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Abstract 

Companies of today tend to invest more and more in workplace health promotion measures to 

improve employees´ health. These health promotion measures have in particular been 

consisted of physical training, while the mental training have not received equal attention. 

Furthermore, research shows that a big part of how employees describe their well-being is 

based on how they experience their work situation. A few factors that have been identified to 

affect the work situation is work-related relationships, work environment and work-related 

strains. The aim of this study is therefore to contribute to an increased understanding of how 

employees experience that workplace health promotion in form of mindfulness can affect 

their work situation. The study has its basis on the Social cognitive theory and Acceptance 

and commitment therapy (ACT). In order to answer the aim, six semi-structured interviews 

were conducted at a consulting company in the real estate industry in Stockholm. The result 

showed that conclusions can be drawn about that mindfulness as a workplace health 

promotion in this context has a positive impact on employees work situation. The respondents 

stated that their relationships, work environment and ability to handle work-related strains 

had improved thanks to the implementation of mindfulness at work. They also stated that 

factors as their presence, openness and the ability to find their values had improved. The 

result is also supported by previous research which says that mindfulness has a positive 

impact on how employees experience their work situation. 

 

Keywords: workplace health promotion, mindfulness, work situation, mindfulness-

intervention, workplace, presence  



 

Sammanfattning 

Många företag väljer idag att investera i hälsofrämjande åtgärder för att förbättra de 

anställdas hälsa. Dessa åtgärder har i synnerhet bestått av fysisk träning, varpå den mentala 

träningen inte fått lika stor uppmärksamhet. Vidare visar forskning på att en stor del i hur 

anställda beskriver sitt välmående ligger i hur de upplever sin arbetssituation. Faktorer som 

identifierats kunna inverka på arbetssituationen är bland annat jobbrelationer, arbetsklimat 

och arbetsrelaterade påfrestningar. Syftet med studien är således att bidra med en ökad 

förståelse för hur anställda upplever att hälsofrämjande åtgärder i form av mindfulness kan 

inverka på deras arbetssituation. Studien har tagit utgångspunkt i den Socialkognitiva teorin 

och Acceptance and commitment therapy (ACT). För att kunna besvara syftet genomfördes 

sex stycken semistrukturerade intervjuer på ett konsultföretag inom fastighetsbranschen i 

Stockholm. Resultatet visade att slutsatser kan dras kring att mindfulness som hälsofrämjande 

åtgärd i denna kontext har en positiv inverkan på de anställdas arbetssituation. Detta utifrån 

att respondenterna upplevt förbättrade relationer, arbetsklimat och förmåga att hantera 

påfrestningar. Respondenterna uppgav även att faktorer såsom deras närvaro, öppenhet och 

förmågan att hitta sina värden har förbättrats tack vare en implementering av mindfulness på 

arbetsplatsen. Resultatet stöds även av tidigare forskning som säger att mindfulness har en 

positiv inverkan när det kommer till hur anställda upplever sin arbetssituation.  

 

Nyckelord: hälsofrämjande åtgärder, mindfulness, arbetssituation, mindfulness-intervention, 

arbetsplats, närvaro i nuet  
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1.Inledning 
Det inledande kapitlet lyfter ämnets aktualitet, ger en beskrivning av det problem som ligger 

till grund för studien och det gap som uppmärksammats utifrån tidigare forskning. 

Litteraturgenomgången behandlar arbetssituationen, hälsofrämjande åtgärder och vidare 

mer specifikt i form av mindfulness som kommer ligga till grund för senare analys. Kapitlet 

avslutas med att presentera problemformulering och syfte. 

1.1 Bakgrund 
Många organisationer lägger idag stor vikt vid åtgärder som ämnar att främja välmåendet hos 

de anställda. Tidigare har en stor del av dessa hälsofrämjande åtgärder fokuserats vid främst 

fysisk träning, varpå den mentala träningen inte fått lika stor uppmärksamhet (Beck, 

Lenhardt, Schmitt & Sommer 2015, s.1ff). Forskning visar på hur hälsofrämjande åtgärder 

kan leda till en ökad produktivitet i form av mer välmående anställda (Ford, Cerasoli, Higgins 

& Decesare 2011, s.185f). Vidare så är de anställdas välmående starkt kopplat till hur de 

upplever sin arbetssituation (Hallberg, Johansson & Schaufeli 2007, s.135f). Hur 

arbetssituationen upplevs är beroende av flera aspekter, där exempelvis faktorer såsom 

jobbrelationer, arbetsklimat och arbetsrelaterade påfrestningar anses ha en tydlig inverkan 

(Boström, Sluiter & Hagberg 2012, s. 1ff). Dessutom har en signifikant korrelation 

identifierats mellan graden av meningsfullhet anställa känner över sin arbetssituation och 

deras psykiska välmående (Allan, Dexter, Kinsey & Parker 2016, s.38). 

Hanson (2004) förklarar att forskningen brukar utgå ifrån tre olika perspektiv för att studera 

hälsofrämjande åtgärder, nämligen ett individ-, grupp- eller organisationsperspektiv. För att 

en hälsofrämjande åtgärd ska lyckas så måste åtgärden omfattas av alla tre nivåer i någon 

grad (Hanson 2004, s.212). Vidare finns det forskning som visar på att om det finns en 

förståelse för hur den anställda upplever sin arbetssituation så bidrar det till en ökad kunskap 

och förståelse för hur den anställda upplever sin jobbtillfredsställelse och jobbprestation. 

Samtidigt menar Bryson, Forth och Stokes att genom att förstå individen kan man få en ökad 

förståelse för organisationen i helhet (Bryson, Forth & Stokes 2017, s.1017). 

En rad forskning visar också på att mental träning på arbetsplatsen har positiva effekter i 

form av bland annat en minskad arbetsrelaterad stress, förbättrade relationer, ökad motivation 

hos anställda, deras syn på företaget och deras arbetsengagemang (Kei Cheng 2016, s.18-28; 

https://www-tandfonline-com.till.biblextern.sh.se/author/Dexter%2C+Chelsea
https://www-tandfonline-com.till.biblextern.sh.se/author/Kinsey%2C+Rebecca
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Dane & Brummel 2013, s.105ff). Mental träning är dock ett oerhört brett begrepp som 

innefattar många olika delar och tekniker. Mindfulness är en del, som även kommer att vara i 

fokus för denna studie och kan förenklat förklaras som en medveten närvaro i nuet (Kabat-

Zinn 2015, s. 1481).  

Inom idrottsvärlden har mindfulness uppnått såväl legitimitet som blivit en naturlig del av 

träningen. Många elitidrottare använder sig idag av mindfulness för att kunna uppnå bättre 

tävlingsresultat (Birrer & Morgan 2010, s.78f). Även inom psykiatrin har mindfulness fått en 

stor genomslagskraft och används idag som en vanlig behandlingsform av psykisk ohälsa och 

depression (Stockholms läns landsting, 2018). Trots detta är hälsofrämjande åtgärder i form 

av mindfulness och dess inverkan i organisationer relativt ostuderad (Plank 2014, s. 40).  

Med bakgrund av ovanstående forskning är syftet med denna studie att få en ökad förståelse 

för hur anställda upplever att hälsofrämjande åtgärder i form av mindfulness kan inverka på 

deras arbetssituation. För att kunna besvara syftet tillämpas den Socialkognitiva teorin av 

Albert Bandura som hjälper forskarna att förstå hur hälsofrämjande åtgärder kan inkorporeras 

i anställdas liv. Samt Acceptance and commitment therapy (ACT) av Russ Harris som hjälper 

forskarna att förstå hur mindfulness kan inverka på hur de anställda upplever arbetssituation 

som meningsfull utifrån olika psykologiska processer. 

1.2 Litteraturgenomgång 
1.2.1 Arbetssituationen och hur anställda upplever den 
Torp, Eklund och Thorpenberg (2011) belyser i sin text Research on workplace health 

promotion in the Nordic countries: a literature review, 1986–2008 att det idag är väletablerat 

att arbetsrelaterade faktorer kan inverka på hur anställda upplever att de mår (Torp, Eklund & 

Thorpenberg 2011, s.16). Vidare säger Boström, Sluiter och Hagberg (2012) i sin text 

Changes in work situation and work ability in young female and male workers. A prospective 

cohort study att det finns många faktorer som inverkar på hur anställda upplever sin 

arbetssituation. Några av de faktorer som de nämner är arbetsrelaterade relationer, 

arbetsklimatet och arbetsrelaterade påfrestningar. Där arbetsrelaterade påfrestningar 

innefattar förmågan att hantera arbetsrelaterad stress, kontroll över arbetet och förmåga att 

inte låta jobbet spilla över på privatlivet (Boström, Sluiter & Hagberg 2012, s. 1ff). Det är 

även i huvudsak dessa områden denna studie kommer utgå ifrån. 
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En svensk kvantitativ studie Type A behavior and work situation: Associations with burnout 

and work engagement gjord av Hallberg, Johansson och Schaufeli (2007) menar att hur väl 

en anställd uppfattar sin arbetssituation har en signifikant korrelation mellan engagemang och 

arbetsrelaterad stress. De som har en positiv syn på sin arbetssituation anser sig vara mer 

engagerade och mindre stressade på arbetet (Hallberg, Johansson & Schaufeli 2007, s.135f). 

Boström, Sluiter och Hagberg (2012) tar i sin studie även upp att de huvudsakliga faktorerna 

till att förbättra de anställdas arbetsförmåga är beroende av ett bättre socialt stöd på 

arbetsplatsen, minskad arbetsrelaterad stress och genom en minskad negativ inverkan från 

jobbkraven på privatlivet (Boström, Sluiter & Hagberg 2012, s. 11). 

 

Även arbetsrelationer har blivit identifierade som en viktig faktor i hur anställda upplever sin 

arbetssituation. Vaughn, Drake Jr och Haydock (2015) belyser detta i sin studie College 

student mental health and quality of workplace relationships där de kvantitativt har undersökt 

hur kvaliteten på arbetsrelationer kan inverka på respondenternas psykiska välmående. 

Forskarna har kommit fram till att det finns en tydlig korrelation mellan upplevda positiva 

arbetsrelationer och ett förbättrat psykiskt välmående (Vaughn, Drake Jr & Haydock 2015, s. 

35).  

Ozyilmaz, Erdogan och Karaeminogullari (2017) har presenterat en kvantitativ 

forskningsstudie med 300 respondenter genomförd i Turkiet, Trust in organization as a 

moderator of the relationship between self‐efficacy and workplace outcomes: A social 

cognitive theory‐based examination. Denna studie har utifrån den Socialkognitiva teorin 

analyserat hur de anställdas tillit till organisationen inverkar på förhållandet mellan anställdas 

tro på sig själva och faktorer som rör deras arbetssituation. Forskarna kom fram till att de 

anställda som hade en hög tro till sig själva upplevde positiva effekter i högre grad än de som 

hade en mindre tro till sig själv gällande jobbtillfredställelse, arbetsprestationen och 

arbetsrelationer. Forskarna kunde även se att relationen förstärktes desto högre tillit de 

anställda hade till organisationen (Ozyilmaz, Erdogan & Karaeminogullari 2017, s.181f).  

 

Torp, Eklund och Thorpenberg lyfter även att en utvecklad organisationskultur som främjar 

ett hälsotänk och engagemang hos de anställda är en viktig del i arbetet mot att förbättra 

medarbetarnas upplevda arbetssituation. De menar att denna kultur även bör innefatta en 

balans mellan de anställdas jobbkrav, deras kontroll över arbetssituationen och stöd från såväl 

kollegor som chefer (Torp, Eklund & Thorpenberg 2011, s.16). Detta är även något som 

stärks av Kinnunen-Amoroso och Liiras (2014) studie Work-related Stress Management by 
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Finnish Enterprises. Forskarna menar att en organisationskultur som inte främjar de 

anställdas välmående kommer medföra kraftiga socioekonomiska konsekvenser för företaget 

i form av sjukfrånvaro och högre kostnader relaterat till detta, förhöjd personalomsättning 

och en minskad produktivitet. Forskarna menar också att den arbetsrelaterade stressen ökar 

på arbetsplatser tack vare ökade jobbkrav och konkurrensrelaterade förändringar i arbetslivet. 

Utifrån detta menar de då att det ligger i alla organisationers intresse att främja anställdas 

välmående genom hälsofrämjande åtgärder (Kinnunen-Amoroso & Liira 2014, s. 16). 

 

1.2.2 Hälsofrämjande åtgärder 
Att intresset för hälsofrämjande åtgärder på senare tid vuxit sig allt större är något som 

Robroek, van Lenthe, Empelen och Burdorf (2009) beskriver i sin text Determinants of 

participation in worksite health promotion programmes: a systematic review. Tidigare så 

bestod ofta det hälsofrämjande arbetet av säkerhetsåtgärder för anställda och fokuserade i 

synnerhet på sjukdomsprevention. Men forskarna menar att med åren har fokus skiftat. Idag 

handlar det hälsofrämjande arbetet i större utsträckning om hälsopromotion (Robroek, van 

Lenthe, Empelen & Burdorf 2009, s.2f; Hanson 2004, s55). I första hand så ämnar dessa 

åtgärder till att främja fysisk aktivitet, utbildning inom nutrition och att minska anställdas 

övervikt. I likhet med hur fokus skiftat inom de åtgärder som genomförs på arbetsplatsen har 

även forskningens fokus gällande det hälsofrämjande arbetet förändras. Förr bestod 

forskningen i huvudsak av att undersöka hur kostnadseffektiva de interventioner som 

genomfördes var (Robroek, van Lenthe, Empelen & Burdorf 2009, s.2ff). Detta medan 

forskning idag i större utsträckning undersöker vad som får anställda att delta, hur det 

påverkar hälsan och organisationskulturen. I tillägg till detta visar även forskning på att 

deltagarantalet när det kommer till hälsofrämjande interventioner är lågt. Sällan är det över 

50 % av de anställda inom organisationen som faktiskt tar till sig de hälsofrämjande 

åtgärderna (Robroek, van Lenthe, Empelen & Burdorf 2009, s.10). 

