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SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen var att skapa en djupare förståelse för den upplevsele som anställda i en 

statlig myndighet har avseende friskvårdssatsning med gemensamma träningspass och dess 

betydelse. Frågeställningar som har använts för att besvara syftet är hur upplevelsen av 

friskvårdssatsningen har varit, vilken betydelse satsningen har haft för den sociala 

sammanhållningen samt vilken betydelse den har haft för arbetssituationen. Arbetet baserades 

på en kvalitativ metod med en semistrukturerad intervjuguide. Krav-kontroll-stöd modellen av 

Karasek och Theorells (1990) samt KASAM av Antonovsky (2005) har legat till grund för 

uppsatsens teoretiska ramverk.   

Resultatet visade att upplevelsen av friskvårdssatsningen hade varit roligt och givande för 

deltagarna. Samtliga deltagare upplevde ett förbättrat välmående som visade sig på olika sätt, 

främst visade det sig i form av en piggare och gladare version av sig själva samt att orken på 

arbetsplatsen förbättrades, detta främst de dagar träningspassen genomfördes. 

Friskvårdssatsningen skapade en energiboost, deltagarna betonade vikten av det hade fått 

kämpa tillsammans och att den energi som frambringades på träningspassen följde med till 

arbetsplatsen. Relationerna och sammanhållningen på arbetsplatsen hade förbättrades på grund 

av att deltagarna hade lärt känna varandra bättre och på ett personligare plan. De förbättrade 

relationerna och den stärkta sammanhållningen i relation till deras egna välmående hade 

bidragit till förbättrad arbetsglädje och arbetstillfredsställelse. Vidare visade resultatet att 

friskvårdssatsningen hade påverkat arbetet på olika sätt, dels i form av att ett större engagemang 

och samt att motivation hade frambringats till arbete. Vissa deltagare upplevde även att de 

hanterade arbetet på ett bättre sätt, dels för att deras upplevda stressnivå hade reducerats, de 

kändes sig tryggare samt att de upplevde en högre grad av socialt stöd. 
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ABSTRACT 

The purpose of the thesis was to create a deeper understanding into the experience of an 

employee within a government body regarding health and wellness initiatives and how these 

affect their work. The questions that have been used to answer the purpose are how has the 

experience for health and wellness initiatives been, the significance of the initiative in regards 

to social cohesiveness and the work situation. The work is based on a qualitative method in 

combination with a semi-structured interview-guide. The demand-control-support model of 

Karasek and Theorell (1990) and KASAM by Antonovsky (2005) have been the basis for the 

thesis theoretical framework. 

The results showed that the experience of the health and wellness initiative was fun and 

rewarding for the participants. All participants experienced an improved well-being in several 

different ways, primarily exhibiting a more energetic and happier version of themselves as well 

as improved stamina in the workplace, especially on days when the exercise sessions occurred. 

The health and wellness initiative provided an energy boost, participants emphasized the impact 

of struggling together and that the energy brought forth was carried over to the workplace after. 

Relationships and cohesion in the workplace improved because the participants got to know 

each other better and on a more personal level.  The improved relationships and strengthened 

cohesion in relation to their own well-being had contributed to improved work-joy and job 

satisfaction. The results additionally showed that the health and wellness initative impacted 

work in different ways, partially in increased engagement and motivation to work. Some 

participants also experienced that they could manage their work in a better way, partially 

because their perceived stress level had decreased, they felt more secure and experienced a 

higher degree of social support.  

 

 

 

 

 

Keywords: health and wellness initiatives, social cohesiveness, psychosocial work 

environment, health promotion. 



 
 

FÖRORD 

Jag vill rikta ett stor tack till Kjell Englund på Mittlivsstil som varit till hjälp gällande kontakt 

med myndigheten, de personer som har deltagit i frisvårdssatingen samt till personerna jag fått 

möjlighet att intervjua. Vidare vill jag rikta ett stort tack till min handledare Magnus Nygren 

som vägledd mig genom detta examensarbete. Ni har gjort denna friskvårdssatsning och 

examensarbete möjligt att genomföra.  

  



 
 

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Problemformulering ................................................................................................................ 2 

1.2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................................ 3 

1.3 Disposition............................................................................................................................... 3 

1.4 Fördjupad bakgrund ................................................................................................................ 4 

2 Teoretiskt ramverk .......................................................................................................................... 5 

2.1 Tidigare forskning ................................................................................................................... 5 

2.2 Psykosocial arbetsmiljö ........................................................................................................... 5 

2.3 KASAM – känsla av sammanhang .......................................................................................... 6 

 Begriplighet ..................................................................................................................... 7 

 Hanterbarhet .................................................................................................................... 7 

 Meningsfullhet ................................................................................................................. 8 

2.4 Krav- och kontroll modellen ................................................................................................... 8 

 Socialt stöd ...................................................................................................................... 9 

 Aktiva arbeten ................................................................................................................. 9 

 Högstressarbeten.............................................................................................................. 9 

 Lågstressarbeten .............................................................................................................. 9 

 Passiva arbeten .............................................................................................................. 10 

 Vi-känsla och samarbete ................................................................................................ 10 

3 Metod och genomförande .............................................................................................................. 11 

3.1 Metodval ................................................................................................................................ 11 

3.2 Datainsamlingsmetod ............................................................................................................ 11 

3.3 Urval ...................................................................................................................................... 12 

3.4 Genomförande av intervjuer .................................................................................................. 13 

3.5 Bearbetning och analys av data ............................................................................................. 13 

3.6 Trovärdigheten och tillförlitlighet ......................................................................................... 14 

3.7 Etiska överväganden .............................................................................................................. 14 

3.8 Metoddiskussion .................................................................................................................... 15 

4 Resultat och analys ........................................................................................................................ 17 

4.1 Upplevelse ............................................................................................................................. 17 

 Det egna välmående ...................................................................................................... 17 

 Energiboost .................................................................................................................... 19 

4.2 Social sammanhållning .......................................................................................................... 20 

 Relationer på arbetsplatsen ............................................................................................ 21 



 
 

 Betydelsen av chefernas deltagande .............................................................................. 24 

4.3 Påverkan på Arbetet .............................................................................................................. 25 

 Förändrat samarbete i arbetsgruppen ............................................................................. 28 

 Förändrade arbetssätt ..................................................................................................... 29 

 Motivation till fortsatt hälsopromotivt arbete ................................................................ 32 

5 Diskussion ..................................................................................................................................... 34 

5.1 slutsats ................................................................................................................................... 36 

5.2 Framtida forskning ................................................................................................................ 37 

Intervjuguide .............................................................................................................................................  

Inledande frågor ....................................................................................................................................  

Upplevelsen av friskvårdssatsningen ....................................................................................................  

Upplevelsen av (påverkan på) sociala relationer på arbetet ..................................................................  

Upplevelsen av (påverkan på) arbetet i sig ............................................................................................  

Avslutande .............................................................................................................................................  

Information inför undersökning ................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 INLEDNING 

Relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa är positiv, regelbunden fysisk aktivitet bidrar till 

lägre vilopuls samt lägre blodtryck. Dessa aspekter förstärker kroppens resurser och 

förutsättningar att hantera psykosocial stress på ett bättre sätt, vilket i sin tur leder till mindre 

påfrestning för hälsan (Weman-Josefsson & Berggren, 2013) Gymnastik- och idrottshögskolan 

har genomfört en studie där resultatet visade att individer med medelhög eller hög kondition 

presterar bättre än individer med lägre kondition, samt att fysisk kondition förbättrade 

långtidsminnet för händelser och impulskontrollen (Prevent, 2019). Kukuczyka (2018) belyser 

att relationen mellan fysisk aktivitet och förmåga att utföra arbete har ett tydligt samband. 

Arbetsförmågan visade sig vara relaterad till den nivå av fysisk aktivitet de anställda utförde, 

ju högre nivå av fysisk aktivitet desto högre blev arbetsförmågan, störst skillnad visade sig när 

anställda som inte tidigare tränat blev mer fysiskt aktiva. Han kunde också visa att upplevda 

somatiska symtom och diagnostiserad sjuklighet reducerades när anställda var fysisk aktiva. De 

anställda rapporterade då om minskad upplevd ångest, minskad nivå av depressiva symtom, 

samt minskad nivå av stress. Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskriver att individen 

spenderar mycket tid på arbetet vilket ofta präglas av en krävande miljö där de anställda ständigt 

förväntas leverera resultat. Det är betydelsefullt att som arbetsgivare skapa resurser för att på 

bästa sätt kunna hantera den stress som kan uppstå samt för att hantera den krävande arbetsmiljö 

individen befinner sig i. Detta i form av att erbjuda friskvård för de anställda, vilket kan vara 

en funktion för att reducera åtgärdsarbete som rehabilitering.  

Enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013) kan arbetsplatsen vara en bra arena för individen 

hälsa och välbefinnande. Individen påverkas av den atmosfär som skapas och av de sociala 

aspekterna, vad gäller hälsorelaterade beteendemönster och attityder. Det behöver därför, på 

arbetsplatser, finnas en miljö som stödjer detta i form av resurser, tid och acceptans för det 

hälsofrämjande arbetet, exempelvis fysisk aktivitet. Vidare beskriver Hansson (2004) att 

företag och arbetsplatser behöver kunskap om hälsoarbete. Chefernas engagemang och 

motivation till att arbeta hälsopromotiv samt hur de värnar om sitt eget välmående och sin hälsa 

är betydande aspekter för det hälsofrämjande arbetet. Han menar att cheferna är förebilder för 

medarbetarna och att de i hög utsträckning påverkar kulturen som råder på arbetsplatser vad 

gäller hälsorelaterade beteenden (Hansson, 2004).  
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Det bör finnas, hos både chefer och medarbetare, ett engagemang och en vilja att genomföra 

aktiviteter på arbetstid, samt att det är en fördel att välja aktiviteter som anses vara kul (Prevent, 

2019). Använder majoriteten av de anställda på arbetsplatsen de förmåner som tilldelas vad 

gäller det hälsofrämjande arbetet utgör det goda möjligheter till god hälsa och välbefinnande 

på arbetsplatsen. Det skapar även bättre möjligheter för arbetsgivaren att arbeta med en miljö 

som inkluderar regelbunden fysisk aktivitet (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Torts att 

medarbetaren har eget ansvar att genomföra fysisk aktivitet är ledarskapet av stor betydelse för 

det hälsofrämjande arbetet, det är chefens största ansvar att det anställda mår bra vilket kräver 

att de har kunskap och resurser, samt att det finns rätt förutsättningar på arbetsplatsen (Prevent, 

2019).  

1.1 PROBLEMFORMULERING 
Arbetsmiljöverkets (2018) rapport ”Arbetsorsakade besvär 2018” visade att tre av tio 

sysselsatta i Sverige har drabbats av hälsorelaterade problem på grund av arbetet. Detta visade 

sig i besvär som sömnsvårigheter, ångest, oro och försämrad tankeförmåga. Vidare visade det 

sig i besvär som koncentrationssvårigheter, huvudvärk samt problematik med minnet. En 

tredjedel av de individer som har drabbats av hälsoproblem, relaterade till arbetet blir 

sjukskrivna, det vill säga en psykosocial problematik (Prevent, 2018). De ökade kraven på 

effektiviteten och stressen i arbetet har bidragit till att vi rör på oss i mindre utsträckning. En 

jämförelse som har genomförts visade att svenska folket har sämre kondition än för tjugo år 

sedan (Prevent, 2019). 

Enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013) är många medvetna om att fysisk aktivitet är 

betydelsefullt för människan, likväl de risker som kan uppstå vid utebliven fysisk aktivitet. 

Trots detta är det många som inte lyckas skapa beteenden som leder till regelbundna 

motionsvanor. Kraven vi ständigt möts av i vardagen är en bidragande aspekt till att människan 

återgår till gamla beteendemönster när de försöker öka graden av fysisk aktivitet. Det kan visa 

sig i motgångar som trötthet, tidsbrist och bristande motivation. Just motivationen, specifikt, 

kan vara svår att hitta då vardagen gör sig påmind. Arbetsgivaren bör därför införa 

professionella stödfunktioner till medarbetarna, för att både uppmuntra och bevara hälsosamma 

beteendemönster. Att endast erbjuda gymkort, aktiviteter eller rabatter räcker således inte för 

att fånga upp de anställda som är i störst behov av regelbunden fysisk aktivitet. Det är heller 

inte tillräckligt för det fåtal behövande anställda som väljer att ta del av erbjudandet, exempelvis 

gymkort eller andra aktiviteter, för att de ska upprätthålla det nya hälsosamma 

beteendemönstret (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Saknas det möjlighet att erbjuda stöd 
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och support under arbetstid menar arbetsgivare att det blir svårt att motivera anställda till att 

vara fysiskt aktiva under arbetstid (Banwell, Sargent, Dixon & Strazdins. 2019). Detta på grund 

av det ovan beskrivna, det vill säga att det är svårt att ändra och behålla nya beteendemönster.  

