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Bakgrund 
Ett av delprojekten inom HALV-projektet har huvudsakligen handlat om att ut-
veckla den individuella hälsokompetensen. Inom ramen för detta har det även 
gjorts en studie kring s.k. friskfaktorer vid Växjö universitet. Med friskfaktor 
menas i detta sammanhang en företeelse som förekommer i den enskildes arbets- 
och/eller totala livsmiljö samt levnadsmönster och ger denne förutsättningar för 
att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet.  
 
Syftet med studien var dels att identifiera vilka friskfaktorer som anses vara be-
tydelsefulla rent generellt för att må bra på arbetet, dels vilka faktorer som per-
sonalen upplever kännetecknar deras egen arbetsplats. Det fanns även en för-
hoppning om att studiens resultat skulle kunna utgöra en grund för ett offensivt 
hälsofrämjande arbete vid Växjö universitet.  
 
Inom ramen för studien har det även gjorts vissa jämförelser – bl.a. mellan kön, 
åldrar, arbetsbefattningar och inom vilka enheter på universitetet som man arbe-
tar. 

Innehåll och genomförande 
För att studera friskfaktorerna, såväl i allmänhet som mera specifikt på den egna 
arbetsplatsen, utarbetades en enkät med på förhand fastställda friskfaktorer som 
de anställda fick möjlighet att värdera. Som underlag för utformningen av enkä-
ten gjordes en inventering av olika friskfaktorer som framkommit i tidigare stu-
dier. Dessa friskfaktorer sammanställdes samt omformulerades och reducerades 
något för att göra frågorna tydliga och inte alltför omfattande. De friskfaktorer 
som användes i enkäten är hämtade från studier gjorda av Angelöw (2002), 
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Aronsson (föreläsning 051114), Prevent; Thornblad (2004), Söderlund (2003) 
samt Menckel och Österblom (2000).  
 
För att kunna få en tillförlitlig bild bestämdes att samtliga anställda vid universi-
tet skulle få möjlighet att värdera och ta ställning till i vilken grad de olika frisk-
faktorerna kännetecknar deras arbetsplats. De fick även värdera i vilken grad de 
ansåg att respektive friskfaktor var viktig för att må bra på arbetsplatsen. Av 
denna anledning gjordes datainsamlingen med hjälp av en nätbaserad enkät. En-
käten skickades via e-post ut till samtliga 969 anställda – svarsfrekvensen blev 
57,2 %. 
 
I enkäten ställdes två huvudfrågor;  
• Hur viktiga är nedanstående friskfaktorer för att du ska fungera optimalt och 

må bra på din arbetsplats vid Växjö universitet?  
• I vilken grad upplever du att följande friskfaktorer kännetecknar din arbets-

plats vid Växjö universitet? 
 
De aktuella friskfaktorerna som valdes ut var:  
• Balans mellan arbete och fritid  
• Tillfredsställande arbetsbelastning 
• Positivt och öppet arbetsklimat 
• Tydliga mål och riktlinjer i organisationen 
• Framtidstro på arbetsplatsen 
• Stimulerande och varierande arbetsuppgifter 
• Inflytande/möjlighet att påverka arbetet 
• Upplevelse av meningsfullhet i mitt arbete 
• Flexibla arbetstider  
• God ekonomisk ersättning 
• Stödjande och uppmuntrande ledning 
• Erkännande från andra betydelsefulla personer 
• Möjligheter till kompetensutveckling 
• Möjligheter till friskvård 
• Tid för återhämtning  
• Bra ergonomiska förhållanden 
• Bra samhällsstöd i form av barnomsorg, skola, sjukvård etc.  
• Goda kommunikationer 

Granskning och uppföljning 
Undersökningen om friskfaktorer har utvecklats och granskats genom kontinuer-
lig samverkan med vetenskaplig ledning. Det har även varit en nära dialog med 
projektledningen för HALV-projektet som inneburit att studien följts upp. Un-
dersökningen har efter sammanställning presenterats vid flera tillfällen med det 
huvudsakliga syftet att inspirera till utveckling av arbetsmiljö- och hälsoarbetet, 
men presentationerna har även gett en del återkoppling. 
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Resultat 
Vid den generella bedömningen av friskfaktorernas betydelse framkom att över 
hälften av personalen upplever följande 11 faktorer (av 18) som mycket viktiga 
för att fungera optimalt och må bra på arbetsplatsen (siffran inom parentes visar 
hur många som svarat att faktorn är mycket viktig):  
• Upplevelse av meningsfullhet i arbetet (82 %) 
• Positivt och öppet arbetsklimat (81 %) 
• Balans mellan arbete och privatliv (74 %) 
• Stimulerande och varierande arbetsuppgifter (73 %) 
• Inflytande/möjlighet att påverka arbetet (72 %) 
• Tillfredsställande arbetsbelastning (66 %) 
• Framtidstro på arbetsplatsen (63 %) 
• Stödjande och uppmuntrande ledning (62 %) 
• Tydliga mål och riktlinjer i organisationen (60 %)  
• Möjligheter till kompetensutveckling (59 %) 
• Tid för återhämtning (59 %) 
• Flexibla arbetstider (50 %) 
 