World health Organization ser hälsofrämjande åtgärder som ett komplext begrepp och 

beskriver att “Workplace health promotion is essentially about changing human behaviours, 

[---]and can be seen as the combined efforts of employers, employees and society to improve 

the health and well-being of people at work” (Chan 2016). Torp, Eklund och Thorpenberg 

(2011) definierar hälsofrämjande åtgärder som insatser som bidrar till en beteendeförändring 

hos de anställda med syftet att på ett holistiskt sätt främja fysiska, psykiska, sociala och 
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organisatoriska faktorer som har till avsikt att förbättra deras hälsa (Torp, Eklund & 

Thorpenberg 2011, s.15). Detta är även den definition denna studie utgått ifrån. 

 

En amerikansk studie Examining Employee Perceptions to Improve Workplace Health 

Promotion Programs skriven av Tomeka Harbin (2017) ämnade att på ett kvantitativt sätt 

undersöka hur anställda upplever hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen. Här ansågs det att 

en hälsofrämjande organisationskultur var den främsta anledningen till att de anställda 

faktiskt tog del av de åtgärder som genomfördes och således förbättrade sin hälsa (Harbin 

2017, s.45). Forskning visar även på att det i synnerhet är yngre anställda som redan lever ett 

mer hälsosamt liv som i störst utsträckning tar till sig hälsofrämjande åtgärder (Rongen, 

Robroek, van Lenthe & Burdorf 2013, s.406f). 

 

Utifrån Secker och Membreys (2003) studie Promoting mental health through employment 

and developing healthy workplaces: the potential of natural supports at work identifierades 

fyra faktorer för att främja det mentala välmåendet på arbetsplatsen, för personer som uppgav 

att de var i behov av att förbättra sin mentala hälsa. Dessa var följaktligen att ge stöd, 

relationen med kollegorna, arbetskulturen samt hur chefen såg på personalhantering (Secker 

& Membrey 2003, s.207). Att ge stöd innebar att såväl arbetsuppgiften skulle uppfattas som 

kontrollerbar av de anställda men även att stöd från managers alltid skulle finnas där om det 

behövdes. Relationen till kollegorna sågs som en viktig del i att förbättra det mentala 

välmåendet främst i form av förbättrad självsäkerhet och jobbprestation. Men även att de 

anställda kände sig mer bekväma och kunde få stöd i såväl arbetsrelaterade som privata 

problem (Secker & Membrey 2003, s.208). 

 

Vidare menar Secker och Membrey att öppenheten och vänligheten i relationerna kollegorna 

emellan blir en viktig del i hur arbetskulturen kan uppfattas. Studien visar på att en mer 

informell atmosfär, som tillåter olikheter samt värderar de anställdas hälsa även förbättrar 

deras välmående. Slutligen identifierades chefens syn på personalhantering som den 

överlägset viktigaste faktorn till förbättrat mentalt välmående. Där de viktigaste egenskaperna 

bestod av ett genuint intresse i de anställdas hälsa, att sätta upp ett tydligt ramverk för vad 

jobbet innefattade samt gav konstruktiv kritik. Just den mentala hälsan har på senare tid blivit 

uppmärksammad som en viktig faktor i hur väl medarbetarna fungerar (Secker & Membrey 

2003, s.208ff). En hälsofrämjande åtgärd som i synnerhet fokuserar på detta är just 

mindfulness. 
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1.2.3 Mindfulness som hälsofrämjande åtgärd 
Mindfulness är ett komplext begrepp som utifrån dess grundare John Kabat-Zinn (2015) 

definieras följande; “Mindfulness can be thought of as moment-to-moment, non-judgmental 

awareness, cultivated by paying attention in a specific way, that is, in the present moment, 

and as non-reactively, as non-judgmentally, and as openheartedly as possible” (Kabat-Zinn 

2015, s.1481).  

 

Andrew C. Hafenback (2017) har gjort en kvalitativ studie Mindfulness Meditation as an On-

The-Spot Workplace Intervention. Denna studie belyser flera organisatoriska för- och 

nackdelar som kan finnas i att anställda förbättrar förmågan mindfulness. Alltså en närvaro i 

nuet och ett minskat fokus på framtiden och det förflutna (Hafenback 2017, s.120). 

 

Hafenback belyser framförallt fyra effekter av On-The-Spot mindfulness meditationer, alltså 

meditationer som används i särskilda jobbsituationer och inte som hela program där personer 

mediterar kontinuerligt. Den första effekten som kan uppnås är hur chefer eller andra 

ansvarigas ständigt eskalerande engagemang kan motverkas. Den andra effekten är färre 

kontraproduktiva beteenden på arbetsplatsen. Den tredje effekten som lyfts fram är On-The-

Spot mindfulness meditationers förmåga att påverka prestationen inom förhandlingar på 

företag. Avslutningsvis så lyfts den fjärde effekten som beskrivs som minskad motivation att 

uppnå mål. Sammanfattat kan man säga att de olika effekterna innefattar en förmåga att 

lättare identifiera sig med arbetet, en ökad närvarande i nuet hos de anställda, förmågan att 

påverka sin förhandlingsförmåga och en känsla av att vara mer tillfreds med status quo och 

inte sträva efter framtida mål i lika stor utsträckning (Hafenback 2017, s.123).  

Shonin, Gordon, Dunn, Singh och Griffiths (2014) genomförde en kvantitativ studie med 186 

respondenter i England, Meditation Awareness Training (MAT) for Work-related Wellbeing 

and Job Performance: A Randomised Controlled Trial. De undersökte hur en åtta veckors 

lång kurs i meditation awareness training (MAT), vilket är en typ av mindfulness-meditation, 

påverkade kontorsarbetande mellanchefers arbetsrelaterade hälsa och jobbprestation (Shonin, 

Gordon, Dunn, Singh & Griffiths 2014, s.806ff). Den arbetsrelaterade hälsan kan definieras 

som en summa av faktorer på arbetet som inverkar på den anställdas fysiska, mentala och 

sociala välmående (Foldspang, Mark, Mørk Puggaard, Melchior Poulsen, Johansson, Ahonen 

& Aaneӕss 2011, s. 18). I jämförelse med kontrollgruppen så kunde signifikanta förbättringar 

fastställs för de chefer som genomgått MAT när det kom till arbetsrelaterad stress, 
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jobbtillfredställelse, psykologisk oro samt hur de uppfattade sin jobbprestation. Forskarna 

menar på att utifrån de resultat som uppmätts så kan det tyda på att mindfulness påverkar hur 

anställda upplever sin arbets- och psykologiska miljö och kan därmed vara ett effektivt sätt 

att förbättra det arbetsrelaterade välmåendet (Shonin et al. 2014, s.810f). 

 

Fung Kei Chengs (2016) rapport What Does Meditation Contribute to Workplace? An 

Integrative Review bygger på en analys av tio olika studier som undersökt hur en 

implementering av mindfulness-interventioner på arbetsplatsen kan kopplas samman med 

flera olika effekter. Dessa studier är genomförda i USA, Nederländerna, Belgien, Israel, Nya 

Zeeland, Tyskland samt en i Taiwan. Totalt genom dessa studier så har 3487 anställda och 

chefer medverkat. Utifrån denna data har fysiskt välmående, psykisk hälsa, 

arbetsengagemang, jobbtillfredställelse, organisatorisk kreativitet samt organisatorisk 

utveckling undersökts (Kei Cheng 2016, s.18ff). 

 

Det psykiska välmåendet analyserades i samband med en implementering av meditationer i 

form av mindfulness-baserad stressreduktion. Denna tysk/holländska studie genomfördes via 

enkäter i totalt 15 dagar och kunde visa på en signifikant minskning av stress och emotionell 

utmattning tack vare att förmågan att hantera känslor förbättrades. Även här kunde en 

förbättrad jobbtillfredställelse avläsas (Kei Cheng 2016, s.24f). 

 

Vidare så undersöktes även arbetsengagemang och jobbrelationer kvantitativt utifrån en 

holländsk studie. Studien visade på en signifikant koppling mellan implementering av 

mindfulness på arbetsplatsen och arbetsengagemang. Även relationerna på arbetet ansågs i tre 

olika studier, från Amerika, Holland och Belgien förbättras efter att mindfulness meditationer 

på arbetsplatsen genomförts (Kei Cheng 2016, s.25ff). Utifrån de organisatoriska aspekterna 

så har en studie kvantitativt även undersökt 15 teknologiska företag med totalt 412 

respondenter där mindfulness-interventioner anses öka autonomi och möjligheten till egen 

inlärning. Något som inte bara anses öka produktiviteten utan även kreativiteten. Dessutom så 

visar en Nyazeeländsk studie av 1865 anställda att meditation på arbetsplatsen bidrar till 

minskad stress och utbrändhet samt även ökar effektivitet och optimism inom företaget (Kei 

Cheng 2016, s.26f). 

 

Ovanstående forskning kommer ifrån olika delar av världen, där resultat visar på att 

kontexten som mindfulness utövas i har en betydande roll. Petchsawang och Duchon (2012) 
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har i sin text Workplace spirituality, meditation, and work performance studerat mindfulness 

som hälsofrämjande åtgärd i Thailand och lyfter kulturens roll. Många av de anställda i 

studien har starka kopplingar till den buddhistiska tron och därmed ses meditation och 

mindfulness som något som är mer vardagligt. Forskarna tror att detta medför att 

mindfulness-interventioner lättare kan implementeras och ge positiva utfall på arbetsplatser i 

österländska kulturer (Petchsawang & Duchon 2012, s.203).  

 

Trots att flertalet av de studier som gjorts kring mindfulness visat på en signifikant inverkan 

på hur anställda upplever sitt arbetsrelaterade välmående så har även studiers tidsaspekt 

ifrågasatts som bristfällig då tidsaspekten många gånger är relativt kort i olika studier. I och 

med att mindfulness framförallt inverkar på ett psykiskt plan försvårar det även processen att 

identifiera vad som faktiskt ligger bakom den upplevda förändringen i välmåendet (Good, 

Lyddy, Glomb, Bono, Brown, Duffy, Baer, Brewer, & Lazar 2016, s.131f). 

 

För att kunna bidra med en förståelse för hur anställda upplever deras välmående har 

forskarna Bond, Flaxman, Veldhoven & Biron (2010) utifrån ACT undersökt mindfulness-

interventioner som en åtgärd för att minska psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Totalt ingick 60 

respondenter i studien varpå en signifikant förbättring av det psykiska välmåendet, depression 

och innovation kunde avläsas hos de som genomgick mindfulness-interventionerna jämfört 

med kontrollgruppen. Forskarna menar att detta beror på att den psykologiska flexibiliteten 

förbättrades (Bond, Flaxman, Veldhoven & Biron 2010, s.308). Psykologisk flexibilitet 

beskrivs som möjligheten att lättare kunna identifiera graden av kontroll som de anställda 

upplever på arbetsplatsen och effektivare kunna fokusera sin uppmärksamhet på det som de 

bör fokusera på. Den psykologiska flexibiliteten har identifierats kunna medföra en positiv 

relation mellan den upplevda kontrollen en anställd har över sin arbetssituation och dess 

välmående samt produktivitet (Bond, Flaxman, Veldhoven & Biron 2010, s.308). 

1.3 Problemformulering 
Många företag väljer idag att investera i hälsofrämjande åtgärder för att förbättra de 

anställdas välmående (Beck, Lenhardt, Schmitt & Sommer 2015, s.1). Detta med bakgrund 

av att det idag finns mycket som visar på hur faktorer kopplade till arbetsplatsen har en stor 

inverkan på anställdas allmänna välmående såväl positivt som negativt (Torp, Eklund & 

Thorpenberg 2011, s.16). Dessa åtgärder har tidigare i synnerhet bestått av fysisk träning, 
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varpå den mentala träningen inte fått lika stor uppmärksamhet (Beck, Lenhardt, Schmitt & 

Sommer 2015, s.4).  

 

Även om det huvudsakliga syftet med hälsofrämjande åtgärder är att främja individens 

välmående på arbetsplatsen visar forskning på att när dessa åtgärder används rätt medför det 

en positiv inverkan på hela organisationen. Således ses det vara i organisationens intresse att 

förstå hur anställda upplever dessa hälsofrämjande åtgärder (Hanson 2004, s.213). Anställda 

som upplever sin arbetssituation som mer positiv anser sig även vara mer engagerade och 

mindre stressade på arbetet (Hallberg, Johansson & Schaufeli 2007, s.135f). Dessutom har 

tidigare forskning fastställt att en tydlig korrelation kan utläsas mellan den grad av 

meningsfullhet som anställda upplever på sin arbetssituation och deras psykiska välmående 

(Allan, Dexter, Kinsey & Parker 2016, s.38). 