Resultatet blir snarare att erbjudandet nyttjas och upprätthålls av de anställda som redan är 

aktiva och regelbundna motionärer. Arbetsgivare drar ofta in friskvårdserbjudanden på grund 

av att det endast är ett fåtal som tar del av dessa. De missar dock ofta en viktig poäng, vilket är 

att erbjuda professionella stödfunktioner i form av att rekrytera personal med rätt kompetens 

för friskvårdsarbetet. Detta är således av betydelse för att öka förutsättningarna att lyckas 

inspirera till och upprätthålla nya beteendemönster hos anställda i ett långsiktigt perspektiv 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Enligt Hansson (2004) saknas det ofta både aktiviteter 

och erbjudanden inom hälso- och arbetsmiljöarbetet, samt en medvetenhet om vad insatser 

inom området kan generera i termer av positiva effekter.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att skapa djupare förståelse för den upplevelse som anställda i en 

statlig myndighet har avseende friskvårdssatsning och dess påverkan på arbetet. 

- Hur har deltagarna upplevt friskvårdssatsningen? 

- Vilken betydelse har friskvårdssatsningen haft på den sociala samanhållningen i 

arbetsgruppen?  

- Vilken betydelse har friskvårdsaningen haft för arbetssituationen? 

1.3 DISPOSITION  

Uppsatsen är disponerad med ett inledande avsnitt, där presenteras problemformulering, syfte 

och frågeställningar samt fördjupad bakgrund. Efter detta följer ett teoretiskt ramverk med 

underrubrikerna: tidigare forskning, psykosocial arbetsmiljö samt vi-känsla och samarbete. 

Vidare under teoretiskt ramverk redogörs Krav-kontroll-stöd-modellen samt KASAM. Därefter 

följer metod och genomförande med underrubrikerna: val av metod, datainsamlingsmetod, 

urval, genomförande av intervjuer samt bearbetning och analys av data. Vidare under metoden 

presenteras trovärdigheten och tillförlitligheten, etiska överväganden samt metoddiskussionen. 

Sedan följer ett resultat- och analysavsnitt med underrubrikerna: upplevelse, social 

sammanhållning samt påverkan på arbetet. Avslutningsvis presenteras diskussionen som 

sammanfattar det teoretiska ramverket i förhållande till resultat och analys.  
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1.4 FÖRDJUPAD BAKGRUND 

Jag inledde undersökningen med ett projekt i form av en friskvårdssatsning som bestod av 

gemensamma träningspass, detta innan intervjuprocessen påbörjades. Friskvårdssatsningen 

genomfördes på en statlig myndighet med cirka hundra anställda, varav femton deltog i 

friskvårdssatsningen, tre sektionschefer av sex möjliga samt tolv medarbetare. 

Friskvårdssatsningen bestod av ett femveckorsprojekt som innefattade två träningstillfällen i 

veckan, vilka jag organiserade. Vid träningstillfällena fokuserade jag främst på cirkelträning, 

antalet stationer med olika träningsövningar och tid på intervallerna varierade från tillfälle till 

tillfälle. Detta gjorde även stationerna i sig vilket gav möjlighet till att träna både styrka och 

kondition. På varje station arbetade deltagarna två och två vilket bidrog till en gemenskap och 

möjlighet till att peppa varandra. Tidigare träningsbakgrund varierade bland deltagarna, detta 

både vad gäller mängd träningstimmar och träningsform. Vissa tränade regelbundet medan 

andra hade varit fysiskt aktiva tidigare och behövde komma igång med regelbunden träningen 

igen. Under projektets gång hoppade ett antal deltagare av på grund av skador samt att deltagare 

tillkom allt eftersom. Vissa deltog även vid enstaka tillfällen medan andra var stadigt 

återkommande vid varje träningstillfälle. Intervjupersoner valdes ut av de som stadigt var 

återkommande på träningspassen.  

Detta projekt har varit genomförbart tack vare ett samarbete med friskvårdsanläggningen, 

Mittlivsstil.  Kontakt med myndigheten togs via företagsavdelningen på Mittlivsstil och på det 

sättet fick jag möjlighet att presentera idén om friskvårdssatsningen för myndigheten. När jag 

hade presenterat idén och tillräckligt många deltagare hade anmält sig bokade jag träningslokal 

på friskvårdsanläggningen Mittlivsstil där träningstillfällena genomfördes. 
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2 TEORETISKT RAMVERK 

Under denna del presenteras tidigare forskning som är relevant för det valda ämnet samt de 

valda teorierna, vilka är Karasek och Theorell (1990) Krav-kontroll-stöd-modell och 

Antonovsky (2005) KASAM som står för känslan av sammanhang. Vidare presenteras 

begreppet psykosocial arbetsmiljö. 

2.1 TIDIGARE FORSKNING 

Aspekter som är av betydelse för huruvida anställda väljer att vara fysiskt aktiva eller ej, är att 

både arbetsgivare och personal har ett engagemang i hälsopromotiva aktiveter på arbetsplatsen. 

Detta skapar positivitet och en större vilja till fysisk aktivitet (Pedersen, Halvari & Williams, 

2017). Aspekter som också visade sig vara av betydelse för den anställdes vilja att vara fysisk 

aktiv var möjligheten att utföra den fysiska aktiviteten på arbetstid, något som resulterade i att 

de anställa utförde fysisk aktivitet i högre grad även på sin fritid. Det var svårt för anställda att 

utföra fysik aktivitet på sin fritid utan stöd, support och möjlighet till rörelse på arbetstid 

(Banwell, Sargent, Dixon, & Strazdins, 2019; Grande, Cieslak & Valter Silva. 2016). Vidare 

beskriver Winroth och Rydqvist (2008) aspekter som är viktiga för kroppsliga- och mentala 

funktionerna, vilket är att vi belastar muskler, leder och vårt cirkulations- och nervsystem med 

fysisk aktivitet. Rörelse är således en viktig aspekt för ett bra välmående och är ett viktigt inslag 

på arbetsplatser.  

2.2 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö belyser hur olika situationer i arbetet och på arbetsplatsen 

påverkar människor på ett eller annat sätt. Begreppet inkluderar samspelet som sker mellan 

individen och dess omgivning, det vill säga mellan medarbetarna samt de organisatoriska och 

fysiska förhållandena på arbetsplatsen. Helheten i arbetsmiljön består av tre delar, den fysiska, 

organisatoriska och den sociala arbetsmiljön, där den sociala arbetsmiljön innefattar bland annat 

kommunikation, samspel och relationer mellan människor och grupper. Arbetsmiljön har stor 

betydelse för den enskilda individens välbefinnande och hälsa. Individen personlighet är en 

aspekt som påverkar hur den enskilde individen påverkas och utvecklas i ett samspel med 

omvärlden (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2018).  Vidare beskriver Weman-Josefsson och 

Berggren (2013) att olika individer hanterar svåra situationer på olika sätt, de reagerar och 

agerar därför i olika grad på stress och andra långsiktiga negativa aspekter.   
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Lennéer-Axelson och Thylefors (2018) beskriver att vi är ”varandras arbetsmiljö” (s 34) vilket 

syftar till att dynamiken i en grupp och dess medlemmar är betydande för den psykosociala 

arbetsmiljön.  För att skapa en känsla av arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen krävs ett nära 

sampel i arbetsgruppen, något som sker via olika former av kontakt mellan anställda. Samspelet 

skapas och utvecklas genom delaktighet, socialt stöd, ledarskap och positiv stimulans av olika 

slag (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2018).  Ett sätt att lära känna varandra som personer, vilket 

är av stor vikt för att skapa en delaktighet, vara att genomföra någon form av aktivitet, gärna en 

fysisk aktivitet som utspelar sig i en miljö utanför arbetet. Detta kan skapa en öppenhet och 

möjlighet vilket kan bidra till att anställda lär känna varandra på ett djupare och personligare 

plan. Möten, samtal och andra typer av interaktioner mellan anställda kan då ske på ett mer 

personligt och avslappnat sätt (Hanson, 2004). 

Enligt Hansson (2004) kan arbetsglädje och en god hälsa på arbetsplatsen utvecklas genom ett 

hälso- eller frisvårdsprojekt, sådana projekt kan bland annat främja samarbetet i arbetsgruppen, 

förbättra orken hos den anställda, samt bidra till att det skapas en ökad trivsel på arbetsplatsen. 

Vidare beskriver Hansson (2004) situationen som kan uppstå när satsningen frambringar 

positiva effekter och positiva känslor hos anställda på arbetsplatsen, vilket är att det snabbt 

sprider sig samt att det sannolikt utvecklas ett intresse och en vilja hos övriga anställda till att 

delta. De positiva effekterna i arbetsgruppen möjliggör ett långsiktigt hälsofrämjande arbete på 

arbetsplatsen.  

2.3 KASAM – KÄNSLA AV SAMMANHANG 

Sociologen Aron Antonovsky är grundare till teorin KASAM - känslan av sammanhang.  

Teorin består av tre centrala komponenter vilka är, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Antonovsky (2005) belyser att känslan av sammanhang är en viktig aspekt för 

det salutogena arbetet, det vill säga arbete för att främja det friska och för att främja människans 

hälsa. Individer som känner en hög känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har 

också en hög KASAM, till skillnad från individer som har en låg känsla av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, vilka har låg KASAM. Det kan även vara så att individen 

uppfyller en eller två av de tre möjliga komponenterna, vilket bidrar till att graden av KASAM 

varierar. Komponenterna har ett samband mellan varandra och graden av KASAM har 

betydelse för hur individen hanterar och agerar i svåra situationer och tuffa perioder i livet. En 

person som upplever hög grad av KASAM har större förutsättningar att klara nederlag och svåra 

perioder i livet (Antonovsky, 2005). Enligt Hansson (2004) kan denna teori vara behjälplig för 
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att skapa en övergripande förståelse för hur människan kan utveckla och bevara sin hälsa, med 

andra ord för att utveckla det salutogena tänkandet, och därmed möjligheten att påverka sin 

hälsa och sitt välmående.  

 Begriplighet 

Begriplighet står för graden av inre och yttre stimuli, det vill säga om och i vilken grad 

människan uppfattar information som begriplig eller inte. Individer med hög känsla av 

begriplighet upplever information i stor utsträckning som ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig. Detta kan jämföras med individen som har en låg känsla av begriplighet 

där information snarare upplevs som kaotisk. Den upplevs då med andra ord som oförklarlig 

och oordnad eller, uttryckt på ett annat sätt, att den saknar struktur och tydlighet. Information 

och skeenden som individen möts av oväntat, det vill säga information eller skeenden som inte 

gått att förutspå, kan en person med hög känsla av begriplighet hantera, strukturera och förklara. 

Individen kan genom sin höga känsla av begriplighet således hantera den oväntade situationen, 

och därmed uppleva den som begriplig (Antonovsky, 2005). Hansson (2004) beskriver bland 

annat att språket och dess nivå har betydelse för hur varje enskild individ förstår information 

som hen dagligen tar del av. Inte minst på arbetsplatser där förståelse för kollegors 

kommunikation, kroppsspråk och tonfall är viktiga aspekter för att skapa begriplighet.  

 Hanterbarhet 

För att uppnå en känsla av hanterbarhet krävs att individen redan har en känsla av begriplighet, 

detta för att förståelse är en viktig aspekt för att kunna hantera och agera i situationer (Hansson, 

2004). För att uppnå en känsla av hanterbarhet behövs inte bara en känsla av begriplighet, utan 

även att resurser och stöd finnas till förfogande för att möjliggöra hanterbarhet, att kunna 

hantera det stimulis och krav individen möts av. Resurser kan vara både människans egen 

kontroll och förmåga att hantera situationer, men även stöd och hjälp av personer i ens 

omgivning, exempelvis pålitliga kollegor (Antonovsky, 2005). För att skapa en hög känsla av 

hanterbarhet på arbetsplatsen beskriver Hansson (2004) dels att individen är i behov av 

tillmötesgående kollegor som är villiga att hjälpa, samt att individen själv klarar av att möta de 

krav som ställs i dennes arbetssituation. För att skapa egenkontroll och hanterbarhet i arbetet 

behöver individen känna att denne har inflytande i arbetet, kan ta egna initiativ samt att det 

finns möjlighet att styra sin egen takt att arbeta. Negativ stress kan uppstå om arbetsbelastning 

och krav i relation till de resurser och handlingsutrymme som finns till förfogande inte är 

tillräckliga. Med andra ord, det leder till en minskad känsla av hanterbarhet (Hansson, 2004). 
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 Meningsfullhet 

Meningsfullhet är den komponent Antonovsky (2005) beskriver som motivationskomponenten 

och därför anser han den som den viktigaste komponenten. Känslan av meningsfullhet har 

betydelse för huruvida människan kan skapa en känsla av delaktighet. Individer med en stark 

känsla av meningsfullhet kan ta sig an svåra, tråkiga och olyckliga situationer med ett 

engagemang, om än de inte upplever dessa situationer som roliga. Dessa individer försöker 

alltid göra sitt bästa, utan att se dessa svåra situationer som bördor, det vill säga att de har en 

förmåga att behålla sin egen värdighet i behåll även när de upplever motgångar (Antonovsky, 

2005). Individen behöver motiv för framtiden, detta bidrar till en motivation att agera. För att 

få energi och en drivkraft krävs det att människan är motiverad, vilket i sin tur behövs för att 

uppnå resultat. Personer som saknar motivation har sämre ork och sämre vilja att uppnå resultat. 

Infinner sig en känsla av meningsfullhet skapas också ett intresse att förstå och det ökar 

motivationen att hantera problem, det vill säga att känslan av begriplighet och hanterbarhet kan 

uppnås med en känsla av meningsfullhet (Hansson, 2004).  