På frågan om i vilken grad friskfaktorerna kännetecknar den egna arbetsplatsen 
vid Växjö universitet svarade personalen att följande friskfaktorer i högst grad 
kännetecknar arbetsplasten: 
• Flexibla arbetstider 
• Stimulerande och varierande arbetsuppgifter  
• Upplevelse av meningsfullhet i arbetet 
• Inflytande/möjlighet att påverka arbetet 
 
De faktorer som sämst kännetecknar Växjö universitet som arbetsplats är: 
• Tydliga mål och riktlinjer i organisationen 
• Tid för återhämtning 
• God ekonomisk ersättning  
 
Om man jämför vad personalen rent generellt tycker är angeläget för att fungera 
optimalt och må bra på arbetsplatsen med hur det ser ut på den egna arbetsplat-
sen kan man urskilja en del intressanta resultat. Vi kan konstatera att personalen 
upplever att tre av de viktigaste friskfaktorerna finns tillgodosedda i mycket hög 
grad alternativt i ganska hög grad på arbetsplatsen; stimulerande och varierande 
arbetsuppgifter, upplevelse av meningsfullhet i arbetet samt inflytande/möjlighet 
att påverka arbetet. Två faktorer som anses vara viktiga men som ganska många 
upplever en viss avsaknad av är positivt och öppet arbetsklimat samt balans mel-
lan arbete och privatliv. 
 
De tre faktorer som flest i personalen saknar på den egna arbetsplatsen är tydliga 
mål och riktlinjer i organisationen, tid för återhämtning samt den faktor som 
sämst kännetecknar arbetsplatsen; god ekonomisk ersättning. Värt att notera är 
dock att god ekonomisk ersättning inte är en av de faktorer som över hälften av 
de anställda upplever som mycket viktigt för trivseln på arbetsplatsen. Det är 
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dock de övriga två faktorernas, tydliga mål och riktlinjer samt tid för återhämt-
ning.  
 
Andra faktorer som minst hälften av personalen anser är mycket viktiga för att 
rent allmänt fungera optimalt och må bra på jobbet och som av de flesta anser 
vara tillgodosedda på arbetsplatsen i ganska hög grad eller i viss grad är; till-
fredsställande arbetsbelastning, framtidstro på arbetsplatsen, stödjande och 
uppmuntrande ledning, möjligheter till kompetensutveckling samt flexibla ar-
betstider.  
 
I studien har även jämförelser gjorts mellan hur följande grupper har svarat: 
• Kvinnor och män 
• Olika åldersgrupper 
• Personal med olika befattningar 
• Personal med respektive utan ledningsuppdrag 
• Personal från olika institutioner/enheter/sektioner 
 
Vad gäller kvinnor respektive män finns det inga större skillnader när det handlar 
om såväl vikten av olika friskfaktorer som i vilken mån de existerar på den egna 
arbetsplatsen. Även när man jämför olika åldersgrupper så finns det förhållande-
vis små skillnader beträffande den generella synen på olika friskfaktorer – där-
emot en del variationer kring hur man upplever att faktorerna kännetecknar ar-
betsplatsen. Åldersgruppen 21-30 utmärker sig oftast då de i högre eller lägre 
grad än övriga upplever att faktorerna kännetecknar arbetsplatsen. Bland annat 
saknar de flera faktorer i högre grad än övriga som; tydliga mål och riktlinjer, in-
flytande/möjlighet att påverka arbetet, stöd och uppmuntran från ledningen samt 
erkännande från andra. 
 
Likaså är svaren från personal med olika befattningar tämligen samstämmiga. 
Man kan utläsa att lektorer/professorer och doktorander är de som skiljer sig nå-
got genom att de rent allmänt upplever störst avsaknad av friskfaktorer. Dessa 
två befattningskategorier har, på ett flertal friskfaktorer, högre siffror i kolum-
nerna i ganska liten grad och inte alls än övriga befattningar. Inte helt överras-
kande upplever de som har ledningsuppdrag i högre grad än övriga inflytande 
och meningsfullhet i arbetet, framtidstro på arbetsplatsen, god ekonomisk ersätt-
ning samt stöd från ledningen. De som inte har ledningsuppdrag å andra sidan 
upplever i något högre grad balans mellan arbete och fritid, tid för återhämtning 
samt tillfredsställande arbetsbelastning. 
 