 

Trots att ett mindre fokus legat på den mentala träningen som hälsofrämjande åtgärd finns det 

en rad kvantitativ forskning som visar på att mindfulness kan ha en positiv inverkan när det 

kommer till anställdas välmående, främst kopplat till en ökad närvaro, förbättrade relationer 

och en bättre självkännedom (Shonin et al. 2004, s.808f; Kei Cheng 2016, s.18ff). Då 

mindfulness-meditationer har sina rötter i den österländska kulturen har de där i större 

utsträckning inkorporerats som hälsofrämjande åtgärd på arbetsplatser (Petchsawang & 

Duchon 2012, s.203). Men till skillnad från kontexter såsom idrotten och psykiatrin här i 

västvärlden där mindfulness används mer regelbundet, är mindfulness-interventioner på 

arbetsplatsen och dess inverkan på de anställdas hälsa inte lika studerad (Plank 2014, s. 40).   

 

Idag finns det få kvalitativa studier kring mindfulness, få av dessa är genomförda här i 

Sverige och sällan studeras mindfulness som hälsofrämjande åtgärd utifrån de anställdas 

perspektiv. Med utgångspunkt i detta har vi hittat en kunskapslucka som vi vill fylla. Således 

kommer studien att fokusera på att utifrån ett individperspektiv undersöka hur anställda 

upplever att hälsofrämjande åtgärder i form av mindfulness kan inverka på deras 

arbetssituation. 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur anställda upplever att hälsofrämjande 

åtgärder i form av mindfulness kan inverka på deras arbetssituation.  

https://www-tandfonline-com.till.biblextern.sh.se/author/Dexter%2C+Chelsea
https://www-tandfonline-com.till.biblextern.sh.se/author/Kinsey%2C+Rebecca
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Denna studie har valt att avgränsa begreppet arbetssituation till att innefatta hur de anställda 

upplever sina arbetsrelationer, arbetsklimatet och arbetsrelaterade påfrestningar. Följande 

avgränsning har gjorts utifrån att tidigare forskning identifierat att dessa faktorer kan ha en 

inverkan på hur anställda upplever sin arbetssituation.   
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2. Teori 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur anställda upplever att hälsofrämjande 

åtgärder i form av mindfulness kan inverka på deras arbetssituation. För att kunna besvara 

syftet används den Socialkognitiva teorin och ACT. Varpå den Socialkognitiva teorin hjälper 

till att förstå hur individer upplever hälsofrämjande åtgärder som sedan kan leda till 

hälsosammare beteenden. Efter att ha förstått hur individen upplever hälsofrämjande 

åtgärder hjälper ACT studien att förklara hur mindfulness kan bidra till en ökad 

meningsfullhet av de anställdas arbetssituation genom olika psykologiska processer som alla 

i sin tur har en inverkan på det psykiska välmåendet.  

2.1 Socialkognitiva teorin 
Denna teori är utvecklad av Albert Bandura (2004) och syftar till att förklara i synnerhet hur 

hälsofrämjande åtgärder inverkar på anställdas välmående. Då färre än 50 % av anställda tar 

till sig hälsofrämjande åtgärder (Robroek, van Lenthe, Empelen & Burdorf 2009, s.10) ämnar 

den Socialkognitiva teorin att appliceras på studien för att ge en förståelse för om och hur 

företagets anställda tagit till sig mindfulness som hälsofrämjande åtgärd. För att försöka 

förstå hur en organisation ska kunna implementera en hälsofrämjande åtgärd måste man först 

förstå hur de anställda i organisationen upplever och tar till sig åtgärden. För om de anställda 

inte tar till sig den hälsofrämjande åtgärden kommer den inte ha någon inverkan på varken 

individen eller organisationen i stort (Hanson 2004, s.214). Valet föll därför på den 

Socialkognitiva teorin då den har som syfte att se hur en persons vilja att förändras står i 

relation till dess olika mål och resultatförväntningar. Bandura menar att hälsofrämjande 

åtgärder bland annat kan ges uttryck i form av en förmåga att förstärka och förändra den 

mänskliga motivationen, beteendet och välbefinnandet (Bandura 2004, s.143f).  

 

Utifrån fyra huvudsakliga faktorer används teorin för att på ett så övergripande sätt som 

möjligt förklara hur anställda kan ta till sig kunskap kring olika hälsofördelar. Dessa faktorer 

är; Knowledge, perceived self-efficacy, outcome expectations, goals, perceived facilitators 

och impediments (Bandura 2004, s.143f).  

 

Knowledge kommer i den här studien att hjälpa till att förklara hur en medvetenhet om 

möjliga hälsofördelar kring mindfulness ligger till grund för att kunna skapa en förändring. 

Saknar anställda kunskap om hur deras livsstilsvanor påverkar deras hälsa så saknas 
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tillräckliga incitament för att vilja förändras (Bandura 2004, s.144). Vidare spelar Perceived 

self-efficacy en central roll för den anställdas personliga förändring. Det kan ses som hur ens 

vilja till förändring ligger till grund för den anställdas motivation och handlande. Tror man 

inte på sin egen förmåga att förändras så är det svårt att verkligen genomföra dessa 

handlingar (Bandura 2004, s.144).  

 

Outcome expectations and goals förklarar att utifrån hur de anställda ser på de förväntade 

resultaten av en implementering av mindfulness, så kan det inverka på hur väl de kan lyckas 

nå en hälsosammare beteendeförändring. Utifrån detta kan de anställda sedan reglera sina 

handlingar och utföra de handlingar som ger tillfredsställelse och värde i livet, samt hålla sig 

ifrån handlingar som ger motsatta effekter. Motivationen kan stärkas genom att hjälpa 

människor att se hur en förändring av sina vanor kan ge ett mervärde till deras liv (Bandura 

2004, s.144f). Slutligen kan Perceived facilitators and impediments i detta fall ses som hinder 

för att mindfulness ska kunna inkorporeras hos de anställda. Dessa hinder kan komma 

antingen inifrån anställda själva eller från externa faktorer. De interna faktorerna kan 

exempelvis bestå av oro, trötthet och en press från jobbet medan de externa faktorerna kan 

kopplas till rådande hälsonormer och de aktuella sociala och ekonomiska strukturerna i 

samhället (Bandura 2004, s.145). 

 

Teorin utgår ifrån att det finns en stegvis implementationsmodell som delar in anställda i tre 

olika kategorier. Detta synsätt baseras på olika personers förmåga till självstyrning och hur 

förberedda de är mentalt till en förändring. Den första nivån består av anställda som känner 

en hög känsla av vilja till förändring och en positiv syn till förväntade resultat av en 

beteendeförändring. Individer inom den andra nivån är osäkra på sin egna vilja att förändras 

och fördelarna som kan skapas utifrån deras handlande. Stöter de på motgångar ger de ofta 

upp, vilket gör att de endast ger halvhjärtade försök till att uppnå en förändring. 

Avslutningsvis är personer inom den tredje nivån övertygade om att deras förmåga att 

påverka hälsovanor är utanför deras personliga kontroll. De anställda som befinner sig i den 

första nivån är i minst behov av vägledning för att kunna nå en beteedeförändring (Bandura 

2004, s.147f). 

 

Dessutom utgår den Socialkognitiva teorin utifrån två olika synsätt. Det individualistiska 

synsättet menar att anställda har stor kontroll över deras egen hälsa och är således skyldiga att 

ta hand om sin hälsa. Strukturalistiska synsättet menar istället på att hälsa är en produkt av 
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sociala, politiska, miljö och ekonomiska förutsättningar. Vilka alla är faktorer som individen 

själv inte kan ha någon kontroll över och styra (Bandura 2004, s.159).  

2.2 Acceptance and commitment therapy  
ACT är en beteendeterapi som kan ses som en del av den moderna formen av kognitiv 

beteendeterapi (Harris 2011, s. 7ff). Även om ACT är en beteendeterapi så är inte syftet att i 

första hand minska problem utan snarare att förbättra det psykiska välmåendet. Modellen 

grundar sig istället i hur mindfulness-interventioner bidrar till att individer upplever en ökad 

meningsfullhet i livet. Teorin förklarar att detta har en positiv inverkan på anställdas psykiska 

välmående som uppnås genom att sex terapeutiska kärnprocesser utvecklas och medför ökad 

upplevd mening i livet. Dessa är; att få kontakt med det som händer här och nu, defusion, 

acceptans, jag-som-kontext, värden, ändamålsenligt handlande (Harris 2011, s.23). Valet av 

ACT motiveras av att efter att ha förstått hur de anställda valt att ta till sig mindfulness som 

hälsofrämjande åtgärd utifrån den Socialkognitiva teorin, hjälper ACT studien att förstå hur 

faktorer kopplade till de anställdas arbetssituation upplevs genom olika psykologiska 

processer. Detta är av vikt för att förstå hur meningsfull arbetssituation de anställda upplever 

sig ha. Detta har en relevans för studien då anställda som känner en högre meningsfullhet till 

sin arbetssituation även upplever ett förbättrat psykiskt välmående (Allan, Dexter, Kinsey & 

Parker 2016, s.38). 

 

De ovanstående kärnprocesserna som Harris nämner kan summeras och beskrivas utifrån tre 

funktionella enheter, ACT:s triflex - att öppna sig, att vara närvarande och göra det som är 

viktigt. De två processerna acceptans och defusion bygger båda på att urskilja sig själv ifrån 

både känslor och tankar samt uppfatta dem som de är. Det innebär inte alltid att känslan 

gillas, men den tillåts vara där. Defusion är också en förmåga att ta ett steg tillbaka och skilja 

sig själv från sina tankar, minnen och de inre bilderna. Dessa två processer bildar tillsammans 

ena hörnet i triflexen - att öppna sig (Harris 2011, s.23). Denna del av triflexen kommer i 

synnerhet appliceras för att kunna analysera mindfulness inverkan på de anställdas relationer. 

Vidare så bygger såväl jag-som-kontext som kontakten med nuet på verbala och icke-verbala 

faktorer av upplevelser här och nu. Leva i nuet handlar om en psykologisk närvaro samt en 

medvetenhet och engagemang i vad som sker här och nu. Vanligtvis så fokuseras tankarna 

istället på kommande problem och ett ältande av det förflutna (Harris 2011, s.23). Jag-som-

kontext är ett begrepp som kan definieras utifrån en ren medvetenhet. Inom ACT förklaras 

https://www-tandfonline-com.till.biblextern.sh.se/author/Dexter%2C+Chelsea
https://www-tandfonline-com.till.biblextern.sh.se/author/Kinsey%2C+Rebecca
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detta som att trots att den anställdas kropp och tankar förändras genom livet, så är det “du” 

som iakttar förändringarna och du är alltid densamma. Dessa summeras som - att vara 

närvarande (Harris 2011, s.23). Detta blir relevant för denna studie för att kunna förstå de 

anställdas självkännedom och förmåga att kunna fokusera.  

Avslutningsvis så skriver Harris att processen värden och ändamålsenligt handlande berör 

förmågan att göra det som är viktigt. Värden grundar sig i att hitta de värden som kan hjälpa 

den anställda att skapa ett meningsfullt liv. ACT förklarar det som “de valda livsriktningarna” 

och brukar ofta jämföras med en kompass. Kompassen är till för att ge en riktning och 

vägledning genom livet. Ändamålsenligt handlande innebär att den anställda handlar utifrån 

och försöker uppnå de värden som denne satt upp i livet. Således är det viktigt att känna till 

sina värden, men att samtidigt vara medveten om att det är en pågående process som kan 

förändras under livets gång. Det är först när anställda väljer att handla utefter detta som livet 

kan bli meningsfullt (Harris 2011, s. 23ff). Denna del av triflexen hjälper till att förstå hur 

anställdas upplevda meningsfullhet av arbetssituationen är beroende av deras förmåga att 

hitta sina värden. 

2.3 Frågeställning 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur anställda upplever att hälsofrämjande 

åtgärder i form av mindfulness kan inverka på deras arbetssituation. För att kunna besvara 

syftet har följande frågeställning formulerats; Hur upplever anställda att hälsofrämjande 

åtgärder i form av mindfulness inverkar på deras arbetssituation? För att kunna besvara 

frågeställningen har utgångspunkt tagits i den Socialkognitiva teorin och ACT:s triflex. 

 

Med grund i den Socialkognitiva teorin har följande två underfrågor formulerats: 

● Hur beskriver anställda sina tidigare kunskaper om mindfulness? 

● Hur beskriver anställda sin vilja att ta till sig mindfulness som hälsofrämjande åtgärd? 

 

Utifrån ACT:s triflex har följande tre underfrågor formulerats:  

● Hur beskriver anställda att mindfulness inverkat på deras förmåga att öppna sig? 

● Hur beskriver anställda att mindfulness inverkat på deras förmåga att vara 

närvarande? 

● Hur beskriver anställda att mindfulness inverkat på deras förmåga att hitta sina 

värden? 
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3. Metod 

Metodavsnittet inleds med en presentation av det valda företaget som studerats och följs av 

studiens tillvägagångssätt, urval och hur datainsamlingen gått till. Avslutningsvis kommer ett 

kritiskt resonemang föras kring den valda metoden. 