Meningsfullhet kan skapas av små händelser och sammanhang som ger individen energi utifrån 

dennes nuvarande behov. På arbetsplatsen är det bland annat av betydelse för vilka kollegor vi 

har och den personliga utvecklingen som sker inom varje individ mot att skapa och uppleva 

meningsfullhet. Att känna sig sedd och att vara behövd är också faktorer som bidrar till en 

känsla av meningsfullhet (Hansson, 2004). 

2.4 KRAV- OCH KONTROLL MODELLEN 

Krav- och kontroll modellen är en tvådimensionell modell som på senare tid har utvecklat en 

tredje dimension, socialt stöd. Detta är en modell som används för att förstå relationen mellan 

de yttre kraven och den kontroll individen har att kunna påverka arbetet och sin arbetssituation. 

Modellen är således användbar för att förstå och kunna hantera de psykosociala förhållandena 

på arbetet. Graden av psykiska krav i relation till vilken kontroll individen har i arbetet och 

arbetssituationen är av betydelse för hälso- och beteendemässiga effekter som kan uppstå 

(Karasek & Theorell, 1990).  När det råder en obalans mellan kraven och förmåga att hantera 

dessa kan negativ stress uppstå. Det är således betydelsefullt att ha möjlighet att kunna påverka 

och kontrollera den situation individen befinner sig i för att motverka kronisk stress och 

utmattning (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Karasek och Theorell (1990) har delat in 

arbetet i fyra olika arbetssituationer, aktiva arbeten, lågstressarbeten, högstressarbeten och 

passiva arbeten.  
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 Socialt stöd 

Karasek och Theorell (1990) belyser att det sociala stödet på arbetet är en av det viktigaste 

arbetsmiljöresurserna. Sociala relationer och social sammanhållning är av betydelse för 

individens hälsa och välbefinnande, att känna stöd från både kollegor och chefer är 

betydelsefullt för att minska risken att drabbas av ohälsa och negativ stress. Det reducerar 

således känslan av psykisk belastning.  Begreppet socialt stöd är indelat i två delar, emotionellt 

och instrumentellt stöd, det emotionella stödet belyser det sociala samspelet och tillit mellan 

chefer och medarbetare, det belyser även graden av social sammanhållning på arbetsplatser i 

förhållande till samspelet och tilliten som infinner sig på arbetsplatsen. Det instrumentella 

stödet syftar till graden av stöd vad gäller arbetsuppgifter.  

 Aktiva arbeten 

Aktiva arbeten är den arbetssituation som är mest gynnsam för individen. Den karaktäriseras av 

att den anställda har hög grad av kontroll, det vill säga att individen har inflytande över sin 

arbetssituation. Denna arbetssituation medför ett stort handlingsutrymme för individen, vilket 

har visat sig vara mycket effektivt och bidrar till ökad problemlösningsförmåga. När höga krav 

ställs mot hög kontroll bidrar det till arbetsglädje, effektivare läroprocess samt en vilja hos 

individen att utvecklas (Karasek & Theorell, 1990).  

 Högstressarbeten 

Högstressarbeten innebär att individen möts av höga krav med låg kontroll, det vill säga att 

individen inte har tillräckligt med resurser och möjligheter till kontroll att hantera det krav som 

arbetet ställer. Denna arbetssituation har stor påverkan på hälsan och kan skapa olustkänslor 

hos individen, vilket kan leda till trötthet i arbetet, negativ stress och låg motivation till att 

arbeta. En kombination av höga psykiska krav och låg kontroll är den arbetssituationen som i 

störst utsträckning kan frambringa psykisk belastning och där med ohälsa (Karasek & Theorell, 

1990). 

 Lågstressarbeten 

Enligt Karasek och Theorell (1990) präglas lågstressarbeten av att individen står inför få 

psykiska krav i relation till hög kontroll. Med andra ord har individen högt inflytande över sitt 

arbete, detta i kombination med att individen inte utsätts för särskilt stora utmaningar. Individer 

som befinner sig i denna arbetssituation drabbas i låg utsträckning av psykisk belastning och 

sjukdom.  
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 Passiva arbeten 

Det passiva arbetet kännetecknas av att individen befinner sig i en arbetssituation med låga krav 

och låg kontroll, detta i form av att arbetssituationer inte tillåter individen att vara 

handlingskraftig eller att lösa problem samt att individen inte står inför särskilt många 

utmaningar. Arbetssituationen kan därför leda till passivitet på arbetet samt att individens 

kompetens reduceras allt eftersom, detta på grund av att passiva arbeten ofta präglas av att vara 

monotona (Karasek & Theorell, 1990).     

 Vi-känsla och samarbete 

Vi-känslan i en grupp skapas bland annat genom en god sammanhållning och samhörighet, detta 

bidrar till att medlemmar både vill stanna kvar i gruppen samt hålla ihop den. Kan arbetsgivaren 

erbjuda uppgifter som är både meningsfulla och stimulerande, vänner på arbetsplatsen, samt en 

bra lön skapas en attraktion att tillhöra en viss grupp. Harmoni, trygghet, lojalitet och normer 

är aspekter som frambringar vi-känslan, vilket leder till en stabilitet på arbetsplatsen och i 

arbetsgruppen (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2018). Vidare beskriver Lennéer-Axelson och 

Thylefors (2018) att hur arbetsklimatet formas och hur karaktär skapas har sitt ursprung i och 

beror på graden av sammanhållning på arbetsplatsen. I en sammansvetsad grupp, där det råder 

ett glatt humör och där individer trivs med varandra samt med sina arbetsuppgifter, det vill säga 

när relationen mellan kollegor och chefer fungerar väl både vad gäller relationer och 

arbetsuppgifter, skapas en högre grad av effektivitet och en härlig energi på arbetsplatsen. När 

dessa aspekter infinner sig genererar det i arbetsglädje och meningsfullhet hos de anställda.  

En god psykosocial arbetsmiljö bygger på den grundläggande aspekten tillit. Tillit skapar 

trygghet och när tryggheten infinner sig på en arbetsplats genereras en bättre kommunikation. 

Detta på grund av att individer vågar ta mer plats när de känner trygghet, de vågar framföra sina 

åsikter i större utsträckning, samt att problemlösningsförmågan i arbetsgruppen förbättras. 

Tryggheten frambringar även en ökad öppenhet på arbetsplatsen, och detta i sin tur tillåter större 

utrymme för humor och skratt. Att känna förtroende är en grundläggande aspekt för ett gott 

samarbete, både vad gäller individens yrkeskompetens och relationerna dem emellan (Lennéer-

Axelson & Thylefors, 2018).   
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3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 

I följande avsnitt presenteras hur arbetsprocessen i denna underökning har genomförts, valet 

av metod, hur materialet är insamlat och hur detta har analyserat. Vidare beskrivs 

undersökningens tillförlitlighet samt etiska överväganden.  

3.1 METODVAL 

Syftet med denna undersökning var att skapa djupare förståelse för den upplevelse som 

anställda i en statlig myndighet har avseende en friskvårdssatsning och dess påverkan på 

arbetet. Detta utifrån frågeställningar om hur upplevelsen av friskvårdssatsningen har varit, 

vilken betydelse den har haft för den sociala sammanhållningen i arbetsgruppen samt vilken 

betydelse friskvårdssatsningen har haft för arbetssituationen. För att besvara syfte och 

frågeställningar har en kvalitativ metod använts. Valet av metod är baserat på det Byrman 

(2011) beskriver kännetecknar en kvalitativ metod, det vill säga att skapa en förståelse för 

intervjupersonernas upplevelse – i denna undersökning med fokus på upplevelserna av en 

friskvårdssatsning En semistrukturerad intervjuguide utformades och användes under 

intervjuerna. Denna form av intervjuguide tillåter en djupare förståelse av intervjupersonernas 

upplevelse och resonemang, vilket är ämnat för att besvara det undersökningen syftar till 

(Bryman, 2011). 

3.2 DATAINSAMLINGSMETOD  

Innan friskvårdssatsningen inleddes besvarade alla deltagare ett frågeformulär som bestod av 

fyra frågor, samma frågeformulär besvarades efter avslutad träningsperiod. Dock valde jag att 

inte ta med det materialet då jag snarare ville fokusera mer djupgående på deltagarnas 

upplevelser, vilket svaren från intervjuerna täckte upp.  

Materialet till denna undersökning har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. En 

intervjuguide av denna karaktär utgör en grund som består av övergripande och öppna frågor 

som syftar till att besvara undersökningen syfte och frågeställningar. En semistrukturerad 

intervjuguide gör det möjligt att frångå den satta intervjuguiden genom att ställa följdfrågor 

utifrån intervjupersonens svar, detta för att få mer utvecklade och fördjupade svar. Frågorna 

skedde inte i enighet med ordningen på intervjuguiden, utan även här baserades det på 

intervjupersonens svar (Bryman, 2011). Valet av en semistrukturerad intervjuguide grundades 
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på möjligheten att få en fördjupad förståelse för hur de anställda upplevde friskvårdssatsningen 

med de gemensamma träningspassen.  

Intervjuprocessen påbörjades när det återstod en vecka av friskvårdssatsningen, därav 

genomfördes vissa intervjuer under sista veckan av pågående träningsperiod medan andra 

intervjuer genomfördes efter avslutad träningsperiod. Intervjuguiden som har används är 

strukturerad med tre teman som är framtagna utifrån vad undersökningen är ämnad att besvara. 

Varje tema består av tre till nio frågeställningar samt att intervjuguiden inleds med några 

inledande frågor. Jacobsen (1993) belyser vikten av att skapa en intervjuguide med olika teman, 

vilket innebär att alla intervjupersoner besvarar och berör då samma teman och ämnen. Detta 

är betydelsefullt för att kunna besvara undersökningens syfte.  

3.3 URVAL 

Personerna som har intervjuats har alla deltagit i friskvårdssatsningen och intervjuer har 

genomförts med både sektionschefer och medarbetare. Eftersom undersökningen syftar till att 

undersöka upplevelser av den friskvårdssatsning som har genomförts, har valet av 

intervjupersoner valts ut från de som har deltagit i träningsaktiviteterna. Valet av 

intervjupersoner är, vidare, baserat på de personer som har varit återkommande på 

träningstillfällena. Träningsgruppen startades med femton stycken deltagare, allt eftersom har, 

som tidigare nämnts, vissa personer hoppat av på grund av skada samt att det har tillkommit 

personer som hoppat in på något enstaka träningstillfälle. Jag har inte valt personer som endast 

varit på något enstaka träningstillfälle och heller inte personer som tillkommit i slutet av 

friskvårdssatsningen. De personer som har intervjuats tillhör olika sektioner inom den 

undersökta myndigheten, alla tillhör dock samma arbetsgrupp trots att de formellt är kopplade 

till olika sektioner; de har alla samma arbetsplats och har ett samarbete med varandra oavsett 

sektion eller titel. Eftersom jag vill undersöka vad det gemensamma träningspassen har för 

betydelse för den psykosociala arbetsmiljön och främst interaktionen mellan de anställa var det 

av betydelse att det var en gemensam arbetsgrupp som har ett samarbete och daglig kontakt 

med varandra. Kontakt med de valda intervjupersonerna skedde via mail som skickades till de 

som uppfyllde kriteriet, det vill säga de personer som har deltagit återkommande och 

regelbundet vid träningstillfällena. Detta är i linje med vad Byrman (2011) beskriver som ett 

riktat urval.   
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3.4 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

Innan intervjuerna påbörjades skickades ett informationsbrev ut till intervjupersonerna. 

Informationsbrevet inföll information om undersökningens syfte samt de etiska riktlinjerna, det 

vill säga att allt material kommer behandlas konfidentiellt. Brevet innehöll även information 

om att intervjun kommer att spelas in med deras samtycke, att de har möjlighet att avsluta 

intervjun om så önskas samt att de endast svarar på frågor de själva vill besvara. Det som också 

genomfördes innan intervjuerna påbörjades var en pilotintervju. Detta för att bli bekväm med 

intervjuguiden och bli uppmärksammad på vad den kan komma att belysa, samt det Byrman 

(2011) beskriver varför en pilotintervju är av betydelse, det vill säga för att få insikt i om 

frågorna är svarbara, är tydligheten tillräcklig för att kunna ge täckande svar, samt för att få 

insikt i om svaren från frågorna i intervjuguiden verkligen besvarar studiens syfte. Åtta stycken 

intervjuer genomfördes, tiden för intervjuerna varierade mellan 30-50 minuter. Vald plats och 

tid för intervjun är baserad på intervjupersonernas önskemål, vilket Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud (2007) belyser är av betydelse, eftersom intervjupersonen då 

befinner sig i en situation där hen känner sig bekväm. Innan respektive intervju genomfördes 

informerade jag återigen om innehållet i informationsbrevet. Det vill säga undersökningens 

syfte, att allt material skulle behandlas konfidentiellt samt att de kunde avsluta intervjun när 

som helst och att de hade möjlighet att välja vilka frågor de ville besvara. Jag bad även om 

intervjupersonernas samtycke att spela in intervjuerna, vilket samtliga godkände. Valet att spela 

in intervjuerna baseras på det Byrman (2011) beskriver om att fokus då läggs på 

intervjupersonen snarare än att bli distraherad av att behöva anteckna det personen säger. Trots 

att en pilotintervju genomfördes innan intervjuerna påbörjades visade det sig att jag behövde 

revidera samt omformulera vissa frågor i intervjuguiden under intervjuprocessen.  