Den stora skillnaden när det gäller de olika ovanstående jämförelserna finns 
kring hur personalen upplever att den egna arbetsplatsen kännetecknas av frisk-
faktorerna. Växjö universitet har summariskt en indelning i sju institutioner och 
vissa centrala administrativa sektioner. Mellan dessa enheter finns det alltså för-
hållandevis stora skillnader, där vissa arbetsplatser genomgående har en relativt 
låg frekvens av friskfaktorerna medan personalen på andra institutioner upplever 
att faktorerna förekommer mera allmänt.  
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Analys/diskussion 
Om man tittar på studiens huvudfrågor är just det intressanta i själva jämförelsen 
mellan vilka friskfaktorer som de anställda upplever som viktiga och i vilken 
mån de existerar på den egna arbetsplatsen. Går man enkom ut och frågar, utifrån 
tidigare erfarenheter, i vilken mån medarbetarna tycker att olika friskfaktorer är 
väsentliga är det naturligt att man får relativt många personer som tycker att de 
flesta faktorerna är angelägna. Så är även fallet i denna studie där mer än hälften 
av personalen upplever att 11 av de 18 aktuella faktorerna är mycket viktiga. 
Kombinerar man istället frågeställningen med läget på den personliga arbetsplat-
sen kan det däremot utgöra en spännande utgångspunkt för ett offensivt hälso-
främjande arbete. 
 
Det visar sig att några av de friskfaktorer som personalen upplever som betydel-
sefulla för att må bra på jobbet även finns i god omfattning. Det handlar framför-
allt om stimulerande och varierande arbetsuppgifter, upplevelse av meningsfull-
het i arbetet samt inflytande/möjlighet att påverka arbetet. Dessa faktorer är det 
då viktigt att värna om. De finns för närvarande, men de måste ”hållas vid liv”. 
Kanhända ännu angelägnare är att om möjligt försöka arbeta med de faktorer 
som personalen erfar som mycket viktiga för att fungera optimalt och må bra, 
men som finns i mer begränsad omfattning. Det handlar i denna studie framför-
allt om tydliga mål och riktlinjer samt tid för återhämtning. Dessutom finns det 
en viss avsaknad av positivt och öppet arbetsklimat samt balans mellan arbete 
och privatliv. Dessa fyra friskfaktorer kan utgöra en grund för utveckling av ett 
medvetet och framgångsrikt hälsoarbete. Det är förstås inte enkelt att hantera 
dessa komplexa områden, men samtidigt bildar de underlag för ett mer promotivt 
synsätt på hälsoarbetet. Just det promotiva, främjande arbetet är ett viktigt kom-
plement till det mer traditionella preventiva, förebyggande hälsoarbetet. 
 
En ytterligare angelägen fråga är likaledes HUR man ska både komma igång och 
permanenta ett bra förebyggande och främjande arbete. Idag vet vi en hel del om 
vad som orsakar ohälsa på jobbet och börjar även få kunskap om vad som är vik-
tigt för att må bra och trivas på arbetsplatsen. Däremot kan det vara svårt att få 
igång en kontinuerlig process kring hälsoarbetet som involverar de flesta. Det 
kan finnas olika idéer – ett sätt kan vara att frågorna finns med vid arbetsplats-
träffar och/eller via kompetensutveckling. Ett annat är att utveckla det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet till att inte bara belysa frågor om riskbedömning utan 
även ta upp ”friskbedömning”. Varje arbetsplats är självklart unik och måste fin-
na sin process kring det angelägna arbetsmiljö- och hälsoarbetet. En aspekt kan 
dock vara, som den ifrågavarande studien aktualiserar, att ta fokus kring s.k. 
friskfaktorer. 
 

Litteratur 
Angelöw, Bosse (2002): Friskare arbetsplats. Att utveckla en attraktiv, hälsosam och väl-

fungerande arbetsplats. Lund: Studentlitteratur 

5 



6 

Söderlund, Birgitta ”På spaning efter friskfaktorer” i Abrahamsson, Kenneth m.fl. (2003): 
Friskfaktorer i arbetslivet. Stockholm: Prevent  

Menckel, Ewa & Österblom, Lars (2000): Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen – 
om ledarskap, resurser och egen kraft. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Thornblad, Helene (2004): Inventera friskfaktorer – Metodhandbok för handledare. 
Stockholm: Prevent 

Föreläsning 
Aronsson, Gunnar (2005-11-14) Långtidsfriskas arbetsvillkor. Växjö universitet. 
 


	Friskfaktorer – en utgångspunkt i hälsoarbetet?! 
	Bakgrund
	Innehåll och genomförande
	Granskning och uppföljning
	Resultat
	Analys/diskussion
	Litteratur
	Föreläsning