3.1 Presentation av företag  
En viktig del inför studien var att komma i kontakt med företag som hade implementerat 

mindfulness i sin organisation. Företaget som deltagit i studien är ett konsultföretag inom 

fastighetsbranschen som hjälper företag med alla typer av fastighets- och lokalfrågor och har 

så gjort i över 25 år. Företaget har under en längre tidsperiod placerat sig på toppen av listan 

”Sveriges Bästa Arbetsplatser” och företagets VD har bland annat vunnit pris för “årets 

hälsofrämjande chef”. Under dessa 25 år har företaget genomfört flera stora förändringar där 

den största av dem alla tog sitt sista stora steg vid årsskiftet 2017/2018 genom en stor 

organisationsförändring.  

Företaget valde för fyra år sedan att implementera mindfulness som en hälsofrämjande åtgärd 

på arbetsplatsen, något som har tagit sig uttryck på olika sätt i organisationen. Allt ifrån 

mindfulnesskurser, avslappningsövningar till korta mindfulness-interventioner innan möten 

för att hitta ett lugn och en närvaro.  

Vidare kommer företaget att gå under namnet Fastighetskonsulterna och i likhet med detta 

kommer även respondenterna att gå under fiktiva namn. Detta för att uppfylla de 

konfidentialitetskrav som finns i forskningssammanhang.  

3.2 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts vid att endast se till företag i Sverige som valt att implementera 

mindfulness på arbetsplatsen under de senaste fem åren. Detta baserat på att den inverkan 

mindfulness-interventionerna haft på de anställda och organisationen fortfarande ska finnas 

kvar. Vidare har avgränsningar gjorts vid att endast studera ett företag, ett konsultföretag i 

fastighetsbranschen som är beläget i Stockholm. Följande avgränsning var naturlig då det var 

det enda företaget som uppfyllde de önskade kriterierna och som hade möjlighet att delta i 

studien. Avgränsningar har även gjorts till att främst se till individen, alltså den anställdas 

perspektiv. Detta motiveras av att för att kunna förstå organisationen så måste man först 
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förstå den anställda och dess upplevelser. Med anställda menas alla som arbetar på det 

konsultföretaget som studeras.  

3.3 Metodval  
Då studien ämnade att undersöka hur mindfulness som hälsofrämjande åtgärd upplevs av de 

anställda ansågs en kvalitativ forskningsansats vara mest optimal. Detta grundat i att 

forskning tidigare visat på att när det kommer till mindfulness är svårt att identifiera vilka 

faktorer som ligger till grund för dess inverkan på individer (Good et al. 2016, s.131f). 

Dessutom så ansågs det att tidigare kvalitativ forskning saknades inom ämnet. Således 

medför en mer djupgående forskningsmetod en möjlighet att i denna kontext få en förståelse 

för hur anställda upplever mindfulness inverkan på deras arbetssituation. För att samla in data 

ansågs semistrukturerade intervjuer vara det mest lämpade alternativet. Detta för att kunna få 

en så helhetstäckande bild av sammanhanget som möjligt samt en djupare förståelse av 

ämnet. En anledning till att semistrukturerade intervjuer valdes var för att säkerställa att den 

insamlade datan täckte det frågeområde som ämnade att undersökas. Även för att skapa en 

möjlighet till en viss frihet för att kunna följa upp och ställa följdfrågor till respondenterna. 

Intervjuerna kompletterades med observationer på företaget för att kunna ge ytterligare 

perspektiv till forskningsstudien. Dessa observationer genomfördes i synnerhet för att bättre 

kunna förstå atmosfären på arbetsplatsen (Bryman & Bell 2013, s.473).  

3.4 Urval och bortfallsanalys 
Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval. Via Google söktes företag fram som var aktiva på 

den svenska marknaden och som under de senaste fem åren haft någon typ av mindfulness-

utbildning på arbetsplatsen. Totalt så fann forskargruppen fyra företag som föll in under 

kriterierna och samtliga företag kontaktades via mail som sändes till respektive företags HR-

ansvarig. Detta mail innehöll en presentation av forskargruppen, en kort bakgrund till ämnet 

samt studiens syfte och frågeställning (Se bilaga 1). Två av dessa företag svarade aldrig, ett 

företag svarade att de inte var tillgängliga samt ett företag som tackade ja till att ställa upp på 

intervjuer. 

Då relativt få företag på den svenska marknaden valt att implementera mindfulness på 

arbetsplatsen medförde detta svårigheter att hitta potentiella undersökningsobjekt. Detta var 

en svårighet forskargruppen redan var medveten om. Men då ett företag valt att delta i studien 
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och flera intervjuer kunde genomföras ansågs detta vara tillräckligt för att kunna besvara 

frågeställningen. 

Även dessa intervjuer kom att utgå ifrån ett bekvämlighetsurval. Efter mailkorrespondens 

med företagets HR-ansvarige kom forskargruppen i kontakt med en respondent som skulle 

ställa upp på en intervju. I tillägg till detta skickade även den HR-ansvarige ut ett mailutskick 

till samtliga anställda på företaget med en förfrågan gällande om någon kunde tänka sig att 

ställa upp på en intervju. Två anställda svarade att de var villiga att ställa upp. Väl på plats på 

företaget och i samband med intervjuer och observationer kom forskargruppen i kontakt med 

ytterligare tre respondenter som tillfrågades om de kunde ställa upp på en intervju. Dessa val 

baserades delvis på kön, ålder och position i företaget men även på tillgänglighet vid just det 

tillfället.      

3.5 Insamling av empiri 
3.5.1 Operationalisering och intervjuguide  
För att kunna konstruera en intervjuguide som svarade mot syftet operationaliseras denna 

utifrån tidigare forskning och teori (Se bilaga 2). När det kommer till hur de anställda 

upplevde implementeringen av mindfulness-interventioner så tillämpades här i synnerhet den 

Socialkognitiva teorin. Där kunskap, vilja till förändring och förväntningar/hinder ligger till 

grund för en beteendeförändring. Utifrån dessa tre delar och i anslutning med tidigare 

forskning om hälsofrämjande åtgärder formulerades frågor som rörde dessa delar. 

För att kunna besvara undersökningsfrågorna gällande mindfulness-interventioners inverkan 

på anställda utifrån ACT:s triflex formulerades frågor utifrån teori och tidigare forskning. 

Forskningen som presenterades lyfte hur organisationskulturen, relationerna till kollegorna, 

påverkan på individerna personligen samt deras jobbrelation alla var viktiga faktorer som 

inverkade på arbetssituationen. Således formulerades frågor kring dessa områden. 

En pilotstudie genomfördes i form av en semistrukturerad intervju med en person som jobbar 

med mindfulness i form av att guida yoga- och meditationsklasser ute på företag. Detta för att 

få en inblick i hur frågorna uppfattades av respondenten samt att frågorna faktiskt svarade 

gentemot syftet. Efter avslutad intervju omformulerades vissa frågor i intervjuguiden samt att 

några frågor lades till (Se bilaga 3). Intervjuguiden kom att innefatta framförallt fyra 

övergripande ämnesområden. Den första var bakgrundsinformation om respondenten, varpå 

resterande frågor delades upp i tre underrubriker; hur implementeringen av mindfulness-
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interventioner upplevs, mindfulness inverkan på anställda och slutligen övriga frågor. Dessa 

indelningar grundar sig i första hand i hur syftet ämnades att besvaras utifrån de tidigare 

formulerade undersökningsfrågorna.  

3.5.2 Genomförandet av intervjuer 
Innan de semistrukturerade intervjuerna genomfördes på företaget samlades kunskap kring 

tidigare forskning in för att få en god förståelse av ämnet. I tillägg till detta genomfördes även 

en kompletterande intervju med en expert inom området mindfulness, för att få ytterligare 

kunskap om ämnet och vad som bör tas i beaktning när mindfulness undersöks. Experten i 

fråga är högskolelektor i idrott med inriktning på idrottspsykologi. Personen arbetar även som 

mental rådgivare och håller även föreläsningar kring stress, motivation, återhämtning, hälsa 

och ohälsa. Mindfulness är en del av personens vardag och finns alltid som en röd tråd i allt 

personen gör.  

Totalt genomfördes sex stycken intervjuer med sex anställda under tre separata tillfällen på 

deras kontor i Stockholm. Intervjuerna varierade mellan cirka 20 till 45 minuter. Vid 

intervjuerna så höll en av medlemmarna i forskargruppen i själva intervjun varpå den andra 

antecknade ner svaren. I komplement till detta, med respondentens godkännande, spelades 

även samtliga intervjuer in för senare transkribering. 

3.5.3 Observationer 
I anslutning till intervjuerna så genomfördes även observationer, på totalt cirka 6-8 timmar på 

företaget. Dessa utfördes sammanlagt under de tre olika dagar som intervjuerna genomfördes, 

både mellan och efter de andra intervjuerna. Båda forskarna i forskargruppen närvarade under 

dessa observationer för att sedan kunna jämföra om observationerna uppfattas på liknande 

sätt. Observationerna kunde ses som öppna (Bryman & Bell 2013, s.442) då forskargruppen 

tidigare informerat via mailutskick om att de skulle genomföra intervjuer på arbetsplatsen. 

Men detta var inget som annonserades väl på plats, något som kunnat resultera i att vissa av 

de anställda inte visste vilka personerna i forskargruppen var. Syftet med observationerna var 

både att få en förståelse för hur relationerna på företaget såg ut, hur atmosfären på 

arbetsplatsen kunde upplevas samt att se om denna bild överensstämmer med den insamlade 

datan utifrån intervjuerna med respondenterna.   

Majoriteten av tiden som observationerna genomfördes spenderades i det stora allrummet på 

företaget. Detta med bakgrund av att det här vistades flest anställda som interagerade med 

varandra och att det hela tiden cirkulerade nya människor. Men observationer gjordes även på 
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andra delar i företagslokalerna för att medföra en större bild av hur arbetsplatsen kunde 

upplevas. 

3.5.4 Dataanalys 
Efter avslutad datainsamling bestående av totalt sex stycken intervjuer transkriberades 

samtliga. Detta med en ambition att transkribera intervjuerna så tätt inpå intervjutillfället som 

möjligt för att kunna ge en så komplett återgivelse som möjligt (Kvale & Brinkmann 2014, 

s.221). Följaktligen transkriberade en i forskargruppen samtliga intervjuer för att få en så 

enhetlig transkribering som möjligt. Varje ord nedtecknades samt pauser, tvekan och skratt i 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2014, s.222f).    

Efter genomförd transkribering skrevs samtliga intervjuer ut för att sedan läsas igenom och 

kodas. Intervjuerna kodades utifrån olika relevanta genomgående teman förankrade i valda 

teorier och forskning för att kunna besvara undersökningsfrågorna. Metoden som valdes var 

marginalmetoden (Kvale & Brinkmann 2014, s.242f). Detta innebar att de centrala temana 

kodades med olika färger och markerades ute i marginalen. Motiveringen till detta val är att 

det kan ses som en enklare metod för mindre erfarna forskare samt att den uppfattades som en 

passande metod i förhållande till syftet. De teman som identifierades var mottaglighet, 

hantering av påfrestningar, arbetsplatsen, relationer samt att lära känna sig själv.  

Ovanstående teman skapades utifrån ett antal koder som identifierades under 

kodningsprocessen. Koderna upplevda hinder, förväntningar samt incitament till förändringar 

bildade tillsammans temat mottaglighet. Vidare så identifierades koderna hur respondenterna 

beskriver sin syn på mindfulness, hur de använder det och vilken inverkan det haft i deras 

vardag. Dessa koder skapade temat hantering av påfrestningar. 

De koder som skapade temat arbetsplatsen var värden, struktur och atmosfär på arbetsplatsen. 

Temat relationer uppkom ifrån koderna relationer till chefer, kollegor, kunder och privatliv. 

Slutligen identifierades koderna fokus, förmåga att lyssna inåt, att hitta sina värden och 

genomgå en personlig utveckling som skapade det sista temat, nämligen att lära känna sig 

själv.  

Dessutom konstruerades en tabell utifrån de olika respondenternas bakgrundsinformation 

som på ett enkelt sätt medförde en överblick av dess olika positioner, år inom företaget och 

tidigare erfarenheter av mindfulness (Se bilaga 4).  
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Vissa respondenter har mer utförligt uttryckt sig under intervjutillfällena och således kan 

deras svar i större utsträckning återkomma under resultatdelen. Men samtliga respondenters 

svar har växelvis används med ambitionen att i den mån det går presentera en så rättvis bild 

som möjligt av den insamlade datan. 

3.6 Trovärdighet och äkthet 
Då en kvalitativ forskningsansats antogs beslutades det om att de kriterier som ska ligga till 

grund för bedömningen av studien kom att vara trovärdighet och äkthet. Detta följt av 

resonemanget att dessa två kriterier bättre svarar för att bedöma kvalitativ forskning. Kriteriet 

trovärdighet har delats upp i fyra delkriterier, nämligen: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt konfirmering (Bryman & Bell 2013, s.403).  

Då forskargruppen till största möjliga mån försökt följa de regler som är uppsatta vid 

kvalitativ forskning anses detta höja tillförlitligheten. Efter färdigställt arbete skickades även 

rapporten ut till företagets HR-ansvarige samt till respondenterna för en bekräftelse gällande 

att studiens beskrivning av intervjuernas innehåll överensstämde med deras egen syn, så 

kallad respondentvalidering (Bryman & Bell 2013, s.403). Dessutom kompletterades 

intervjuerna med observationer, något som även anses stärka tillförlitligheten.  