3.5 BEARBETNING OCH ANALYS AV DATA 

Transkriberingen skedde under intervjuprocessen för att på det sättet ta vara på det material 

som insamlats. Bearbetning av det transkriberade materialet börjades med att läsa igen om all 

text, och på det viset fick jag en övergripande uppfattning om vad som återkom och vad som 

stack ut. Processen fortsatte sedan med det Bryman (2011) beskriver som tematisk analys vilket 

innebär att intervjumaterialet fortsatte att bearbetas på ett djupare plan, i syfte att identifiera 

återkommande mönster i det som sägs i intervjuerna. Här fokuserade jag på att kategorisera 

innehållet i intervjuerna, genom att leta efter likheter, upprepningar och återkommande uttryck, 

samt se över i vilka sammanhang dessa förkom. Bearbetningen av texten på detta sätt ledde till 
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att teman och underteman kunde identifieras. Teman avser en övergripande kategorisering av 

materialet som identifieras, medan underteman är ytterligare en uppdelning av materialet inom 

varje identifierat tema. 

3.6 TROVÄRDIGHETEN OCH TILLFÖRLITLIGHET 

Bryman (2011) menar att begreppen reliabilitet och validitet som används i kvantitativa studier 

inte passar fullt ut i kvalitativa studier. Han föredrar istället att använda begreppet tillförlitlighet 

för att ersätta reliabilitet, samt begreppet trovärdighet för att ersätta validitet. Han grundar detta 

på att det i kvalitativa studier är fokus på att frambringa unika, känslomässiga och mer djupa 

aspekter. Detta är viktigare än att det ska gå att genomföra studien på exakt samma sätt igen. 

Han menar att en studies upprepningsbarhet, det vill säga reliabilitet, kan vara svår att få till vid 

utförandet av en kvalitativ studie. Han belyser att det i en kvantitativ studie är av betydelse att 

mäta det som är relevant och äkta, det som han förknippar med begreppet trovärdighet, samt att 

genomföra och beskriva datainsamling och analys på ett sådant sätt att studien blir pålitlig och 

trovärdig. Trovärdigheten ligger också i att studien utförts i enlighet med regler för kvalitativ 

metod och att resultatet delges till intervjupersonerna.   

De som tar del av och granskar studien ska utifrån den beskriva forskningsprocessen kunna 

skapa sig en uppfattning om studiens kvalité samt om resultatets trovärdighet. Detta kräver att 

forskningsprocessen beskrivs och läggas upp så att den följer den ordning som gäller för 

kvalitativa studier. Detta handlar om att det finns en tydlig beskrivning av hur datainsamling 

skett, samt en beskrivning om hur insamlade data bearbetats och hur data analyserats. Vidare 

så ska också etiska riktlinjer följas på ett fullgott sätt (Bryman, 2011). Eftersom jag har 

genomfört en pilotintervju innan intervjuprocessen startades har trovärdigheten förstärkts, detta 

för att den gav mig möjlighet att få insikt i vilka frågor som verkligen kunde besvara 

undersökningens syfte och frågeställningar.  

3.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Fyra etiska riktlinjer för undersökningen har tagits hänsyn till under studiens utförande: 

Informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

Den inledande delen har här varit information om studien som förmedlats till deltagarna i 

samband med att friskvårdssatsningen planerades och startade upp på arbetsplatsen. Deltagarna 

har fått både muntlig och skriftlig information om studiens och friskvårdssatsningens syfte, 
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enligt information ovan. Deltagarna har också inledningsvis fått veta att deras medverkan är 

frivillig, att de när de vill kan avbryta både medverkan i själva gruppaktiviteterna samt 

efterföljande intervjuer. Samtycke har också inhämtats inför varje intervju. Upprepad 

information har getts under inledning av varje intervju om att intervjupersonen när de så önskar 

kan avbryta intervjun eller välja att inte svara på någon av frågorna. Samtycke har också 

inhämtats vad gäller inspelning av intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2017). 

Alla som deltog i gruppaktiviteterna informerades om att deras personuppgifter, samt 

information som de delade med sig av under studien skulle behandlas konfidentiellt. De som 

intervjuades fick också information om att allt intervjupersonen delar med sig av i intervjuerna 

skulle behandlas konfidentiellt och anonymt. Det vill säga att materialet skulle förvaras 

oåtkomliga för obehöriga och att inga personuppgifter på något sätt skulle att delges i 

studierapporten. Inga andra personuppgifter än förnamn och efternamn har efterfrågats, detta i 

syfte att kunna anmäla sig till själva gruppaktiviteterna, samt för att kunna få kontakt med de 

deltagare som medgav samtycke till att bli intervjuade i samband med avslutet av 

gruppträningsperioden. Vidare så har deltagarna fått information om att det material som samlas 

in under själva friskvårdssatsningen och de efterföljande intervjuerna enbart kommer att 

användas i denna studie (Vetenskapsrådet, 2017). 

3.8 METODDISKUSSION  

Valet av att använda intervjuer som metod baseras på att studien är kvalitativ och avser att 

undersöka och analysera upplevelser (Bryman, 2011). Antalet intervjuer har planerats utifrån 

den tidsram som funnits samt utifrån antal personer som regelbundet deltagit vid 

träningstillfällena. Min bedömning är att antal intervjuer varit tillräckligt, vilket visat sig i att 

likheter från intervjupersonernas intervjusvar framkom redan efter de fyra första intervjuerna. 

Tillräcklig mängd relevant och kvalitativ data har kommit fram i intervjuerna, också detta 

framkom på ett tidigt skede under själva intervjuserien. Kvalitén på data i intervjuerna har varit 

av värde för studiens slutliga resultat.  

Det som kan diskuteras är huruvida intervjusvaren kan ha påverkats av att jag har tränat 

arbetsgruppen. För att säkerställa att intervjusvaren inte skulle påverkas av detta om än det inte 

kan garanteras till hundra procent, har jag haft en saklig relation till arbetsgruppen i egenskap 

att jag var arbetsgruppens tränare, jag höll således en viss distans till arbetsgruppen under 

projektet för att undvika ”kompisintervjuer”. Vidare har jag under intervjutillfällena ställt 

följdfrågor som har genererat i djupa svar för att verkligen komma åt intervjupersonernas 
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upplevelse på ett djupare plan, vilket svaren utifrån min upplevelse resulterat i. Båda 

träningstillfällena har varje vecka genomförts tidigt på morgonen, detta har medfört att det inte 

funnits utrymme att bygga upp nära relationer med deltagarna. Dels på grund av det ovan 

beskrivna, att jag medvetet har haft en viss distans, att de kom till träningsanläggningen just 

innan träningspassen startades samt att det inte fanns utrymme att stanna kvar efter 

träningspassen, då samtliga hade tider att passa på sin arbetsplats. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS  

I följande avsnitt presenteras resultatet som har framkommit i undersökningen, detta för att 

besvara undersökningens syfte, vilket var att få en fördjupad förståelse för hur anställa på 

myndigheten upplever friskvårdssatsningen och dess koppling till arbetet, samt de 

forskningsfrågor som ämnats att besvara. Vidare sker en analys där resultatet förklaras och 

analyseras i relation till de valda teorierna.  

4.1 UPPLEVELSE  

Samtliga intervjupersoner upplever att friskvårdssatsningen har varit väldigt rolig och givande 

vilket grundar sig i deltagarnas känsla av fysiska förbättringar. Detta visas i form av att de 

känner sig starkare och piggare, dessa känslor har framförallt frambringats av att de har 

genomfört friskvårdssatsningen gemensamt som arbetsgrupp. En deltagare anser dock att det 

enbart är det egna välmåendet som har varit den största skillnaden. Att ha tränat i en gemensam 

grupp har bidragit till en ökad upplevelse av energi hos intervjupersonerna, något som avspeglas 

i följande citat:  

”Gud vilken energikick och man känner att man orkar mer under dagen.” 

Fyra deltagare beskriver att de upplever sig som mer lugna i samband med friskvårdssatsningen, 

samt att två deltagare uttrycker att de upplever en större trygghet i sig själva. Detta är i enlighet 

med det Lennéer-Axelson och Thylefors (2018) beskriver är av betydelse för att skapa en 

öppenhet på arbetsplatsen samt ett större utrymme för glädje och skratt. 

 Det egna välmående 

Det framkommer i resultatet att samtliga intervjupersoner upplever att de har förstärkt sitt 

välmående på olika sätt. För vissa har det genererat i en upplevelse av en piggare och gladare 

version av sig själv. Detta har exempelvis visat sig i form av att de upplever en härligare känsla 

av att åka till arbetet på morgonen. Detta berodde delvis på de fysiska effekterna i kroppen, i 

form av en förbättrad kondition och mer ork, men också på grund av att de har genomfört 

träningspassen gemensamt med sina arbetskamrater. Intervjupersonerna upplever en ökad 

energi efter att ha genomfört friskvårdssatsningen. Att det har skett en tillförsel av energi har 

framförallt visat sig efter en avslutad arbetsdag. Fyra intervjupersoner beskriver att de numera 

har ork och energi när det kommer hem efter en arbetsdag. Detta var något de saknade förut då 

de sällan hade ork att exempelvis ta hand om och umgås med sin familj.  
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”Hen säger, jag ser sådan skillnad på dig, förr var jag väldigt slut när jag 

kom hem på kvällarna, trött. Nu går jag nästan inte, nog kan jag gå och vila 

en stund men alltså jag orkar mer, jag orkar vara uppe på kvällarna.” 

Det ovan beskrivna är i enlighet med Winroth och Rydqvist (2008) vilka belyser att rörelse är 

av betydelse för individens välmående, samt att det är betydelsefullt att det sker på 

arbetsplatsen. Fyra deltagare upplever att de har utvecklat sig själva under projektets gång. Det 

är således många aspekter som har påverkat att individens välmående har förbättrats, vilket 

citatet nedan illustrerar:  

”Alltså jag kan ju säga så här, jag skulle inte må så här bra idag om jag inte 

hade gjort det här, jag blir nästan lite rörd när jag tänker på det.” 

Att deltagarna mår bättre, känner sig piggare, är mer energifyllda och stärkta har hos några 

deltagare resulterat i en starkare självkänsla. Detta både vad gäller individens egen självkänsla 

samt att de upplever att det syns relativt tydligt på kollegor som deltagit i träningsgruppen. Det 

har visat sig i from av att de upplevs piggare och mer energifyllda. En intervjuperson uttrycker 

det som ”att det syns på hela människan”. Det ökade välmående har bidragit till att deltagarna 

är mer kontaktsökande gentemot varandra, vilket enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2018) 

är betydelsefullt för den psykosociala arbetsmiljön. Med andra ord: att relationer på 

arbetsplatsen är goda och att det finns ett samspel mellan kollegor. Detta har spridit positiv 

energi på arbetsplatsen. En deltagare beskriver att det märks väldig tydligt när vissa mått dåligt, 

och att det då istället spreds negativ energi, men att friskvårdssatsningen har genererat i en stor 

positiv skillnad.  

”Man tar gärna på sig dom röda glasögonen och då påverkar det 

andra i ens omgivning. Det är ju inte bara närmsta grannen utan det 

påverkar ju […]många ifall man har en negativ attityd och så vidare, 

men om man mår bra själv så sprider man ju någonting helt annat.” 

Den negativa energin som ibland upplevdes på arbetsplatsen innan friskvårdssatsningen kan 

tänkas ha varit ett tecken på att individen saknat känslan av meningsfullhet. Enligt Antonovsky 

(2005) kan det visa sig i form av att individen är trött, orkeslös och saknar energi. Att deltagarna 

upplever sig piggare och mer energifyllda i samband med friskvårdssatsningen kan snarare vara 

ett tecken på att vissa deltagare har utvecklat en känsla av meningsfullhet, vilket är gynnsamt 

för individens hälsa.   
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Tre intervjupersoner beskriver att friskvårdssatsningen har resulterat i att de kommit igång med 

sin träning och att de numera är regelbundet fysisk aktiva. Detta är något som Banwell, Sargent, 

Dixon och Strazdins (2019); Grande, Cieslak och Valter Silva (2016) belyser i sina studier, det 

vill säga att individer som har utövat fysisk aktivitet på arbetet även blir mer fysiskt aktiva på 

sin fritid. Flera deltagare har kommit igång med fysisk aktivitet i samband med 

friskvårdssatsningen. De deltagare som tidigare var aktiva i mindre utsträckning än vad de 

önskade har ökat sin aktivitetsnivå, till skillnad från de deltagare som redan innan 

friskvårdssatsningen var aktiva i den grad de önskade – dessa deltagare ökade inte sin 

aktivitetsnivå i samband med friskvårdssatsningen. Citatet nedan illustrerar den ökade 

aktivitetsnivån. 

