskärlssjukdom. Riskfaktorer som 

undersöktes utifrån metoden var högt blodtryck, höga lipider (blodfetter), diabetes, 

övervikt, rökning, brist på motion, fettrik kost, stressbenägenhet och utmattning. Utifrån 

intervjuerna och genom att se informanterna kunde författaren konstatera att 
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informanterna hade en livsstil som motverkade kranskärlssjukdom vilket var positivt ur 

samhällsekonomisk syn och positivt för informanterna själva. AHA-projektet var en 

satsning som väl stämde med ”Långsiktig satsning på forskning, metodutveckling och 

utbildning” i Mål 17, nationella mål för folkhälsan (SOU, 2000). Informanterna 

upplevde en trygghet i sin familj och på sin arbetsplats och kunde påverka sina liv, de 

deltog i kulturverksamheter och de hade goda relationer med familj, vänner och 

arbetskamrater. Detta stämde också väl med Mål 2 ”Stödjande och sociala miljöer för 

individen” som syftade till minskad isolering, ensamhet och otrygghet samt ökad 

delaktighet i förenings- och kulturverksamhet (SOU, 2000). De teorier som beskrivs i 

Härenstam et al. (1999) om arbets- och livsvillkor stämde ganska väl med vad 

informanterna upplevde avseende bra arbetsledning och mycket inflytande. I gruppen 

Hyggliga, var andelen rökare låg och deras kondition var över genomsnittet vilket också 

stämde med de intervjuade. Andelen med små barn var liten så också i denna studie. 

Alla inom gruppen ”hyggliga” uppgav god hälsa vilket också stämde med författarens 

undersökning (Härenstam et al., 1999). Rubenowitz teorier stämde väl överens med vad 

som kommit fram vid intervjuerna såsom att de flesta informanterna hade relativt stor 

egenkontroll i sitt arbete, de hade också ett positivt arbetsledningsklimat, liksom 

stimulans från arbetet. Det var en god arbetsgemenskap på arbetsplatserna där 

informanterna arbetade, de uttryckte också att de hade en lagom arbetsbelastning. Inom 

den intervjuade gruppen hade alla egen tid för sig själva. De intervjuade upplevde 

inflytande på arbetet i likhet med Petterson & Arnetz, (1998) som beskrev hur 

anställdas resurser kunde stärkas, hälsan befrämjas och välmåendet ökas genom 

organisatoriska interventioner. Enligt Herlin, (2003), kunde psykologiska och sociala 

arbetsförhållande påverka hälsan, främst det psykiska hälsoläget, vilket bekräftades i 

denna studie där informanterna uppgav att de hade ett gott socialt klimat på sina 

arbetsplatser. Det framkom inte att de intervjuade upplevde oro för omorganisationer 

vilket även stämde med Szücs, et al., (2003). Intervjuerna visade att informanterna 

upplevde att det var viktigt att vara närvarande i nuet. De hade en medveten närvaro 

som kunde liknas vid mindfulness eller omedelbart ”upplevande”, inte ett tänkande som 

kretsade kring måsten och borden eller ”tänkande om”(Hedenstedt, 2003). 

Informanternas tidigare traumatiska upplevelser gjorde att de upplevde en 

meningsfullhet i nuet och lättare kunde hantera svårigheter såsom beskrivits av 



   

 17 

Antonovsky (1991). Personligheten och upplevelsen av lycka gav en 

livstillfredsställelse som återfanns i den empiriska lyckoforskningen. De näraliggande 

objektiva faktorerna som påverkade lyckonivåerna mest var kärleks- och 

vänskapsrelationer, fritid och livsstil samt vissa arbeten men en kärleksrelation var den 

allra viktigaste faktorn (Brülde, 2007). 

 

Konklusion/Implikation 
 

Helheten, allt i deras liv, påverkade upplevelsen av god hälsa hos de intervjuade. De 

upplevde sig ha ett rikt socialt liv med bra relationer utanför familjen och kvalitén på 

dessa var bra. De upplevde stort stöd i familjen. God livsstil innebar ett hälsosamt 

levnadssätt med bl. a fysisk aktivitet, inget nikotinbruk och möjlighet att ta sig egen tid. 

Informanterna hade inflytande på arbetsplatsen och upplevde goda arbetsvillkor. 

Tidigare traumatisk upplevelse hade stärkt dem och gjorde att de såg en meningsfullhet 

i livet. Det latenta temat som var Personlighetens betydelse och upplevelse av lycka 

samt att leva i nuet, utkristalliserades sist efter upprepade analyser och tolkningar av de 

utskrivna intervjuerna, vilket gav författaren en aha-upplevelse. Personligheten betydde 

mycket för deras hälsa eftersom de trivdes med sig själva, de hade humor och de hade 

förmågan att vara närvarande i nuet. Informanterna uppgav att de hade en mycket bra 

relation med sin partner och upplevde att de var lyckliga. 

 

Arbetsledare och chefer i den aktuella kommunen skulle kunna vara en presumtiv grupp 

att studera, med en liknande frågeställning, i en eventuell framtida studie. Likväl som 

det vore intressant att genomföra en kvalitativ studie med inriktning på upplevelse av 

lycka, lycka då den relateras till ”närvaro i nuet” eller ”mindfulness”. 