Då endast ett fåtal intervjuobjekt på endast ett företag varit delaktiga är det svårt att föra över 

studiens resultat till andra sammanhang. Dessutom bestod urvalet av ett bekvämlighetsurval, 

vilket vidare är en faktor som avsevärt minskar studiens överförbarhet (Bryman & Bell 2013, 

s.404). 

För att stärka kriteriet pålitlighet har forskargruppen försökt att utförligt förklara 

tillvägagångsprocessen för att utomstående ska ha möjlighet att skapa sig en egen bild 

gällande om de teoretiska slutsatser som dragits är korrekta. Då forskningsgruppen är 

medveten om sitt egenintresse i att undersöka mindfulness på arbetsplatsen så har ett så 

objektivt förhållningssätt som möjligt försökt hållas till intervjuerna och dess innehåll. Vid 

varje intervju har dessutom en medvetenhet funnits kring en potentiell intervjuareffekt och 

dess möjlighet att påverka respondenterna. Detta har försökt minimerats i form av att ställa 

öppna snarare än ledande frågor. Vidare så har objektiviteten applicerats genom hela studien 

tillsammans med riktlinjer för god forskningssed (Bryman & Bell 2013, s.405). 
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För att få en så rättvis bild av sammanhanget som möjligt har olika personer inom 

organisationen intervjuats. Både personer med högre och lägre positioner, olika kön, olika 

anställningstid på företaget samt olika engagemang i de mindfulness-övningar som 

implementerats. För att sedan kunna svara på om de medverkande fått en bättre förståelse för 

sin sociala situation, hur personer i deras närmiljö upplever saker, om det medfört en 

möjlighet till förändring eller förbättrad möjlighet att vidta åtgärder så har samtliga 

intervjuobjekt efter studiens färdigställande fått ta del av hela forskningsrapporten som berör 

samtliga kriterier i sitt innehåll (Bryman & Bell 2013, s.405).      

3.7 Metoddiskussion  
Då forskningsstudien i ett tidigare stadie ämnade att undersöka mindfulness inverkan på 

företagets sociala hållbarhet formulerades frågor kring detta och dessa ställdes dessutom till 

samtliga respondenter. Trots att syftet inte längre innefattar hållbarhet har dock såväl 

frågorna som svaren valts att inte exkluderas från studien. Detta med motiveringen av att de 

svar som tillhandahållits under dessa frågor fortfarande i viss mån varit aktuella för att 

besvara det senare formulerade syftet. 

Bland den största kritiken som kan riktas till forskningsstudien är antalet intervjuer som 

genomförts. Att endast sex intervjuer genomförts kan ses som för få för att kunna dra några 

riktiga slutsatser kring ämnet. Men med motiveringen av att de respondenter som inkluderats 

i studien har en jämn fördelning mellan kön, ålder, erfarenhet och tid på företaget kan detta 

medföra ett mer representativt urval just på detta företag. Då syftet inte är överförbarhet till 

andra kontexter utan endast att få en ökad förståelse av hur anställda upplever mindfulness 

som hälsofrämjande åtgärd och hur det kan inverka på deras arbetssituation, så kan 

antaganden dras gällande en viss uppfyllnad av detta då en mättnad kunde utläsas av de svar 

som respondenterna givit. Men forskargruppen är medvetna om att fler intervjuer hade varit 

fördelaktigt när det kommer till att kunna dra några slutsatser utifrån den insamlade empirin.  

Även om det är en jämn fördelning mellan kön, ålder och tid på företaget hos respondenterna 

så har detta val bestått av ett bekvämlighetsurval, både i valet av företag och respondenter på 

företaget. Således går det att föra en diskussion om företaget tackat ja till att ställa upp på 

intervjuer då de har en positiv bild av mindfulness. I likhet med detta går det även att 

diskutera om de respondenter som ställt upp på att delta i intervjuerna även gjort det utifrån 

att de själva har en positiv syn på mindfulness. Detta är absolut något som kan inverka på 
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trovärdigheten och överförbarheten av studien och något forskargruppen är medvetna om. 

Men då syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur anställda upplever att 

hälsofrämjande åtgärder i form av mindfulness kan inverka på deras arbetssituation så kan det 

föras ett resonemang kring att detta syfte uppfylls även om studien består av ett 

bekvämlighetsurval.  

För att lyfta fram vidare kritik av metoden tillämpad vid denna forskningsstudie kan 

observationernas tidsaspekt ifrågasättas. Då detta var en förhållandevis kort tid för att göra 

observationer kan frågan ställas om dessa verkligen tillfört studien något. Men argument 

finns för att dessa observationer endast står som komplement till de mer omfattande 

intervjuerna samt att den data som samlats in vid dessa tillfällena, till viss grad tillför 

information gällande beskrivningen av atmosfären och relationerna på arbetsplatsen.   

Avslutningsvis bör även metodvalet diskuteras. De flesta studier som tidigare har undersökt 

såväl hälsofrämjande åtgärder som mindfulness är kvantitativa. Ändå antogs här en kvalitativ 

ansats. Detta beslut grundar sig delvis i tidigare forskning som belyser just att flera studier 

identifierat att mindfulness inverkat på anställdas arbetssituation i form av förbättrat 

arbetsrelaterat välmående men att de inte alltid är lika enkelt att visa på vilka processer som 

faktiskt ligger bakom denna inverkan (Good et al. 2016, s.131f). Utifrån detta kunde en 

kvalitativ ansats medföra en ökad förståelse för vilka processer de anställda här upplevde 

faktiskt inverkade på deras arbetssituation. I tillägg till detta visar forskning på att 

mindfulness inom den västerländska kulturen kan anses vara främmande (Petchsawang & 

Duchon 2012, s.204). Således fanns det även ett intresse i att få en djupare förståelse för hur 

anställda såg på och förhöll sig till mindfulness i denna kontext. Något som till större grad 

kunde uppfyllas genom att genomföra intervjuer med respondenterna.  
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4. Resultat  
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur anställda upplever att hälsofrämjande 

åtgärder i form av mindfulness kan inverka på deras arbetssituation. Nedan kommer studiens 

resultat att presenteras utifrån de fem huvudsakliga teman som identifierades under 

kodningsprocessen. Dessa är följaktligen; mottaglighet, förmåga att hantera påfrestningar, 

arbetsplats, relationer och att lära känna sig själv. Varje tema kommer att presenteras var 

för sig. Slutligen kommer även resultat från observationerna att delges. 

4.1 Mottaglighet 
I detta tema kommer i huvudsak respondenternas mottaglighet till mindfulness att 

presenteras. I tillägg till det kommer även respondenternas upplevda hinder, förväntningar 

samt incitament till förändringar att presenteras.  

När respondenterna fick frågan om vilken tidigare erfarenhet de hade av mindfulness så var 

det endast två av sex som angav att de hade någon typ av tidigare erfarenhet av mindfulness 

innan det implementerades på företaget eller innan de började arbeta på företaget. De 

resterande fyra respondenterna var ganska obekanta med mindfulness. Sara svarade följande 

när hon beskrev sin tidigare erfarenhet av mindfulness: 

“Den var ganska obefintlig. Jag tillhörde de som tyckte att det var 

flummigt. Jag har ju liksom såklart fått kämpa med den biten.” (Sara) 

På frågan gällande hur respondenterna ställde sig till att införa mindfulness på arbetsplatsen 

så uppgav samtliga respondenter att det var nyfikna och såg det som något positivt även om 

de sa att mindfulness kan uppfattas lite flummigt.  

“Ja, som sagt jag är väldigt öppen för det och hade verkligen 

ingenting emot det. Spännande att få utforska det men det är inget 

som jag hade sökt själv om det inte hade erbjudits här. Så på så vis är 

det positivt att jag fick tillfälle att göra det. Till största delen så var 

nog min känsla att det var spännande och lärorikt.” (Klara) 

 

Under intervjuerna framkom det även att respondenterna hade lite olika incitament till att vilja 

genomföra en förändring. Varpå Erik och Thomas svarade att de framförallt var i ett stadie av 
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livet där de var extra mottagliga för en förändring. De beskriver det som ett stadie i livet där 

de började fundera på sina egna drivkrafter och kom till en punkt där det blev naturligt att 

börja jobba med mental träning för att må bättre.  

 

Vidare delgav respondenterna olika hinder som kan uppstå när det kommer till viljan och 

mottagligheten för att ta till sig mindfulness. Samtliga respondenter ansåg att det största 

hindret var att mindfulness kan anses vara flummigt. Även att det tar tid från verksamheten, 

att det ibland var svårt att hitta tid att få in det under dagen samt att det inte är något för alla 

sågs alla som potentiella hinder.  

“[---] att hitta en stund som är naturligt varje dag att göra det. För 

mig är det jättesvårt att få till den rutinen.” (Stina) 

 

“Det tar ju tid [---] De som tycker att vi är flummiga. Samtidigt som 

vårt varumärke blir bara starkare och starkare, så effekten är väl att 

vi får fler lovers men kanske fler haters också.” (Sara) 

 

Den sociala kontexten kan därmed ses som ytterligare ett hinder som framkom under flera av 

intervjuerna där omgivningens syn på mindfulness får en betydande roll. Även om 

mindfulness är en viktig del av företagets varumärke uppgav tre av respondenterna att denna 

åsikt inte alltid delades med kunder och samhället i stort.  

“Vi har alltid legat väldigt tidigt och nu är det som vi gjorde för 

några år sedan väldigt rätt. Nu är det en konkurrensfördel men för tio 

år sedan kunde vi ha kunder som sa; På er första slide har ni “A great 

place to work”, det skiter väl jag i. Vi vill bara ha bra leverans och 

struntar i om ni gullar med personalen.” (Thomas) 

 

“Sedan får man ju också höra; “Ah ni tränar ju bara, er instagram är 

bara fylld med träning”. Folk tycker att det är lite oseriöst, ni sitter 

bara och andas och när ni inte gör det så går skickar ni ett mail och 

sedan går ni till gymmet.” (Sara) 
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Respondenterna ser dock inte dessa hinder som att det behöver vara något negativt, men 

samtliga respondenter trycker på att man måste visa respekt för att alla kanske inte är 

mottagliga för detta just nu. Således ligger ett stort fokus på att det ska vara frivilligt och att 

man ska kunna genomföra det på olika sätt, på det sätt som passar en själv bäst. Dock på 

frågan gällande vad respondenterna kunde uppfatta som negativ med mindfulness svarade 

fyra av respondenterna att det potentiellt även lett till att några av deras kollegor slutat. Men 

de kunde inte med säkerhet säga att det var på grund av en implementering av mindfulness.  

 

Två av respondenterna uttrycker även hur de anser att ens mottaglighet ökar om man är äldre 

eller har genomgått tuffare perioder i livet. Att det således är lättare att se ett värde i vad 

mindfulness kan tillföra. Avslutningsvis förklarade Thomas, en av de personer som i 

synnerhet drev frågan gällande en implementering av mindfulness, att i hans ögon så var 

detta helt rätt för företaget. Dock menar han att tack vare hans övertygelse om att detta var 

rätt för företaget glömde han till viss del bort att säkerställa att alla var medvetna om varför 

företaget skulle genomföra detta och vad målet var. Vilket han menade skapade en 

tveksamhet bland de anställda om vad implementeringen skulle innebära för dem och 

företaget.  

4.2 Förmåga att hantera påfrestningar 
Nedanstående tema kommer att presentera hur respondenterna beskriver sin syn på 

mindfulness, hur de använder det och vilken inverkan det haft i deras vardag.   

Samtliga respondenter beskriver vardagen som konsult som ett stressigt jobb där man 

behöver ha många bollar i luften samtidigt. Detta i relation till att leva ett stressigt och 

intensivt liv gör att det kan vara svårt att hålla fokus.  

 

“Jag tror att allting är en helhet. Det blir ju liksom fler sociala medier 

du ska va uppdaterad på, fler system, du ska va samhälleligt 

intresserad, du ska brinna för massa saker. Det är en otrolig press att 

vara människa 2018. Så det tror jag att vår nya organisation gör, vi 

försöker hjälpa varandra.” (Sara) 
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Utifrån detta säger respondenterna att de ser mindfulness som ett verktyg som kan hjälpa dem 

att sålla, prioritera och sortera faktorer i sin vardag. På frågan om vad mindfulness är för dem 

så svarade fem av sex respondenter att det är en medveten närvaro. Medan den sjätte 

respondenten beskriver det mer som nedan.   

“Mindfulness är ett verktyg för hur jag ska kunna må bättre, prestera 

bättre, utvecklas bättre. [---] Sålla ut och fokusera på det som är 

viktigt.” (Carl) 

 

Vidare beskriver respondenterna att mindfulness hjälper dem att förbättra relationer, att 

hantera konflikter och skapa en bättre balans i vardagen. Samtliga respondenter har även 

uppgett att mindfulness hjälpt dem att hantera sin stress. Klara beskriver även hur 

mindfulness låter henne stanna upp och skapa mellanrum mellan tanke och handling.  