”Jag tyckte det har varit härligt att dom som inte brukar träna faktiskt anslöt 

och gav järnet och som nu ska skaffa gymkort, det är jätte, jätte roligt ” 

 Energiboost  

Samtliga intervjupersoner upplever, som nämns ovan, att de gemensamma träningspassen har 

varit givande. De belyser vikten av att ha tränat tillsammans och att det har varit en riktigt 

energiboost av att ha genomfört träningspassen tillsammans som arbetsgrupp. De ansluter till 

arbetet rödrosiga i ansiktet, skrattar och är fyllda med positiv energi, vilket har spridit sig på 

arbetsplatsen. Detta är i enlighet med Hansson (2004) som belyser vikten av att det skapas en 

positiv effekt, vilket sju intervjupersoner beskriver att friskvårdssatsningen har frambringat. Ett 

exempel på detta nämns av en intervjuperson:  

”Jag tycker det har varit en energiboost, det har varit sjukt jobbigt fysiskt 

men energiboost alltså, bara få vara där och skratta.” 

De positiva effekterna som har uppstått i samband med friskvårdssatsningen har skapat en 

nyfikenhet hos övriga anställda inom myndigheten. Några intervjupersoner upplever att det har 

utvecklats en vilja hos dem att delta på grund av att de ser vilka positiva effekter 

friskvårdssatsningen har frambringat, detta både för den enskilda deltagaren samt inom den 

deltagande arbetsgruppen. Hansson (2004) menar att detta skapar förutsättningar för ett 

långsiktigt hälsoarbete, vilket är av betydelse för arbetsplatsen. Samtliga deltagare beskriver att 

de upplever en annan stämning på arbetsplatsen. En intervjuperson har svårt att sätta fingret på 

hur det visar sig, men att hen upplever en bättre stämning inom den arbetsgrupp som har deltagit 

i friskvårdssatsningen. Sju deltagare upplever att stämningen och energin har blivit bättre på 

grund av att det har öppnat upp för mer humor och skratt. Många beskriver att det beror på att 
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de under de gemensamma träningspassen peppat varandra, och verkligen fått ta ut sig 

tillsammans. En intervjuperson beskriver det som att: 

”Jag tycker den har varit jätteroligt och framförallt att den dynamiken som 

har varit under träningspassen, vi känner ju inte varandra så jättenära mer 

än att vi jobbar tillsammans, därför har det ju blivit extra häftigt att vi 

verkligen har temat ihop och verkligen peppat varandra, det har blivit 

mycket surr i korridorerna.” 

En annan intervjuperson beskriver att: 

”Man blottar sig själv på ett sätt och ändå fortsätter peppa och ha roligt 

med varandra.”  

Citatet ovan belyser att de gemensamma träningspassen har bidragit till ökad energi, en 

förbättrad teamkänsla och att dynamiken har varit fantastisk under träningspassen. Den positiva 

och energifyllda känslan från träningspassen har spridit sig till arbetsplatsen, främst de dagar 

träningspassen har genomförts. 

4.2 SOCIAL SAMMANHÅLLNING 

Resultatet visar att deltagarna i friskvårdssatsningen har lärt känna varandra bättre och på ett 

personligare plan, vilket har bidragit till att den sociala sammanhållningen på arbetsplatsen har 

förbättrats. Det visar sig i form av att de hälsar på varandra mer, småpratar i korridorerna samt 

att de lunchar och fikar med varandra i större utsträckning. Den förstärkta sammanhållningen 

har bidragit till att några av intervjupersonerna upplever en större glädje i att åka till arbetet 

vilket enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2018) är av positiv betydelse i bemärkelsen att 

det lindrar den psykiska påfrestningen som ett arbete kan vara. Goda relationer till kollegor 

bidrar således till en förbättrad psykosocial arbetsmiljö för individen. En av deltagarna 

beskriver det enligt följande:   

”Det är jättevärdefullt att ha bra kollegor och bra sammanhållning och jag 

tror det är det som är den största vinsten här.” 

Citatet ovan belyser att friskvårdssatsningen varit av betydelse för den sociala 

sammanhållningen, samt att intervjupersonerna belyser vikten av att ha en bra relation med sina 

kollegor och en bra sammanhållning. Glädjen som frambringas av den sociala 

sammanhållningen skapar enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2018) en bättre 

arbetstillfredsställelse. Detta är i enlighet med många intervjupersoners upplevelse, det vill säga 
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att arbetstillfredsställelsen har förbättrats genom att de lärt känna varandra bättre och mer 

personligt. Detta har frambringat mer skämt och skoj på arbetsplatsen, vilket deltagarna 

upplever positivt. En deltagare skiljer sig dock från det ovan beskrivna; hen beskriver snarare 

att det inte är av betydelse och upplever inte någon skillnad, varken vad gäller den sociala 

sammanhållningen eller arbetstillfredsställelsen. 

 Relationer på arbetsplatsen  

Sju intervjupersoner beskriver att de upplever att relationen till sina kollegor har förbättrats. De 

gemensamma träningspassen har bidragit till att intervjupersonerna överlag känner ett 

sammanhang, gemensamma beröringspunkter och ett gemensamt intresse som frambringar 

positiv stämning mellan varandra och till gruppen. Detta har bidragit till att de pratar med 

varandra mer, och att de på det sättet har stärkt relationerna. En av deltagarna beskriver att det 

är lättare att börja prata med personer på arbetsplatsen, vilket citaten nedan illustrerar:  

”Det har blivit ett naturligt sätt att stanna och prata med varandra, där man 

kanske inte har gjort det tidigare, man har inte haft den där gemensamma 

nämnaren tidigare och nu har man det.” 

Flera beskriver, likt det citatet ovan illustrerar, att det främst är inom den deltagande 

arbetsgruppen denna utveckling har skett. Några deltagare beskriver även att det har varit en 

bra isbrytare till övriga kollegor inom myndigheten. 

”När vi har varit och tränat och sådant, folk skrattar och pratar om det, ja 

men jag såg att du var med, det är en bra isbrytare.” 

Det gemensamma samtalsämnet och samhörigheten har bidragit till, som nämnts ovan, att 

deltagarna har lärt känna varandra bättre. Den gemenskap som har utvecklats i samband med 

friskvårdssatsningen, att intervjupersonerna har lärt känna varandra bättre, har bidragit till 

stärkta relationer på arbetsplatsen och att det i sin tur har ökat känslan av delaktighet inom 

gruppen. Detta kan ha bidragit till att deltagarna upplever en känsla av meningsfullhet, vilket 

är i linje med det Antonovsky (2005) beskriver, det vill säga att gemenskap och delaktighet 

tyder på att individen har en känsla av meningsfullhet. Detta avspeglas i följande citat:  

”När man är en grupp jobbar man ju som tillsammans och det gör mycket 

mer värde”  

Två intervjupersoner beskriver att de har kommit in i arbetsgruppen på ett annat sätt än tidigare. 

Det har visat sig i den bemärkelsen att övriga deltagare i friskvårdssatsningen frågar i större 
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utsträckning om de vill följa med på rast, samt att de blir mer involverade vad gäller 

jobbärenden.  

”Det kan vara att andra också kommer och bara ska du inte komma med och 

fika, sådana som inte kom tidigare och fråga om man skulle med och fika.” 

Den ökade involveringen på arbetsplatsen har resulterat i att några deltagare upplever en större 

känsla av delaktighet på arbetet medan andra deltagare beskriver att delaktigheten inte har 

förändrats; de upplever att de hade en trygg roll och en känsla av delaktighet i arbetsgruppen 

innan friskvårdssatsningen ägde rum. Att känna sig delaktig tyder enligt Antonovsky (2005) på 

en känsla av meningsfullhet, vilket är av betydelse för individens hälsa och motivation till att 

arbeta. 

Antonovsky (2005) beskriver även att det är av betydelse att känna sig sedd på arbetsplatsen 

för att skapa en känsla av meningsfullhet, vilket två av deltagarna beskriver, det vill säga att de 

känner sig mer sedda på arbetsplatsen. Detta på grund av de stärkta relationerna som har skapats 

av friskvårdssatsningen. Citatet nedan illustrerar detta: 

”Nä men just det här att man blir sedd och mer behövd, man kanske 

får fler frågor.” 

En annan deltagare beskriver: 

”Att man bara oj jag är saknad, alltså annars saknar man ju bara den 

personen som sitter bredvid hen.” 

Citatet ovan tyder på att det är betydelsefullt för individen att känna sig saknad, vilket i sin tur 

kan tyda på att individen behöver känna sig behövd och sedd på arbetsplatsen.  De förbättrade 

relationerna och den stärkta sammanhållningen har medfört att deltagarna känner sig mer 

bekväma och finner därför mod att ta mer plats, det vill säga de känner inte längre rädsla för att 

skämma ut sig. En deltagare beskriver att hen höll tillbaka tidigare men kan nu efter 

friskvårdssatsningen prata mer öppet. Detta är i enlighet med det Lennéer-Axelson och 

Thylefors (2018) beskriver angående att graden av social sammanhållning formar 

arbetsklimatet och karaktären på arbetsplatsen. Samma deltagare belyser vikten av det egna 

ansvaret, att skapa en känsla av delaktighet i form av att våga ta för sig mer vilket hen nu vågar 

i större utsträckning, i och med friskvårdssatsningen. Citatet nedan illustrerar det egna ansvaret.  

”Delaktigheten kan man säga har blivit bättre, eftersom jag tar för mig mer 

så blir man ju mer delaktig så man tar ju ett väldigt stor egen ansvar där.” 
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Citatet ovan belyser således vikten av att ha blivit mer bekväm med varandra vilket 

friskvårdssatsningen har genererat; det har bidragit till att individer tar för sig mer och på det 

sätter känner en förbättrad delaktighet på arbetsplatsen, vilket enligt Antonovsky (2005) är ett 

tecken på en känsla av meningsfullhet. Han beskriver att det är den viktigaste komponenten för 

att uppnå känsla av sammanhang, vilket är av betydelse för att jobba med det friska på 

arbetsplatsens samt för individens långvariga hälsa. En deltagare beskriver att hen har upptäckt 

en kollega som varit lite lågmäld, som hen inte har pratat med förut, men har nu under projektet 

upptäckt att personen är jättefin. Detta kan tänkas bero på att hen har blivit tryggare och vågar 

då visa mer av sin personlighet, vilket även det bidrar till delaktighet. 

En annan aspekt som har frambringats av att det har lärt känna varandra både bättre och mer 

personligt är enligt några intervjupersoner att de upplever och tar emot stöd från sina kollegor 

i större utsträckning än innan friskvårdssatsningen. Detta är i enlighet med det Karasek och 

Theorell (1990) belyser, det vill säga att det sociala stödet frambringas just när kollegor har bra 

relationer. Detta menar Karasek och Theorell (1990) är av betydelse för människans 

välbefinnande och hälsa. Det är även betydelsefullt att känna stöd från sina kollegor för att 

infinna en känsla av hanterbarhet, som Antonovsky (2005) menar karaktäriseras av att individer 

upplever att de har kollegor som är behjälpliga. Enligt Hansson (2005) uppstår även en känsla 

av meningsfullhet när individen har bra relation till sina kollegor på arbetsplatsen. Detta medför 

således att individen också har en känsla av begriplighet, utifrån Antonovsky (2005) 

resonemang om att individen inte kan uppnå en känsla av hanterbarhet om hen inte redan har 

en känsla av begriplighet. Detta tyder på att individen upplever en känsla av alla Antonovskys 

tre komponenter, vilket han menar genererar en hög grad KASAM. En hög grad KASAM är en 

viktig aspekt för det salutogena arbetet, det vill säga att arbeta för att främja det friska och för 

att främja människans långsiktiga hälsa. Aspekter som beskrivs ovan; att ha bra kollegor bidrar 

enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2018) till trivsel på arbetsplatsen, vilket också är en 

betydelsefull aspekt för individens välbefinnande. Detta är således aspekter som kan frambringa 

en god psykosocial arbetsmiljö.  

Det är tydligt att gruppen som har deltagit i friskvårdssatsningen har blivit mer sammansvetsad. 

Med andra ord: de har fått en starkare sammanhållning på arbetsplatsen. Detta kan enligt 

Lennéer-Axelson och Thyelfors (2018)  bidra till att det skapas en vi-känsla i gruppen som kan 

uppstå när det finns trygghet, harmoni och lojalitet. Detta är aspekter som leder till en stabil 

arbetsmiljö. En intervjuperson beskriver det som att: 
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”Man blir ju starkare, man känner en samhörighet och då tillhörigheten 

betyder ju mycket och det här blir ju också en tillhörighet och då blir det ju 

bättre.” 

 Betydelsen av chefernas deltagande  

I resultatet framkommer det från sju intervjupersoner att chefernas deltagande har varit 

betydelsefullt, något som både sektionschefer och medarbetare nämner. Några av 

intervjupersonerna beskriver att de visar en ”nakenhet” för varandra, att arbetsrollerna 

försvinner när alla är där på lika villkor. Detta har bidragit till att den lilla hierarkin som har 

funnits på arbetsplatsen har suddats ut efter att de har genomfört denna friskvårdssatsning. 

Citaten nedan illustrerar synen från både medarbetarens perspektiv och chefens perspektiv. 

”Ja sen har det ju inte varit någon jättetydlig hierarki men den har suddats 

ut, vi är verkligen bara ett gäng som tränar, det är inte så här, att nu tränar 

jag med min chef, jag tycker det har blivit en bättre stämning på 

arbetsplatsen.” 

Sektionschefen beskriver: 

”Vi är ju dom som levererar tråkiga beslut och dom här delarna i vardagen, 

men att få uppleva att man också är en, verkligen bara en i gänget och bara 

köra på lika villkor.” 

Detta har resulterat i att medarbetare vågar lyfta fram åsikter till sektionscheferna, samt att de 

känner att de kan och vågar prata med sektionscheferna på ett annat sätt. Sektionscheferna 

beskriver också att de har lärt känna medarbetarna bättre och att kommunikationen och 

samspelet dem emellan har blivit bättre. Detta är i enlighet med det Antonovsky (2005) 

beskriver då individer upplever en känsla av begriplighet, vilket är en viktig aspekt för att 

individen ska kunna utveckla hanterbarhet. Det är även i linje med det Karasek och Theorell 

(1990) belyser med begreppet socialt stöd, det vill säga att samspelet mellan chefer och 

medarbetare är av betydelse för sammanhållningen på arbetsplatsen.  

”När man sätter sig i fikarummet kan det annars blir väldigt ytligt, nu kan 

man prata lite om mer djupare saker med personerna som har varit med, det 

blir att någon kommer fram som inte skulle ha kommit fram till mig som 

chef, så jag tror det är positivt att de ser att chefen inte är odödlig utan en 

vanlig människa som kan ta ut sig och svettas.” 
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Den ovan beskrivna citatet belyser vikten av att chefer och medarbetare har genomfört 

träningspassen tillsammans, att de på den vägen har lärt känna varandra och pratar mer med 

varandra, oavsett titel på arbetsplatsen. Det har förstärkt relationerna mellan chefer och 

medarbetare. De förbättrade relationerna mellan chefer och medarbetare har genererat en bättre 

stämning och energi på arbetsplatsen, vilket i sin tur påverkar den sociala sammanhållningen 

positivt. Den förbättrade stämningen visar sig i form av att de har en lättsammare 

kommunikation. Det är numera inte bara frågor om exempelvis ledighet och det som rör jobbet, 

utan mer personligt, privat och med betydligt mer inslag av skämt och skratt. Att ha en bra 

relation mellan kollegor och chefer, att de trivs med varandra samt att det råder ett gott humör 

på arbetsplatsen är enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2018) aspekter som är av betydelse 

för att frambringa en positiv energi på arbetsplatsen. När energin infinner sig kan det i sin tur 

leda till arbetsglädje och meningsfullhet, vilket enligt Antonovsky (2005) är den viktigaste 

komponenten för att skapa en känsla av sammanhang, som i sin tur är av betydelse för 

individens välbefinnande och hälsa. Citaten nedan illustrerar en förbättrad kommunikation: 

”Just det här att det är lättare att man kommer närmare och därför har 

lättare att prata om mer saker.” 

Det genererar således i en förbättrad psykosocial arbetsmiljö för individen eftersom relationerna 

och interaktionen människor emellan har betydelse för individens hälsa och välbefinnande på 

arbetsplatsen (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2018). Några intervjupersoner beskriver att de 

upplever skillnad vad gäller relationer med de sektionschefer som har deltagit i 

friskvårdssatsningen i jämförelse med de sektionschefer som inte har deltagit, och de anser 

överlag att det är lättare att prata med de förstnämnda. Detta kan tänkas bero på det Lennéer- 

Axelson och Thylefors (2018) belyser om vikten av att skapa tillit och förtroende i en grupp för 

att den ska fungera bättre. Majoriteten av intervjupersonerna upplever detta som något 

betydelsefullt på arbetsplatsen, medan en intervjuperson inte upplevande någon skillnad vad 

gäller relationerna mellan cheferna och medarbetarna.   

4.3 PÅVERKAN PÅ ARBETET 

Det stärkta enskilda välmåendet, de stärkta relationerna och den stärkta sammanhållningen har 

haft effekter på arbetet på olika sätt. Vissa intervjupersoner beskriver att den upplevda känslan 

på arbetet har förändrats, andra att arbetssättet har förändrats samt att vissa deltagare beskriver 

att de hanterar arbetet på ett annat sätt. En intervjuperson beskriver dock att det inte är någon 

skillnad vad gäller påverkan på arbetet. Av de intervjupersoner som upplevde en skillnad 
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skiljdes sig dessa åt beroende på titel, det vill säga att det var olika för sektionschef och 

medarbetare. Detta kan tänkas bero på att deras arbetssituation ser olika ut. Sektionscheferna 

beskriver exempelvis att de den senaste tiden haft en tuff arbetsperiod, det vill säg att de har 

haft höga krav, samtidigt som de också har mycket handlingsutrymme att kunna fatta egna 

beslut, samt att de kan påverka sin arbetssituation i större utsträckning än medarbetarna. Detta 

kan jämföras med vad Karasek och Theorell (1990) benämner som aktiva arbeten vilket är den 

mest gynnsamma arbetssituationen för individen i den bemärkelsen att individen löper en liten 

risk att drabbad av psykisk ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Vissa medarbetare beskriver att 

arbetsmängden varierar under perioder, att de ibland har hög arbetsbelastning och höga krav, 

medan det i andra perioder kan vara lugnare. Oavsett arbetsbelastning och krav i deras arbete 

inkluderas dock inte handlingsutrymme och möjlighet att påverka sitt arbete, på samma sätt 

som för sektionscheferna. De pendlar alltså mellan arbetssituationer som Karasek och Theorell 

(1990) benämner högstressarbeten som karaktäriseras av hög arbetsbelastning och krav men 

lågt inflytande över sitt arbete och passiva arbeten som karaktäriseras av låg arbetsbelastning, 

det vill säga låga krav i kombination med lågt inflytande över arbetet. 

Många intervjupersoner betonar, som beskrivits ovan, att orken i arbetet har förbättrats efter 

friskvårdssatsningen samt att de har stärkts som personer. En intervjuperson beskriver att denna 

friskvårdssatsning har frambringat en förbättrad livstillfredställelse som har bidragit till en 

bättre arbetstillfredsställelse. I takt med att arbetstillfredsställelsen har ökat beskriver sex 

intervjupersoner att motivation och engagemang till att arbeta har ökat på olika sätt, även om 

det inte saknades förut. Eftersom motivationen har förbättrats har det förmodligen enligt 

Antonovsky (2005) också infunnit sig en känsla av meningsfullhet. Följande citat illustrerar 

detta:  

”Jag är piggare men det handlar ju också om en, det är ju en 

självförtroendesak att man känner att man kan och man vågar och känner 

man att man utvecklas även utanför arbetet då kommer ju det med in på 

arbetet också.” 

Att personer utvecklar sig själva är enligt Hansson (2004) av betydelse för att ha kunna utveckla 

känslan meningsfullhet. 

En annan intervjuperson beskriver: 

”Allting hänger ju som ihop, känner man glädje att gå till jobbet då blir 

arbetssysslorna också roliga, så är det ju.” 
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Citatet ovan belyser att glädjen som infunnit sig till att gå till arbetet även påverkar 

arbetssysslorna. Några av intervjupersonerna upplever att den stärkta sammanhållningen och 

relationen mellan dem som kollegor har genererat i att de upplever ett stärkt socialt stöd på 

arbetsplatsen. Dels på grund av att interaktionen och sammanhållningen har förbättrats, men 

också att det genererar ett stöd i att lösa arbetsuppgifter tillsammans. Karasek och Theorell 

(1990) belyser att stöd från både kollegor och chefer är av betydelse för individens hälsa och 

välbefinnande samt att detta stärker arbetstillfredsställelsen. Arbetstillfredsställelse skapas 

genom god kontakt med sina kollegor och det bidrar till delaktighet (Lennéer-Axelson & 

Thylefors, 2018). 

Att deltagarna har lärt känna varandra på ett mer personlighet plan, är något som har 

frambringats av denna friskvårdssatsning. Detta nämner Hansson (2004) är av betydelse, det 

vill säga att genomföra en aktivitet utanför arbetet som gärna karaktäriseras av fysisk aktivitet, 

i syfte att förbättra relationer på arbetsplatsen och även arbetets effektivitet. Två av 

intervjupersonerna beskriver att de har sett personligheter som de tidigare inte har sett hos sina 

kollegor och att de kan få användning av det i jobbsammanhang, framförallt när det gäller att 

peppa, coacha och motivera varandra. Citatet nedan illustrerar detta: 

”För mig som chef, jag ser ju egenskaper hos medarbetare som jag tidigare 

inte hade gjort utan det här, och då tänker jag på de medarbetarna som är 

duktiga på att uppmuntra andra, det kanske inte jag märker i vardagen där 

man sitter. På det sättet ser jag att det finns en del som är en begåvning när 

det gäller att coachat och uppmuntra, ja men det är jättevärdefullt på en 

arbetsplats. Jag lär mig vem jag ska använda mig av så jag lär mig mina 

medarbetare på ett annat sätt.” 

Citatet ovan belyser vikten av att det gynnar en som sektionschef att ha lärt känna sina 

medarbetare. Sättet att arbeta kan således förändras genom att sektionscheferna då i större 

utsträckning kan ta stöd och hjälp av sina medarbetare, detta eftersom det nu finns en större 

medvetenhet om varandras egenskaper. En medarbetare belyser även vikten av att det har 

skapats större medvetenhet om varandras egenskaper, i den form att hen nu vet vem hen ska 

fråga om hjälp och stöd, beroende på vad ärendet gäller. Detta kan bidra till en förbättrad 

effektivitet på arbetsplatsen då medarbetaren direkt kan fråga den kollega som besitter just den 

kompetens och egenskap som krävs för att lösa ärendet.  

Karasek och Theorell (1990) belyser betydelsen av socialt stöd för att kunna hanterar 

arbetssituationer på ett bra sätt. Finns det resurser i from av socialt stöd kan detta reducera 
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stress, både för individer som behöver hjälp men också för de som hjälper, genom att känna sig 

behövd. Individen som blir tillfrågad kan på det viset känna sig delaktig vilket enligt 

Antonovsky (2005) är betydelsefullt för människans långsiktiga hälsa och för att känna mening 

med arbetet – samtidigt som den individ som bett om hjälp kan få avlastning. Detta kan resultera 

i en bättre känsla och arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur kan gynna arbetsplatsen som helhet. 

 Förändrat samarbete i arbetsgruppen 

Som beskrivits ovan visar resultatet att friskvårdssatsningen har genererat en förbättrad 

arbetsglädje samt förbättrat deltagarnas hälsa. Detta kan enligt Hansson (2004) skapas genom 

hälso- eller friskvårdsprojekt, och att detta även främjar samarbetet. Många deltagare beskriver 

att friskvårdssatsningen har gynnat samarbetet på arbetsplatsen. Även här grundar det sig enligt 

deltagarna i att de, via de gemensamma träningspassen, har lärt känna varandra bättre och på 

ett personligare plan; detta har bidragit till, som nämns ovan, bättre förståelse för varandra. En 

av intervjupersonerna beskriver att det är lättare att skämta med kollegorna, att de nu vet vem 

de kan skämta med och om vad, samt att det är lättare att framföra budskap till kollegor de 

känner. Detta har genererat i att hen kan framföra information på ett sätt som hen vet att 

mottagaren förstår, vilket är i enlighet med det Antonovsky (2005) beskriver är betydelsefullt 

för att uppnå känslan av begriplighet; att den information mottagaren möts av går att sorteras 

och förstås. Citatet nedan belyser detta:  

”Det är lättare att framföra det man tycker och tänker till någon som man 

känner lite bättre, när man vet hur man ska skoja med någon eller, vilken 

nivå man kan befinna sig i för att leverera sitt budskap.”  

En annan deltagare beskriver: 

”Blir man närmre varandra eller vi jobbar och gör saker tillsammans, man 

får större förståelse för varandra och då kan det vara lättare att 

kommunicera.” 

Citatet ovan illustrerar vikten av att deltagarna har lärt känna varandra och att kommunikationen 

har förbättrats i och med det. När en känsla av begriplighet uppstår möjliggör det även för 

individen att uppleva en känsla av hanterbarhet. Begriplighet är enligt Antonovsky (2005) en 

grundläggande aspekt för att uppnå känsla av hanterbarhet, som är av vikt för kunna agera i och 

hantera situationer individen möts av. Tre intervjupersoner upplever att de kan framföra sina 

åsikter i större utsträckning, vilket enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2018) är ytterligare 

en aspekt som gynnar samarbetet på arbetsplatsen.  
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Fem intervjupersoner anser att relationen både mellan medarbetarna och mellan medarbetare 

och chefer har bidragit till en bättre kommunikation, och på det viset har samarbetet dem 

emellan förbättrats. Bra kommunikation är även en förutsättning för att personer kan utveckla 

en känsla av delaktighet, vilket i sin tur är ett tecken på att individen har en känsla av 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005).  

”Ja det är väl mer kanske att man pratar mer, jag har mer funderat på vad 

jag ska säga och vad jag ska tycka och hur jag ska säga, sen är det försent, 

men nu när man blir en grupp som man kan kalla det, som vi faktiskt har 

blivit istället för ett gäng med individer, blir det förändrat, alltså i att man 

vågar ta för sig mer.” 

Det samspel som råder på arbetsplatsen efter friskvårdssatsningen tyder på att det finns en 

känsla av delaktighet och att ett socialt stöd har skapats på arbetsplatsen. Detta är enligt 

Lennéer-Axelson och Thylefors (2018) av betydelse; när detta infinner sig skapas en 

arbetstillfredsställelse och det i sin tur genererar en högre effektivitet på arbetsplatsen. Att det 

skapas ett socialt stöd och en begriplighet via den förbättrade kommunikationen ges 

förutsättningar till att skapa en känsla av hanterbarhet för individer i olika situationer på arbetet. 