“Jag upplever det också som en styrka för en stor del utav vårt jobb 

är att sitta i förhandlingssituationer som kan bli ganska pressade och 

ibland känsliga. Då upplever jag det verkligen som en styrka att 

kunna se på en annan person att den inte har den förmågan, utan att 

den går direkt från tanke till handling. Resultatet blir nog inte så bra 

som det hade kunnat blivit om man hade stannat upp.” (Klara) 

 

Utifrån intervjuerna framkom även att samtliga respondenter menar på att implementeringen 

av mindfulness på arbetsplatsen inte enbart haft inverkan på deras arbetsliv utan även i deras 

privatliv.  

 

“Det livet som vi då har fått gäller det att ta tillvara på. Då tycker inte 

jag att det finns arbetstid och privatliv, utan hela människan måste 

fungera. För mig sitter vi ihop, men konkret så ger det mig 

förutsättningar att hantera stress och att nå andra människor. Det ger 

mig också förutsättningar att kunna se och läsa saker som andra inte 

ser.” (Thomas)   
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4.3 Arbetsplatsen 
Följande tema kommer att presentera resultatet ifrån vad respondenterna anger att 

mindfulness haft för inverkan på deras arbetsplats i form av bland annat dess värden, struktur 

och atmosfär. 

 

Respondenterna beskriver att driva ett företag inom konsultbranschen innebär att man 

förväntas göra det på ett visst sätt där fokus främst ligger på att jaga beläggning och tjäna så 

mycket pengar som möjligt. Samtliga av respondenterna menar att mindfulness hjälpt dem att 

förändra denna syn och en av respondenterna förklarar det som en bidragande orsak till att 

organisationer känner mod till att våga förändras.  

 

“En av anledningarna till att jag bytte jobb var för att jag var på en 

arbetsplats där allting handlade om att man skulle sälja, få in de 

affärerna. Vilket jag inte tror på främst ur en affärsmässig synpunkt, 

det är inte hållbart man bygger inga relationer på det. Men också att 

folk mer och mer gick runt och var stressade över att få in den där 

affären á 1000 kr eller se till att jag faktiskt gör ett bra jobb och i 

slutändan bygga någonting bra. Den resan tror jag även att detta 

företaget har gjort [---].”(Carl) 

 

När respondenterna fick frågan om vilken roll mindfulness haft för deras organisation ger 

samtliga svar som att organisationen blivit varmare och kärleksfullare. Vidare lyfter de även 

vikten av att organisationen blivit mer öppen där de i större utsträckning känner sig trygga 

och kan prata om känslor och saker som kan upplevas som svåra. 

 

“Jag tycker att vi blivit en varmare organisation, vi har kommit 

varandra närmare och vi är snällare helt enkelt. Vi var nog mycket 

tuffare förut och mer fokus på prestation och så innan mindfulness 

kom in i bilden.” (Klara)  

 

I tillägg till detta nämner dock Thomas hur en organisation kan liknas vid en organism. Att 

det finns massor av beståndsdelar som alla sitter ihop och inverkar om vartannat. Han säger 

således att det är svårt att veta om A ger B och om den dessutom alltid gör det. Han delar 



 28 

dock åsikten om att organisationen blivit varmare men insinuerar på att allt inte alltid är så 

enkelt som man kan tro.  

 

Intervjuerna ifrån fyra av respondenterna gav svar om att de även blivit mer eftertänksamma. 

Samtidigt förklarar samtliga respondenter att organisationen numera arbetar mer långsiktigt 

med ett annat fokus än främst det ekonomiska. Tre av respondenterna menar på att man ska 

fokusera mer på individernas inre drivkrafter och utifrån det nå ett önskvärt resultat. Detta 

ges även uttryck i hur företagets värdegrund och vision förändrats. Numera säger företagets 

vision att de tillsammans ska kunna skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.  

 

“Vi ska må bra på jobbet, vi ska vara bra människor mot andra. Vi 

ska inspirera andra arbetsplatser och organisationer. För att det i sin 

tur i det långa loppet bygger dels kanske ett ekonomiskt värde men 

också ett helt annat värde i att man är en bra arbetsplats.” (Carl) 

 

För att en implementering av mindfulness ska fungera trycker majoriteten av respondenterna 

på att det måste vara förankrat hos alla medarbetare och finnas inkorporerat i 

företagskulturen.  

 

“För oss så sitter ju hälsa och välmående som en del av vår strategi 

och då blir det också en del av kulturen.” (Thomas) 

 

Sara tillägger att detta gäller för alla typer av förändringar, det måste komma ifrån 

medarbetarna själva för att det ska ge en verkan. Men hon nämner också att det ger störst 

inverkan när de gör saker tillsammans. Även när Sara får frågan om hur mindfulness inverkat 

på arbetet säger hon att hon inte vet hur stor inverkan den har på själva arbetet men att den i 

hög grad inverkat på hennes relation till sina medarbetare.  

4.4 Relationer 
I detta tema kommer de svar som rör respondenternas relationer presenteras. De olika typer av 

relationer som identifierats är relationer till chefer, kollegor, kunder och privatliv.  
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Utifrån temat relationer har samtliga respondenter svarat att deras relationer förbättras i någon 

bemärkelse. Mer specifikt när det kommer till relationer till chefer nämner två av sex 

respondenter att de upplever att de har lättare att prata med sina chefer efter att mindfulness 

införts på arbetsplatsen. En anledning uppger Stina kan vara att man som medarbetare inte är 

lika rädd för det längre tack vare att organisationen har en vänligare atmosfär. Vidare 

uttrycker Klara att efter cheferna hade genomgått en mindfulness-utbildning så förbättrades 

relationen till dem avsevärt. Något hon ansåg bidra till en minskad friktion och problem på 

arbetsplatsen, samt mer fokus på det som var positivt i chefsrelationerna.  

 

När det kommer till respondenternas relation till sina kollegor uppger alla att de fått en 

närmare och bättre relation där de är snällare mot varandra. Två av respondenterna lägger vikt 

vid att relationerna blivit mer genuina. Erik säger att han fått lättare att skapa relationer på ett 

djupare plan och att han lär sig mycket av sina medarbetare och att de har roligare ihop.  

 

“Sen tror jag bara att den dialogen mellan kollegor och kompisar här 

på kontoret är en helt annan efter att vi introducerade medveten 

närvaro. [---] Då sänks garden och prestigen och så har vi fått mycket 

varmare relationer.” (Erik) 

 

Vidare menar majoriteten av respondenterna att implementeringen av mindfulness på 

arbetsplatsen även fått en betydelse för relationen till kunderna. Klara nämner att de ofta får 

feedback från kunder att de är positiva, har fokus framåt och en bra mental inställning.  

 

“[---] vi ser långsiktighet och att vi ska ha långa relationer med våra 

medarbetare och att vi skapar ett bra samhälle i längden. Våra kunder 

ska vara återkommande och vi bygger den här långa relationen med 

dem och det långsiktiga perspektivet.” (Carl) 

 

Fyra av sex respondenter uppger även att deras relationer i privatlivet har förbättrats tack vare 

implementeringen av mindfulness. Framförallt nämner tre av dessa respondenter att relationen 

till familjen och barnen är den relation som förbättrats mest och som haft störst inverkan på 

deras eget förbättrade välmående. Carl säger också att han ofta får höra att han upplevs som 

en trevligare och mer öppen person efter att han började med mindfulness.  
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Klara beskriver också hur mindfulness hjälpt hennes familj i stor utsträckning. Detta då hon 

har en dotter med ADHD som haft det jobbigt och svårt i skolan.  

 

“[---] mindfulness har hjälpt oss jättemycket i diskussionerna med 

henne, hennes lärare och med de som finns runtomkring henne. Det 

har också hjälpt henne väldigt mycket för barn med ADHD har svårt 

att sova på kvällarna och sådana saker. Vi skaffade en meditationsapp 

till henne som hon får lyssna på kvällarna innan hon ska sova och då 

somnar hon på två minuter istället för två timmar.” (Klara) 

4.5 Att lära känna sig själv 
Detta tema kommer att presentera vilken inverkan mindfulness haft på individerna 

personligen. De koder som ligger till grund för detta tema är framförallt fokus, förmåga att 

lyssna inåt, att hitta sina värden och genomgå en personlig utveckling. 

 

När respondenterna fick svara på frågan om hur mindfulness påverkat dem personligen 

svarade samtliga att det haft en positiv inverkan på dem. Bland annat har mindfulness hjälpt 

dem att lättare kunna fokusera på det som är viktigt och skala bort det som är oviktigt. Stina 

nämner också att mindfulness numera ligger naturligt i kroppen utan att hon aktivt behöver 

tänka på att hon ska använda det. Detta menar hon resulterar i att hon lättare kan ta sig an det 

hon vill göra och prioritera. Även Sara beskriver att mindfulness hjälpt henne att komma 

närmare sig själv och komma på vad som är viktigt för henne. 

 

Vikten av att lyssna inåt är något som samtliga respondenter tar upp som en central del i vad 

mindfulness gett dem. Förmågan att ta ett steg tillbaka och gå in i sig själv är enligt 

respondenterna en viktig faktor för att hitta ett lugn och ett förbättrat välmående.  

 

“Man måste liksom fundera på vad är min inre, äkta riktiga drivkraft. 

Och då är ju mindfulness ett sådant verktyg för att faktiskt lyssna inåt. 

Vad är jag intresserad av, vad får jag energi av, vad trivs jag inte 

med, vem är jag på riktigt.” (Erik) 
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Två av respondenterna beskriver även hur mindfulness förändrat deras sätt att faktiskt se på 

livet. Bland annat så nämner Erik att han tidigare hade en fasad med en stark prestige. När 

mindfulness hjälpte honom att inse det, resulterade det i att han släppte fasaden och säger att 

han numera tack vare det mår mycket bättre. Han säger även att detta gett sig till uttryck 

genom bland annat ett ökat tålamod, en ökad lätthet i kroppen och en högre förmåga att 

verkligen göra saker som han brinner för. Thomas som är den andra respondenten beskriver 

hur han kom till en sorts punkt där han började ifrågasätta sättet han levde på och vad som är 

hans drivkrafter. Han sa att det kändes som att alla andra stod still medan han sprang och han 

förstod inte varför eller var den energin kom ifrån. Thomas menar att hans vuxna utveckling 

startade här och att det är något som fortsätter varje dag.  

 

Även Stina och Klara nämner att mindfulness har bidragit till deras förmåga att reflektera och 

samtidigt fråga sig själv varför de känner som de gör i vissa situationer. Stina menar på att 

detta bidrar till att hon gör saker som känns bättre samtidigt som det hjälper henne att 

bibehålla ett lugn. Carl beskriver även hur mindfulness inverkat på hans förmåga att hantera 

konflikter.  

 

Avslutningsvis så säger Thomas att mindfulness ska ses som en helhet som kommer att 

medföra vissa jobbiga aspekter för att man på djupet ska kunna lära känna sig själv.  

 

“Sedan är mindfulness, den typen av träning som gör att människor 

kan leva ett hållbart liv och ha ett roligt liv. Sedan är allt inte roligt 

att utforska sig själv, ska man göra det ordentligt så finns det rätt 

mycket sorg och sådana saker som kommer fram, men det är en del av 

sin utveckling.” (Thomas) 

4.6 Resultat utifrån observationer 
I samband med intervjuerna har även observationer genomförts på företaget. Den data som 

samlats in presenteras nedan. 

Vid observationerna noterades en atmosfär i det stora allrummet som positiv och livlig. 

Klockan var 12 på en fredag och cirka tio medarbetare var i rummet samt två söner till en av 

de anställda. En pingismatch var i full gång mellan VD:n och en av de anställda. Vid sidan av 

pingisbordet fanns en anslagstavla med veckans alla interna matcher som spelats och de som 
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skulle spelas. De två barnen satt och tittade på matchen. Några anställda satt och pratade jobb 

i en del av rummet samtidigt som några andra iakttog matchen.  

En annan notering som gjordes under observationerna var ett gym som låg i anslutning till det 

stora allrummet. En våning upp fanns ett kontorslandskap, utan personliga platser. 

Medarbetarna kunde sätta sig var de ville och arbeta. Vissa arbetade ensamma, vissa i grupp. 

Dessutom fanns det såväl platser som en social acceptans att under arbetsdagen gå iväg och 

sätta sig och utföra en mindfulness-meditation.  

Vidare iakttogs interaktionen mellan de anställda. Denna kunde förklaras som öppen, lättsam 

och vänlig. Då forskargruppen inte i förväg annonserat sig var de anställda inte medvetna om 

vilka de var. Dock tog sig majoriteten av de anställda tid och frågade om hjälp erbjudits och 

samtliga hälsade.  
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5. Analys 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur anställda upplever att hälsofrämjande 

åtgärder i form av mindfulness kan inverka på deras arbetssituation. Med utgångspunkt i de 

två teorier som studien använt sig av så kommer detta kapitel innehålla en analys av det 

erhållna resultatet för att svara på syftet.  

5.1 Tidigare kunskap och vilja till förändring 
För att kunna förstå hur mindfulness som hälsofrämjande åtgärd kan inverka på de anställdas 

arbetssituation bör i första hand de anställdas syn på mindfulness analyseras. Det som studien 

i huvudsak identifierat utifrån den Socialkognitiva teorin är att samtliga respondenter uppgett 

att de ställt sig positiva till ett införande av mindfulness. Således har samtliga inkorporerat 

det i sitt liv, men i större utsträckning hos de som tidigare haft mer kunskap om mindfulness. 