Detta är av betydelse att kunna hantera de svåra situationer som individen möts av, samt att de 

utvecklar och behåller en god hälsa (Karasek & Theorell, 1990; Antonovsky, 2005). 

 Förändrade arbetssätt 

Som nämns ovan anser vissa deltagare att de hanterar arbetet på ett annat sätt i samband med 

friskvårdssatsningen, medan andra anser att det inte är någon skillnad. Detta kan tänkas bero på 

vilken arbetssituation deltagaren befinner sig i. För personer med höga krav och stort inflytande 

över sitt arbete och sin arbetssituation verkar friskvårdssatsningen haft bättre effekt. En 

medarbetare beskriver: 

”Jag känner inte någon radikal förändring med att hantera arbetet på ett 

annat sätt men jag känner att vi har en bra sammanhållning och nu tycker 

jag vi har än ännu bättre och då känns det roligare, så att det förbättrats 

men inte att det har ändrat.” 

Citatet ovan är från en person vars arbetssituation pendlar mellan höga och låga krav i relation 

till låg grad av kontroll. Det vill säga att hen inte har särskilt stor möjlighet att påverka sin 

arbetssituation, vilket Karasek och Theorell (1990) benämner som högstressarbeten och passiva 

arbeten. Detta är två arbetssituationer som kan leda till att personen drabbas av ohälsa. Citatet 
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ovan kan tolkas som att det sociala stödet som har genererats efter friskvårdssatsningen, i form 

av den förstärkta sammanhållningen, kompenserar upp arbetssituationen. Därmed löper 

personer som befinner sig i respektive arbetssituation inte lika stor risk att drabbas av ohälsa.  

En intervjuperson beskriver att hen kan ta sig an utmaningar på ett annat sätt i och med att hen 

känner sig mer energifylld. En annan intervjuperson beskriver att hen känner sig tryggare i 

arbetet och på det sättet kan hantera arbetet på ett annat sätt. Hen vågar nu exempelvis gå in 

samtal som förut kunde upplevas som jobbiga och svårhanterliga i och med att hen upplevde 

sig osäker vid vissa tillfällen. Detta tyder på att en känsla av begriplighet infinner sig och på 

det sättet kan det skapa en känsla av hanterbarhet, vilket krävs för att hantera arbetsuppgifter 

och svårhanterliga situationer (Antonovsky, 2005). Citat nedan belyser detta: 

”Jag har inte känt mig såhär trygg, jag kan ha känt mig osäker i vissa 

situationer och då gör man inte ett riktigt bra intryck.” 

Citatet ovan belyser således att svåra samtal har förändrats efter satsningen. Personen belyser 

att både träningen i sig, samt att de har haft möjlighet att genomföra detta tillsammans som 

arbetsgrupp, är bidragande aspekter.  

Tre deltagare beskriver att stressnivån har reducerats och att det har bidragit till att de hanterar 

arbetet med ett annat lugn, både vad gäller arbetsuppgifter och svåra samtal. En intervjuperson 

beskriver att arbetsbelastningen är den samma, men att hen har en ”klarare hjärna” och då 

hanterar det på ett annat sätt. Det upplevs således inte lika stressande trots samma 

arbetsbelastning. Detta kan dels tänkas bero på att deras individuella välmående har förbättrats 

och att de upplever en förbättrad känsla av trygghet samt att sammanhållningen har förbättrats 

i och med denna friskvårdssatsning. Detta kan generera att anställda på arbetsplatsen upplever 

en högre grad av socialt stöd, vilket Karasek och Theorell (1990) belyser är en aspekt som 

genererar större kontroll i arbetet, vilket kan bidrar till bättre förmåga att hantera arbetet. De 

belyser även att detta minskar den psykiska belastningen vilket frambringar en bättre 

psykosocial arbetsmiljö för individen. Citatet nedan illustrerar att den tunga arbetsbelastningen 

inte upplevs lika påfrestande som tidigare.  

”Alltså min kalander ser ju lika smockfull ut, som den alltid gör, men jag 

kanske inte ser den på samma sätt.” 

En annan intervjuperson beskriver följande: 
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”Det är riktigt skönt för jag var i en jättetung period innan, så att det var 

nästan så jag kände, orkar jag det här och nu finns det ingenting kvar av 

det.” 

Citatet ovan belyser att deltagaren har genomgått en tung period, vilket även fyra andra 

intervjupersoner beskriver, och att den tunga perioden har kunnat hanteras på ett annat sätt i 

samband med friskvårdssatsningen. Den tuffa perioden på arbetet och den höga 

arbetsbelastningen har med andra ord blivit mer lätthanterlig. Att behöva leverera tråkiga beslut 

kan några deltagare efter friskvårdssatsningen ta mer rofyllt, om än det aldrig är en rolig 

process. Detta tyder på att individen dels känner en känsla av hanterbarhet på arbetsplatsen 

vilket enligt Hansson (2004) kännetecknas av att individen klarar av att hantera och möta de 

krav som ställs. Det tyder även på att individen känner en känsla av meningsfullhet då personen 

enligt Antonovsky (2005) kan bemöta svåra situationer och fortfarande ha värdigheten i behåll. 

Individer som upplever en känsla av hanterbarhet har enligt Hansson (2004) även en känsla av 

begriplighet eftersom det är en grundläggande aspekt, för att ha förmåga att agera. Detta tyder 

på att individen i denna situation förmodligen upplever en känsla av Antonovskys (2005) 

samtliga tre komponenter, det vill säga begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta 

genererar en hög grad av KASAM som i sin tur genererar ett bra välmående för individen, vilket 

i sin tur genererar en god psykosocial arbetsmiljö.  

”Alltså det har varit hur mycket som helst, det har varit snabba ryck att 

saker ska ske och det var det som var bra, att man var mitt uppe i det här, att 

man hade den här gruppen att hämta kraft från.” 

Citatet ovan illustrerar gruppens betydelse vilket, i enlighet med Karasek och Theorell (1990), 

är att upplevt stöd från både kollegor och chefer är av betydelse för att minska risken att drabbas 

av ohälsa och negativ stress. Det reducerar känslan av psykisk belastning.  

En intervjuperson beskriver att hen har blivit tryggare efter projektet vilket har bidragit till att 

hen löser arbetsrelaterade problem på ett effektivare sätt, samt att hen vågar framföra sin åsikt 

utan att fundera på om det är hen som tänker fel. Två deltagare beskriver att de har mer tillit till 

den egna känslan och litar på att den stämmer. Detta kan vara ett tecken på att de känner en 

högre grad av tillit på arbetsplatsen som har skapats av trygghet. Denna tillit och trygghet bidrar 

till en större problemlösningsförmåga (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2018). Winroth och 

Rydqvist (2008) beskriver även att fysisk aktivitet är bra för välbefinnandet och ökar 

effektiviteten. En intervjuperson beskriver att tidigare upplevd stress har försvunnit under 

projektets gång och att det också har varit en aspekt som har bidragit till den ökande 
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motivationen till arbetet. En annan intervjuperson beskriver att hen har en ”klarare hjärna” och 

att hen på det viset löser saker på ett annat sätt.  

 Motivation till fortsatt hälsopromotivt arbete 

Motivation och engagemang till arbete förändrats om än det inte har skett någon radikal 

förändring när de sitter vid datorn. Det har snarare för en del av deltagarna förändrats genom 

att det har skapat en motivation och engagemang till fortsatt hälsoarbete, vilket hänger ihop 

med de positiva effekter friskvårdssatsningen har bidragit med. En deltagare beskriver att hen 

vill fortsätta prioritera detta i sitt arbete och att hen ser detta som en ny utmaning i arbetet, viket 

blir en motivation i sig. Detta är i enlighet med det Pedersen, Halvari och Williams (2017) 

belyser, det vill säga att engagemanget för att arbeta med hälsopromotiva aktiviteter är av 

betydelse för att skapa en positivitet och vilja hos anställda att genomföra fysisk aktivitet på 

arbetsplatsen. 

”Det är nog just det här att man känner att som jag sa tidigare att det här 

kan bli en utmaning också att få driva vårt mående och ansvaret för det och 

känna att det kan vara en ny utmaning så det har jag fångat upp.”  

Citatet ovan illustrerar att det har skapats ett driv till att fortsätta med det hälsopromotiva 

arbetet. Det framkommer av samtliga intervjupersoner att de gärna hade fortsatt och de tror att 

fler hade hakat på om friskvårdssatsningen fortgått. Intervjupersonerna grundar det på det som 

har nämnts ovan, det vill säga att detta har skapat en nyfikenhet på grund av de positiva 

effekterna som har uppstått. Detta är även ett tecken på att det engagemang som har infunnit 

sig under denna period har haft betydelse för viljan och positiviteten till fysisk aktivitet, både 

för de som deltagit i friskvårdssatsningen, men även för vissa av de övriga anställda inom 

myndigheten.  

”Ser jag själv bara att ur hälsosynpunkt kunna må bättre och då 

tänker jag i ansvaret, att jag vill ha friska medarbetare, jag vill att 

medarbetarna ska må bra och bara här ser jag ju att dom verkligen 

jobbar för att må bättre, det ser jag ju. Två gånger i veckan en timma 

här, det är ju verkligen ett kvitto på att det här fungerar och att dom 

jobbar för att må så bra som möjligt och det är positivt.” 

En sektionschef beskriver att hen har sett sådana positiva effekter och att hen mår bättre. Detta 

är något som också skapar ett driv för hen att vilja inspirera andra med detta, men inte bara ge 

utrymme för andra utan faktiskt prioritera det för sig själv också, vilket citatet nedan illustrerar:  
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”Vikten av att verkligen få in hälsan i arbetet, jag har nog verkat väldigt 

mycket för att mina medarbetare ska ha det och har nog lagt mig själv lite 

sådär; jo men det gör jag också men jag tar det sen eller så. Och den här 

möjligheten att, där tror jag att jag och mina kollegor vi boostar varandra 

att det verkligen ska synas och märkas att föregå med ett gott exempel.” 

Fyra deltagare beskriver att de fått inspiration till att arbeta hälspromotivt, speciellt när de har 

sett vilka positiva effekter friskvårdssatingen ha genererat i. Många intervjupersoner beskriver 

att de redan nu har börjat skissa på något liknande att genomföra framöver. Arbetsplatsen har 

en trivsel- och friskvårdsgrupp och många av intervjupersonerna tror att de nu har fått 

inspiration till att göra något liknade.  

”Ja alltså man kan ju säga som i den här friskvårds- och trivselgruppen 

alltså sen man började med det här så ser man ju dom positiva effekterna 

och på så sätt ökar ju engagemanget.” 

Då motivationen till arbete har ökat tyder det på att intervjupersonerna har en känsla av 

meningsfullhet. När en person får en känsla av meningsfullhet skapas enligt Antonovsky (2005) 

mer energi; personen blir effektivare och har en vilja att leverera resultat i större utsträckning. 

Vidare beskriver Antonovsky (2005) att det även skapar motivation och engagemang i arbetet 

när en känsla av meningsfullhet uppstår, vilket är i enlighet med det ovan beskrivna. En 

deltagare beskriver att det har varit en rivstart och vill fortsätta hålla i detta.  

”Om jag bara tar mig själv så har det här varit ett sätt att verkligen komma 

igång, en riktig rivstart och som man nu känner att det här ska vi hålla i.” 

Citatet ovan illustrerar en vilja att fortsätta driva detta. Friskvårdssatsningen har för två 

intervjupersoner öppnat upp ett intresse för att träna i grupp och framförallt med sina 

arbetskollegor.  

Sammanfattningsvis har friskvårdssatsningen och dess positiva effekter skapat ett engagemang 

och motivation till fortsatt hälsofrämjande arbete. Vilket som beskrivits är ett tecken på 

meningsfullhet i arbetet. Enligt Hansson (2004) kan känslan av både begriplighet och 

hanterbarhet uppnås då individen upplever en känsla av meningsfullhet, det bidrar till ett 

intresse att förstå vilket i sin tur leder till ökad motivation att hantera och lösa problem. Detta 

har således bidragit till förutsättningar att jobba med det friska och främja hälsan på 

arbetsplatsen.       
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5 DISKUSSION  

Syftet med detta examensarbete var att skapa en djupare förståelse för den upplevelse som 

anställda i en statlig myndighet har avseende en friskvårdssatsning med gemensamma 

träningspass och dess betydelse för arbetet. Frågeställningar som har använts för att besvara 

syftet är hur upplevelsen av friskvårdssatsningen har varit, vilken betydelse 

friskvårdssatsningen har haft för den sociala sammanhållningen, samt betydelsen satsningen 

har haft för arbetssituationen. I denna del besvaras syfte och frågeställningar genom att den 

valda teorin, resultat och analys diskuteras. Avslutningsvis kommer framtida forskning 

beskrivas.   

Resultatet visar att upplevelsen för de anställda avseende friskvårdssatsningen har till stor del 

varit positiv. Samtliga anser att deras välmående har förbättrats i form av att de är piggare och 

gladare, de känner sig mer energifyllda, speciellt de dagar de har varit med på 

gruppaktiviteterna. Intervjupersonerna anser att relationerna mellan de som har deltagit i 

friskvårdssatsningen har förbättrats. I och med det har även den sociala sammanhållningen på 

arbetsplatsen förbättrats, dock primärt endast för de anställda från arbetsgruppen som har 

deltagit i friskvårdssatsningen. Det finns också andra anställda i arbetsgruppen som valt att inte 

delta i friskvårdssatsningen. Dessa medarbetare har under projektets gång visat på en nyfikenhet 

gentemot de som deltagit, något som också tycks ha haft positiva effekter. Det har visat sig 

genom att friskvårdssatsningen varit ett samtalsämne också för de anställda som inte deltagit, 

samt att de ställt frågor om projektet. Det hade varit intressant att få en förståelse för hur de 

anställda som inte tagit del av friskvårdssatsningen upplever den stärkta sammanhållningen som 

skapats inom den deltagande gruppen, exempelvis ifall det på något sätt resulterat i 

grupperingar eller utanförskap av något slag. Att det blivit en förstärkt sammanhållning beror 

delvis på att det egna välmående hade förbättrats i projektgruppen, vilket genererade positiva 

effekter på arbetsplatsen. Eftersom det skapat positiva effekter i den förhållandevis lilla 

arbetsgruppen, det vill säga i förhållande till antalet anställa inom myndigheten, hade det varit 

intressant att se vilka effekter det hade kunnat bli om fler deltagare från myndigheten hade 

deltagit i friskvårdssatsningen. De positiva effekterna vad gäller den fysiska förmågan hade 

förmodligen uppnåtts hos samtliga deltagare, dock hade det eventuellt kunnat bli skillnad vad 

gäller den sociala sammanhållningen. Det hade kanske kunnat generera i en ännu större 

delaktighet och en ännu tydligare och förbättrad social sammanhållning. Frågan jag ställer mig 
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är om det finns en gräns för när det blir en för stor grupp, det vill säga vart går gränsen i antal 

när positiva upplevelser kanske uteblir?   

Resultatet visar även att ledningsgruppen har stärkt sitt samarbete i och med att de lärt känna 

varandra på ett nytt plan. I och med att det deltog tre sektionschefer av sex möjliga hade det 

varit intressant att se vad friskvårdssatsningen hade resulterat i om alla sektionscheferna varit 

delaktiga, samt om enhetschefen hade varit med; hur hade det kunnat påverka relationerna och 

samarbetet dem emellan och det i sin tur på hela arbetsplatsen? Man kan se att engagemanget 

från ledningen kan skapa ett engagemang hos de anställda, detta speglades i 

friskvårdssatsningsgruppen på det viset att den sektionschef som var drivande i det här arbetet 

hade flest deltagare från sin sektion. Detta kan jämföras med de sektioner vars sektionschef inte 

var deltagande, det vill säga i tre sektioner, som inte hade någon deltagande i satsningen, 

förutom en av de sektionerna som endast hade en deltagare. Hade samtliga sex sektionschefer 

deltagit hade eventuellt fler anställda deltagit, detta hade till exempel kunnat medföra en ökad 

chans att nå ut till de som är de mest behövande. Sju intervjupersoner anser att 

friskvårdssatsningen har skapat en nyfikenhet och ett engagemang vad gäller det 

hälsopromotiva arbetet med fokus på fysisk aktivitet, utifrån de positiva effekter som projektet 

bidragit med. Detta har skapat ringar på vattnet på arbetsplatsen och en vilja samt ett intresse 

att delta, vilken sammanfaller med det Hansson (2004) beskriver att friskvårdprojekt som 

genererar positiva effekter kan bidra med, och att det på det sättet kan skapa ett långsiktigt 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen.   

Det framkom tydligt i resultatet inom den grupp som har deltagit i friskvårdssatsningen. Denna 

energi har således frambringats av friskvårdssatsningen tillsammans med att de har lärt känna 

varandra på ett mer personligt plan, något som i sin tur har bidragit till att relationer på 

arbetsplatsen har förbättrats. Detta både medarbetare emellan men även mellan chefer och 

medarbetare, vilket är av vikt för att skapa det Karasek och Theorell (1990) benämner socialt 

stöd; en hög grad socialt stöd bidrar till att individer kan hantera arbetsuppgifter på ett annat 

sätt. Detta tillsammans med de goda relationerna bidrar till ett förbättrat välmående. Detta tyder, 

vidare, på att de anställda har en känsla av begriplighet samt en känsla av hanterbarhet vilket är 

två av Antonovskys (2005) komponenter i KASAM. Att de anställda känner att 

friskvårdssatsningen har genererat energi till arbetsplatsen, åtminstone i motivation till arbetet, 

känner sig piggare och gladare tyder även på att de upplever en känsla av meningsfullhet. När 

individen har en känsla av alla tre komponenter som KASAM innefattar tyder det på en hög 

grad KASAM. Detta medför att individer kan möta svåra perioder på ett bättre sätt vilket är av 
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betydelse för en arbetsplats. KASAM bidrar till att individen utvecklar och behåller sitt 

välmående. Även här ställer jag mig frågan hur detta hade kunnat se ut på arbetsplatsen, om 

fler anställda hade kunnat uppnå detta för att på det sättet förbättra sin hälsa och sitt välmående? 

Vad hade det genererat i för långsiktiga effekter för de anställda? Effekterna i den 

förhållandevis lilla grupp som deltog blev goda, så hur hade det kunnat bli för hela gruppen? 

Förmodligen hade fler medarbetare känt en ännu högre grad av socialt stöd, vilket i sin tur fått 

betydelse för individens välmående, hantering av arbetsuppgifter, samt motivation till arbete.  

Genom att projektgruppen lärt känna varandra bättre samt att sammanhållningen har förbättrats 

har det i sin tur förbättrat den psykosociala arbetsmiljön (Lennéer-Axelson & Thylefors 2018). 

De ovan beskriva faktorerna har även bidragit till att kommunikationen har förbättrats på 

arbetsplatsen vilket är av betydelse för samarbetet på arbetsplatsen. Kommunikationen är även 

av betydelse för att individen då förmodligen upplever en känsla av delaktighet och det i sin tur 

tyder på att individen har en känsla av meningsfullhet. Eftersom känslan av meningsfullhet är 

motivationskomponent i KASAM tänker jag mig att det är av vikt för arbetsplatsen både vad 

gäller hantering av svåra situationer samt vilja att leverera resultat. Detta gynnar både 

organisationens resultat, den psykosociala arbetsmiljön samt den enskilda individens känsla på 

arbetet.  

5.1 SLUTSATS 

Den slutsats som kan dras är att de anställda i myndigheten upplever att friskvårdssatsningen 

har varit rolig och givande. Samtliga belyser vikten av att verkligen fått ”ta ut sig” inför och 

med varandra. Deltagarna upplever att de mår bättre, något som visat sig i form av att de har 

stärkts fysiskt, vilket medfört att de känner sig piggare och gladare. Många positiva aspekter 

har frambringats på grund av att de har haft möjlighet att lära känna varandra på ett personligare 

plan. De har börjat prata mer med varandra på arbetsplatsen, något som har genererat ett starkare 

band mellan dem och det har i sin tur genererat en öppenhet för skratt och humor vilket har 

påverkat den sociala sammanhållningen positivt. Det framkommer även tydligt vikten av att 

cheferna har deltagit, många uppskattade exempelvis att cheferna och medarbetare kommit 

varandra närmre. En aspekt som har påverkats av att de har lärt känna varandra är samarbetet 

främst i form av att kommunikationen har förbättrats och då också delaktigheten. Detta kan ses 

utifrån Antonovskys (2005) teori KASAM; att personer förstår varandra och att den information 

som förmedlas kan förstås, vilket är av betydelse för hanterbarheten, det vill säga hur personer 

kan agera i och hantera vissa situationer. I och med de förbättrade relationerna samt den starkare 
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sammanhållningen har motivationen till arbetet ökat. Detta tyder på en känsla av meningsfullhet 

vilket genererar hög grad av KASAM. Det kan också förstås utifrån Karasek och Theorells 

(1990) begrepp socialt stöd; att de stärkta relationerna har genererat en högre grad av socialt 

stöd, vilket är av vikt för den enskilda individen och på arbetsplatsen. En kombination av hög 

grad av KASAM och socialt stöd på arbetsplatsen underlättar hanteringen av svåra situationer 

samt att det främjar individens välmående och det i sin tur den psykosociala arbetsmiljön. Det 

är många positiva aspekter friskvårdssatsningen har bidragit till, som kan ha frambringat att 

individen upplever samtliga komponenter av KASAM. Enligt Antonovsky (2005) är det av 

betydelse för att förstå hur individen kan bevara och utveckla sin hälsa. Detta kan utveckla det 

salutogena tänkandet på arbetsplatsen, vilket ger möjlighet för fortsatt utveckling av långsiktig 

hälsa och välmående hos den enskilda individen och då även på arbetsplatsen.   

5.2 FRAMTIDA FORSKNING 

Det vore intressant att göra ett liknande projekt vid samma myndighet nu när de anställda på 

arbetsplatsen sett vad det har genererat för effekter samt att de har fått insikt i vad projektet 

inneburit. Detta för att se om denna friskvårdssatsning har bidragit till att fler anställda hade 

deltagit i ett fortsatt projekt och vad det hade genererat. Det hade även varit intressant att göra 

en studie med de anställda på myndigheten som inte har deltagit i friskvårdssatsningen för att 

få en bild av hur de har upplevt att den deltagande gruppen har förstärkt relationerna och att det 

har blivit en bättre sammanhållning dem emellan som har frambringats av friskvårdssatsningen. 

Det hade också varit intressant att göra en kvantitativ undersökning för att öka möjligheten att 

fånga in åsikter och upplevelser från en större grupp medarbetare. Avslutningsvis hade det varit 

intressant att genomföra ett liknade projekt fast under en längre tidsperiod för att exempelvis 

undersöka dess påverkan på hälsa och allmänt välmående mer långsiktigt, då det i regel tar mer 

än fem veckor att förändra ett beteendemönster.    
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 

INLEDANDE FRÅGOR 

1. Kan du berätta lite om ditt arbete? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad har du för befattning? 

4. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

5. Hur såg din aktivitetsnivå ut innan träningsperioden? 

UPPLEVELSEN AV FRISKVÅRDSSATSNINGEN  

1. Hur har du upplevt friskvårdssatsningen? 

2. Tycker du det har varit kul? 

3. Har det varit givande?  

4. Kan du beskriva hur du upplever att ditt välmående på arbetsplatsen har förändrats? 

5. Har känslan av att gå till jobbet på morgonen förändrats? (Om ja, på vilket sätt) 

6. Känner du dig piggare efter en avslutad arbetsdag? (Om ja, exempel) 

UPPLEVELSEN AV (PÅVERKAN PÅ) SOCIALA RELATIONER PÅ ARBETET  

1. Har relationen till dina kollegor förändrats?  

2. Har relationen till din chef förändrats?  

3. Har kommunikationen förändrats?  

 

UPPLEVELSEN AV (PÅVERKAN PÅ) ARBETET I SIG  

1. Kan du beskriva vilka positiva effekter tycker du att friskvårdssatsningen har haft?  

2. Har friskvårdssatsningen påverkat ditt sätt att arbeta?  

3. Har friskvårdssatsningen påverkat din arbetstillfredsställelse?  

4. Känner du att din motivation till arbetet har förbättrats?  

5. Upplever du att din delaktighet i arbetet har förändrats? (Om ja, på vilket sätt?) 

6. Upplever du att ditt handlingsutrymme på arbetsplatsen har förändrats? (Om ja, exempel) 

7. Hanteras konflikter på ett annat sätt?  

8. Är det något i den här friskvårdssatsningen som har varit negativt?  



 
 

9. Upplever du att ditt arbete är mer stimulerande?  

10. Hanterar du svåra situationer/motgångar på ett annat sätt? 

AVSLUTANDE 

1. Är det något jag inte tagit upp? 

2. Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 2 

INFORMATION INFÖR UNDERSÖKNING 

Jag heter Ida och studerar Sociologi på Luleå tekniska universitet med inriktning personal och 

arbetsvetenskap. Som en del av vår utbildning ska vi skriva ett examensarbete och syftet med 

min studie är att undersöka om anställda på en statlig myndighet upplever att den psykosociala 

arbetsmiljön har förändrats genom en friskvårdssatsning i form av gemensamma träningspass.  

Jag kommer genomföra 8-10 intervjuer som kommer att bestå av ett antal frågor som berör 

ämnet, det villa säga om de anställda som deltagit i studien upplever att den psykosociala 

arbetsmiljön har förändrats genom denna friskvårdssatsning med gemensamma träningspass. 

Intervjuerna beräknas ta ca 1 timme och dem kommer att spelas in om deltagarna godkänner, 

det inspelade materialet kommer jag sedan skriva ner i text  

Allt material från intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt. Att delta i intervjun är helt 

frivilligt, du svarar på vilka frågor du vill och kan närsomhelst avbryta. Alla uppgifter om 

identifierbara personer antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att personer inte 

kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt 

känsliga. Detta innebär att det praktiskt skall vara omöjligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna. Det insamlade materialet från inspelningen och den omskrivna texten kommer 

endast kommer användas till denna undersökning.  

Ni kommer få ta del av det slutgiltiga examensarbetet när det är godkänt samt att arbetet 

kommer publiceras på internet.  

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Ek 

 

 

 

 

 