Utifrån det insamlade resultatet så var det endast två av respondenterna som uppgav att de 

hade tidigare kunskap om mindfulness. Det var dessutom dessa två respondenter som idag 

använde sig av mindfulness i störst utsträckning. Med utgångspunkt i den Socialkognitiva 

teorin så kan detta förklaras genom att ju mer kunskap en individ besitter om åtgärden desto 

större sannolikhet är det att en beteendeförändring sker samt att beteendet inkorporeras i ens 

liv (Bandura 2004, s.144).  

När respondenterna fick frågan hur de ställde sig till en implementering av mindfulness på 

arbetsplatsen så svarade samtliga att de såg på detta positivt och att de var nyfikna. Viljan till 

förändring är en av de mest centrala delarna i den Socialkognitiva teorin (Bandura 2004, 

s.144). Därmed kan samtliga respondenters positiva inställning till mindfulness förklara hur 

det lett till en beteendeförändring då alla idag säger att de använder sig av mindfulness.  

Vidare beskriver respondenterna, något som stöds utifrån observationerna, hur atmosfären på 

arbetsplatsen är väldigt öppen och tillåtande när det kommer till att utöva mindfulness. 

Exempelvis så nämns det hur många kollegor uppmuntrar till det beteendet samt att det finns 

platser att tillgå för kortare meditationer på arbetsplatsen. Bandura förklarar hur sociala 

reaktioner samt positiv förstärkning av en hälsofrämjande åtgärd stärker incitamenten till att 

fortsätta med det. Dessutom kan man utifrån teorin förstå hur motivationen förstärks när 

individerna upplever att åtgärden medför ett mervärde till deras liv (Bandura 2004, s.144f).  

Något som exempelvis kan förklara hur den majoritet av respondenterna som upplever att 
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mindfulness inte bara hjälpt dem på arbetet utan även i privatlivet anser att det haft en tydligt 

positiv inverkan på deras tillvaro.  

Ett hinder som framkommit utifrån intervjuerna är den omgivande sociala kontexten. 

Majoriteten av respondenterna har upplevt att utomstående inte riktigt hade en förståelse för 

vad mindfulness faktiskt bidrog till. Samtliga respondenter beskrev även att mindfulness kan 

anses vara flummigt. Samtidigt som två av respondenterna menar på att de nu kunnat se en 

förändring till hur utomstående uppfattar deras hälsofokus. Bandura förklarar att det finns två 

perspektiv att inta när det kommer till hälsofrämjande åtgärder. Det strukturella perspektivet 

lyfter i synnerhet hur den sociala miljön har en stor betydelse för hur individer väljer att ta till 

sig nya beteenden (Bandura 2004, s.159). Detta skulle tyda på att det utomstående motstånd 

som beskrivs skulle kunna försvåra möjligheterna att inkorporera mindfulness i 

organisationen. Men samtidigt så beskrivs en successiv förändring av inställningen till 

mindfulness ifrån den omgivande sociala miljön som ligger allt mer i linje med 

Företagkonsulternas.  

För att förstå hur mottagliga olika människor är till olika hälsofrämjande åtgärder finns det 

inom den Socialkognitiva teorin en stegvis implementationsmodell bestående av tre 

kategorier (Bandura 2004, s.147f). Utifrån den vilja till förändring och syn på mindfulness 

som respondenterna beskriver kan samtliga placeras i någon av de två första kategorierna. 

Där samtliga uppger en hög känsla av vilja till förändring och en positiv syn på mindfulness 

som hälsofrämjande åtgärd. Utifrån teorin skulle detta innebära att dessa personer är i ett 

relativt lågt behov av vägledning. Några av respondenterna ansåg dock att det var lite 

flummigt och att de haft svårare att ta till sig detta. De respondenterna skulle utifrån denna 

implementationsmodell hamna i kategori två. Således skulle då dessa personer vara i större 

behov av vägledning, i synnerhet när det kommer till svårare tider. 

Således kan en analys göras utifrån den insamlade datan med hjälp av den Socialkognitiva 

teorin att samtliga respondenter genomgått en beteendeförändring och att mindfulness har 

inkorporerats i deras liv i olika utsträckningar. De som haft mer kunskap sedan tidigare, som 

är äldre och som ägnat sig åt det längst tid använder det till större utsträckning. För att vidare 

förstå mindfulness inverkan på de anställdas arbetssituation utifrån olika psykologiska 

processer kan utgångspunkt härifrån tas i ACT:s triflex. 
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5.2 Öppenhet, närvaro och att hitta sina värden  
För att analysera resultatet med hjälp av ACT kommer utgångspunkt att tas i ACT:s triflex. 

Studien har i huvudsak utifrån respondenternas svar identifierat att mindfulness hjälpt de 

anställda att hitta en ökad närvaro, öppenhet och förmåga att hitta sina inre värden. Utifrån 

teorin skulle detta således indikera på att de anställda upplever sin arbetssituation som mer 

meningsfull. 

Samtliga respondenter beskrev sin arbetssituation som att den emellanåt kan vara stressig 

samt att det innebar att de hade flera projekt som löpte parallellt med varandra. Samtidigt så 

beskrev de att mindfulness i detta fall kunde användas som ett verktyg både till att vara mer 

fokuserad samt att lättare prioritera. Detta kan förstås framförallt utifrån två av triflexens tre 

hörn, nämligen att vara närvarande och att göra det som är viktigt. Det ökade fokuset som 

respondenterna beskriver kan ses som en ökad närvaro i nuet, mer bestämt som den 

psykologiska processen som går under benämningen att leva i nuet (Harris 2011, s.23). Harris 

beskriver detta som en ökad psykologisk närvaro till följd av att en individ börjar utöva 

mindfulness. Denna psykologiska närvaro bidrar till en ökad förmåga att kunna ägna all sin 

uppmärksamhet på en specifik sak åt gången. Detta i kombination med de två processerna 

värden och ändamålsenligt handlande hjälper individer att prioritera. Detta menar Harris 

beror på att mindfulness bidrar till en ökad självkännedom som gör det lättare att se sina egna 

inre värden och prioritera utifrån dessa (Harris 2011, s.25). 

I tillägg till detta nämner även hälften av respondenterna att mindfulness hjälper dem i 

förhandlingssituationer. Detta förklarar en av respondenterna genom att hon nu kan skapa ett 

mellanrum mellan tanke och handlande i dessa situationer, vilket medfört att hon kan hantera 

dessa bättre samt lättare läsa av andra människor som saknar denna förmåga. Detta är vad 

Harris beskriver som defusion, att urskilja sig själv från känslor och tankar (Harris 2011, 

s.23). Detta är en process som går under triflexens tredje hörn, att öppna sig. Att ha förmågan 

att kunna ta ett steg tillbaka och skapa mellanrum mellan sig själv och tanke kan enligt ACT 

ses som en viktig del i att skapa bättre relationer med sig själv och andra.  

Dessutom så nämner fyra av sex respondenter att mindfulness hjälpt dem att få en bättre 

balans i livet och på det sättet även minska sin inre stress. Detta skulle kunna förklaras utifrån 

den ökade självkännedomen samt identifierandet av värden som ACT beskriver att 

mindfulness bidrar till. Harris förklarar det som att om man handlar mer ändamålsenligt så 
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motverkar detta kontraproduktiva processer (Harris 2011, s.25). Om man handlar i enlighet 

med sina värden motverkar detta till viss grad att alla mål och krav som ska mötas kolliderar 

och således skapar en inre obalans.  

Arbetsplatsens klimat var ett återkommande ämne vid intervjuerna. Alla respondenterna 

beskrev att arbetsplatsen blivit varmare och kärleksfullare. Att de upplever att det blivit en 

tryggare miljö där de även i större utsträckning än innan kan prata mer öppet om exempelvis 

känslor. Känslan av en familjär och välkomnande miljö är något som ligger i linje med 

forskargruppens observationer på företaget. Denna åsikt grundas bland annat i att 

forskargruppen noterat att de anställda har möjlighet att ta med sig sina barn till arbetsplatsen 

samt att bland annat att en intern pingisturnering genomförs veckovis. Detta går således att 

förstås utifrån punkten att öppna sig (Harris 2011, s.27). Genom att mindfulness gör att man 

kommer i kontakt med sina egna värden och en själv så ökar även ens acceptans. Genom att 

vara mer accepterande har individer lättare att både ta till sig och dela med sig av exempelvis 

känslor.  

Hur organisationens värden kommit att förändras går även att se i hur företagets vision har 

förändrats. Tidigare var den Vi ska vara världens ledande hyresgästkonsulter, till att idag 

bestå av Att skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv. Jämförs denna nya vision med 

hur ACT beskriver att mindfulness skapar ett rikt och meningsfullt liv så finns där vissa 

likheter (Harris 2011, s.7). Från att tidigare ha ett stort fokus på att själva, att uppfattas som 

ledande och bäst på vad dem gör, kan det nu ses som att deras vision handlar om att skapa 

värde och mening. Denna organisatoriska utveckling ligger i linje med den utveckling Harris 

beskriver att individer genomgår när de börjar med mindfulness (Harris 2011, s.289). 

Relationer sågs också som en viktig del i vad denna hälsofrämjande åtgärd medfört. Samtliga 

respondenter menade på att mindfulness bidragit till förbättrade relationer av något slag. 

Detta kan förklaras utifrån processen att öppna sig. Detta innebär att individer tillåter sig att 

öppna upp sig för andra människor och släppa in dessa mer på djupet (Harris 2011, s.167f). 

Något som kan anses som skrämmande av vissa. I enlighet med detta uppger två av 

respondenterna att relationerna har blivit mer genuina och inte lika ytliga.  

Att mindfulness inverkan även spillt över på privatlivet uppger tre av respondenterna. En av 

respondenterna uttrycker hur hennes relation till sin dotter förbättrats efter att hon började 

med mindfulness. Detta kan möjligtvis förklaras utifrån acceptans och defusion.  En 
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acceptans och ökad förståelse för situationen och hur hon bör möta den, men även en 

möjlighet att ta ett steg tillbaka och lyssna inåt innan hon agerar. 

Det avslutande temat och kanske det viktigaste för att kunna besvara frågeställningen är att 

lära känna sig själv. På frågan gällande vilken inverkan mindfulness har haft på dem 

personligen så svarade alla respondenter att det på något sätt haft en positiv inverkan. De i 

synnerhet vanligaste svaren var just förmågan att titta inåt och ta ett steg tillbaka samt en 

förmåga att fokusera på vad som är viktigt. Processen Jag-som-kontext, vilket innebär ren 

medvetenhet och ses som det iakttagande jaget, innebär just att mindfulness kan öka en 

individs förmåga att ta ett steg tillbaka och iaktta sig själv. Ett ökat fokus på vad som anses 

viktigt förklaras även utifrån processen att göra det som är viktigt (Harris 2011, s.27).  

Två av respondenterna berättade även hur mindfulness haft en stor inverkan på hur de ser på 

sitt liv. Precis som tidigare nämnt menar Harris på att mindfulness kan få individer att se sina 

värden på djupet (Harris 2011, s.25). Något som kan resultera i att om dessa förändras så kan 

även en persons sätt att se på livet helt ändras. I tillägg till detta upplever en majoritet av 

respondenterna att deras förmåga att reflektera förbättrats och att deras förmåga till 

konflikthantering förbättrats. Även detta är egenskaper som kan förklaras utifrån förmågan att 

ta ett steg tillbaka för att separera tanke och handling, defusion.  

Avslutningsvis nämner en av respondenterna att denna förmåga till att lära känna sig själv 

inte alltid bara frambringar positiva känslor, utan att det många gånger kan vara jobbigt och 

känslomässigt påfrestande att lära känna sig själv. Utifrån ACT beskrivs detta som att målet 

inte är att förändra ens tankar, utan att snarare observera att de är där och lära sig att acceptera 

dessa oavsett om de upplevs som negativa (Harris 2011, s.24).  

Utifrån det insamlade resultatet så går det att avläsa att samtliga respondenter upplever en 

ökad förmåga till att vara närvarande i stunden, att vara mer öppen samt att se inåt till vad 

som är viktigt. Med utgångspunkt i ACT:s triflex som innebär att alla tre av dessa processer 

inverkar på hur meningsfullt individer upplever sitt liv och hur detta kan ha en inverkan på 

deras psykiska välmående. Således kan den analyserade empirin ses som en indikation på att 

mindfulness i denna kontext haft en positiv inverkan på respondenternas arbetssituation i 

form av ökad meningsfullhet. 
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6. Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring hur studiens resultat och analys förhåller sig till tidigare 

publicerad forskning och valda teorier. Kapitlet kommer även att belysa studiens 

forskningsbidrag, kritik av studien samt förslag till framtida forskning. 

6.1 Diskussion kring resultat och analys i förhållande till 
litteraturgenomgång 
Studier ifrån såväl Torp, Eklund och Thorpenberg, Harbin samt Kinnunen-Amoroso och Liira 

visar på att en av de viktigaste delarna i att hälsofrämjande åtgärder ska lyckas är att de är väl 

förankrade i företagskulturen (Torp, Eklund & Thorpenberg 2011, s.16; Harbin 2017, s.45; 

Kinnunen-Amoroso & Liira 2014, s. 16). Utifrån den insamlade datan kan vi säga att vårt 

resultat ligger i linje med detta. Flertalet respondenter såg detta som en viktig faktor till att 

verkligen ta till sig en hälsofrämjande åtgärd samtidigt som de ansåg att företagskulturen hos 

Fastighetskonsulterna uppmuntrade till de hälsofrämjande åtgärder i form av mindfulness 

som implementerats.  

Torp, Eklund och Thorpenberg samt Boström, Sluiter och Hagberg beskriver att det finns 

mycket som inverkar på hur en anställd upplever sin arbetssituation. Bland annat att det 

måste finnas en balans mellan jobbkrav, anställdas kontroll över arbetssituationen och stöd 

från såväl kollegor som chefer för att nå hälsosammare vanor och förbättra arbetsförmågan 

(Torp, Eklund & Thorpenberg 2011, s.16; Boström, Sluiter & Hagberg 2012, s. 11). 

Respondenterna i vår studie beskriver såväl en hög arbetsautonomi som tydligt stöd från 

medarbetare och chefer. De har även gett svar som tyder på att deras förmåga att hantera 

påfrestningar förbättrats vilket kan ses som att vårt resultat ligger i linje med forskningen.   

 

När det kommer till vilka anställda som i störst utsträckning använder sig av de 

hälsofrämjande åtgärderna i form av mindfulness så skiljer sig vårt resultat från tidigare 

presenterad forskning. Detta då mindfulness i störst utsträckning inkorporerats av de äldre 

anställda, medan forskningen pekar på att det i synnerhet är yngre anställda som utnyttjade de 

hälsofrämjande åtgärderna (Rongen, Robroek, van Lenthe & Burdorf 2013, s.406ff). En 

diskussion kan här föras kring om tiden en individ utövat mindfulness har större relevans än 

hur gammal denne är. Potentiellt är mindfulness en hälsofrämjande åtgärd som till skillnad 

från de flesta åtgärder framförallt fokuserar på att förbättra det psykiska välmåendet framför 
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det fysiska. Utifrån vad två av respondenterna svarade kring att det krävs att man genomgått 

tuffare tider och att det är lättare att ta till sig mindfulness som äldre, kan resonemang föras 

gällande om mindfulness som hälsofrämjande åtgärd lättare anammas av de äldre anställda.  

 

Utifrån vad Secker och Membrey kommit fram till i sin forskning där de identifierat 

framförallt fyra faktorer som i synnerhet främjar det psykiska välmåendet hos anställda kan 

även vår forskning påstås att till viss grad ligga i linje med detta. De identifierade faktorerna 

var att ge stöd, relationen med kollegorna, arbetskulturen samt hur chefen såg på 

personalhantering (Secker & Membrey 2003, s.207). Varpå samtliga av dessa områden 

beskrivs av respondenterna som något mindfulness bidragit till att förbättra. 

 

Vidare har en engelsk studie undersökt mindfulness-interventioners inverkan på i synnerhet 

den arbetsrelaterade välmåendet och jobbprestationen i form av förbättrad upplevd 

arbetsmiljö. Varpå resultatet av studien visar på att mindfulness kan ha en positiv inverkan på 

hur anställda upplever sin arbets- och psykologiska miljö och skulle därför i en förlängning 

även inverka på det arbetsrelaterade välmåendet (Shonin et al. 2014, s.806-813). Även en 

tysk forskningsstudie har lyfts fram som undersöker mindfulness inverkan på det psykiska 

välmåendet. Studien visar på en signifikant minskning av stress och emotionell utmattning, 

grundat i en ökad förmåga i att hantera känslor. (Kei Cheng 2016, s.24f) Vår studie ligger 

även i linje med vad dessa forskningsstudier säger.  

Andrew C. Hafenbacks studie Mindfulness Meditation as an On-The-Spot Workplace 

Intervention lyfter framförallt fyra effekter On-the-spot mindfulness-interventioner medför 

(Hafenback 2017, s.122ff). Vår studies resultat ligger delvis i linje med vad Hafenback har 

identifierat. Vi ser att respondenterna upplever färre kontraproduktiva beteenden på 

arbetsplatsen samt en förbättrad förhandlingsförmåga. Detta grundas i både en förbättrad 

förmåga att hantera sina känslor men även att hitta sina inre värden.  

Tre av de tidigare nämnda studierna har undersökt hur mindfulness på arbetsplatsen inverkar 

på relationerna på arbetsplatsen. Varpå resultatet i samtliga studier visar på en positiv 

inverkan på relationerna (Kei Cheng 2016, s.25ff). En studie presenterar också hur bättre 

arbetsrelaterade relationer kan ha en positiv inverkan på den anställdas psykiska välmående 

(Vaughn, Drake Jr & Haydock 2015, s. 35). Detta är något som är centralt i vår studie då 

samtliga respondenter uppgett att deras relationer både på arbetet men också privat har blivit 
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bättre tack vare implementeringen av mindfulness på arbetsplatsen. Mindfulness inverkan på 

det psykiska välmåendet är inget som denna studien kan dra slutsatser kring, men utifrån 

tidigare forskning och utifrån ACT så skulle det kunna indikera på att de anställdas psykiska 

välmående i detta fall förbättrats. Något som även stöds av tidigare forskning som identifierat 

en korrelation mellan hur meningsfullt anställda upplever sin arbetssituation och deras 

psykiska välmående (Allan, Dexter, Kinsey & Parker 2016, s.38).  

Samtliga respondenter uppger att mindfulness kan upplevas som något flummigt. Utifrån vad 

Petchsawang och Duchon säger gällande att mindfulness inom den österländska kulturen kan 

ses som något vardagligt medan det i den västerländska kulturen kan ses mer som något 

främmande och obekant, så kan detta potentiellt förklara respondenternas upplevelse av att 

mindfulness kan uppfattas som lite flummigt (Petchsawang & Duchon 2012, s.203). Även ur 

ett forskningsperspektiv kan det vara svårt att veta vad som faktiskt har en inverkan på vad 

när det kommer till vilka inverkningar mindfulness som hälsofrämjande åtgärd kan ha i en 

organisation (Good et al. 2016, s.131f). Något som kan kopplas till vad våra respondenter 

svarat och således stämmer överens med forskningen.  

Tidigare forskning som lyfter hur den Socialkognitiva teorin tidigare applicerats visar på att 

de anställda som ansågs ha en hög förmåga att ta till sig eller tro på en hälsofrämjande åtgärd 

upplevde även en förbättrad jobbtillfredställelse, arbetsprestation och relationer. Detta var 

även faktorer som förstärktes om de anställda kände ett förtroende för organisationen 

(Ozyilmaz, Erdogan & Karaeminogullari 2017, s.181f). Utifrån de svar som respondenterna i 

vår studie gett så ser vi att samtliga har en hög förmåga att ta till sig och tro på 

hälsofrämjande åtgärder samt känner ett högt förtroende för organisationen. Således kan vi 

säga att våra resultat delvis stämmer överens med ovanstående forskning. Vidare visar 

tidigare forskning som grundat sig i ACT, att mindfulness-interventioner på arbetsplatsen 

förbättrar de anställdas psykiska välmående. Detta genom att den psykologiska flexibiliteten 

förbättrades, något som har identifierats medföra en positiv korrelation mellan den upplevda 

kontrollen över arbetssituationen och välmående samt produktivitet (Bond, Flaxman, 

Veldhoven & Biron 2010, s.308). Men då vår studie fokuserat på att se hur de anställdas 

arbetssituation upplevs kan endast resultatet gällande ökad kontroll och identifierandet av de 

psykologiska processerna påstås ligga i linje med tidigare forskning. 

 

https://www-tandfonline-com.till.biblextern.sh.se/author/Dexter%2C+Chelsea
https://www-tandfonline-com.till.biblextern.sh.se/author/Kinsey%2C+Rebecca
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6.2 Forskningsbidrag 
Vårt forskningsbidrag är att ge en ökad förståelse för hur anställda upplever att 

hälsofrämjande åtgärder i form av mindfulness kan inverka på deras arbetssituation. Mer 

specifikt bestående av anställdas arbetsrelaterade relationer, arbetsklimat och förmåga att 

hantera påfrestningar. Vår förhoppning är att vår studie kan ligga till grund för ett ökat 

intresse för att vidare studera mindfulness som hälsofrämjande åtgärd och dess inverkan på 

hur anställda upplever sin arbetssituation.  

6.3 Kritik av forskningsstudien 
Trots upprepade försök till att få kontakt med fler intervjuobjekt lyckades inga fler intervjuer 

genomföras. Ambitionen var dessutom att genomföra intervjuer på ytterligare ett företag, 

något som hade kunnat stärka studiens överförbarhet. Därmed kan de slutsatser som vi drar 

endast ses som en indikation för vilken inverkan mindfulness kan ha på anställdas 

arbetssituation. 

Ytterligare en kritik som kan lyftas är att mindfulness är ett begrepp som kan ses som 

flummigt och främmande vilket medför en svårighet i hur man på bästa sätt ska konkretisera 

vad det är som faktiskt eftersöks. Men vi anser att vi varit tydliga i inledningen av 

forskningsstudien i vilken bemärkelse mindfulness kommer att undersökas. Vidare kan det 

också ses som en kritik att kunna dra slutsatser om att det faktiskt är mindfulness som haft 

inverkan på de anställdas arbetssituation och inte andra faktorer som exempelvis den 

hälsofrämjande företagskultur som i allmänhet råder på företaget.  

I och med att vi undersöker faktorer som är affektiva så är det svårt att sätta fingret på vad 

som faktiskt har en inverkan på vad, vilket kan medföra vissa svårigheter när det kommer till 

att dra slutsatser. För att försöka beskriva det görs en återkoppling till det som företagets VD 

Thomas säger; “Ett företag är också en organism som består av massa olika saker. En hjärna 

som handlar om allt kapital, all intellektuell kraft som vi har, en kropp som är kulturen och 

människorna som finns där och en själ som handlar om de kollektiva värderingar som vi 

delar. Det är också en organism och kan du säga att A ger B så är det svårt”.  

6.4 Framtida forskning 
Vår studie visar på att mindfulness har en positiv inverkan på anställdas arbetssituation. Både 

tidigare forskning och ACT visar även på att om anställda upplever att deras arbetssituation 
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är meningsfull så bör det även ha en positiv inverkan på deras psykiska välmående. Detta är 

inget som vår studie kan dra slutsatser kring men således vore det av intresse att vidare 

studera mindfulness inverkan på anställdas arbetssituation för att få en djupare förståelse för 

vilka faktorer som har betydelse och hur detta i en förlängning kan inverka på det psykiska 

välmåendet. 

Skulle det gå att visa på mer tydliga korrelationer mellan att mindfulness även har en 

inverkan på de anställdas psykiska välmående så tror vi att det hade varit lättare för 

arbetsgivare att ta till sig mindfulness som hälsofrämjande åtgärd och implementera det i 

organisationen.  
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7. Slutsatser 
Studien har ämnat undersöka hur anställda upplever att hälsofrämjande åtgärder i form av 

mindfulness kan inverka på deras arbetssituation. För att kunna besvara syftet formulerades 

följande frågeställning; Hur upplever anställda att hälsofrämjande åtgärder i form av 

mindfulness inverkar på deras arbetssituation? 

 

Utifrån den insamlade datan kan slutsatser dras kring att mindfulness i denna kontext har haft 

en positiv inverkan på anställdas arbetssituation. Detta baseras på att samtliga respondenter 

haft en positiv syn på mindfulness-interventionerna från början. Något som grundas i en 

nyfikenhet och en vilja till förändring. Detta har i en förlängning lett till en 

beteendeförändring hos samtliga respondenter, men i större utsträckning hos de som tidigare 

haft mer kunskap om mindfulness. Alla respondenter beskriver även att deras 

arbetsrelationer, arbetsklimat och deras förmåga att hantera olika arbetsrelaterade 

påfrestningar har förbättrats efter införandet av mindfulness på arbetsplatsen. Vidare kan 

slutsatser dras kring att mindfulness som hälsofrämjande åtgärd bidragit till att de anställda 

upplevt en ökad närvaro, öppenhet och förmåga att hitta sina inre värden. Något som utifrån 

teori och tidigare forskning skulle indikera på att anställda upplever sin arbetssituation som 

mer meningsfull.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1, Informationsbrev 
Hej. 

Vi är två studenter från Södertörns högskola i Stockholm som just nu håller på att skriva en 

kandidatuppsats i ämnet Företagsekonomi. Vi är intresserade av att undersöka betydelsen av 

mindfulness för att nå en mer hållbar utveckling och vår frågeställning lyder: Hur upplever 

anställda att hälsofrämjande åtgärder i form av mindfulness inverkar på deras 

arbetssituation? 

 

Bakgrunden till detta intresse ligger i att i dagens samhälle växer sig hälsoproblem relaterade 

till ökad stress och fysisk inaktivitet allt större. Vid sidan av detta visar forskning på att 

mindfulness har en positiv inverkan på människors psykiska hälsa och kan bland annat bidra 

till en minskad arbetsrelaterad stress, förbättra sömnkvalité och arbetsengagemnaget hos de 

anställda. Mindfulness har dock fortfarande inte fått riktigt fäste i vår västerländska kultur 

och detta medför därmed en problematik i hur organisationer ska kunna skapa en positiv 

utveckling om en av de viktigaste funktionerna i organisationen mår dåligt, nämligen 

personalen. 

 

Studien kommer genomföras med hjälp av ett flertal intervjuer med företag som 

implementerat mindfulness på arbetsplatsen.  

 

Vår förhoppning är även att ni på XXXXX skulle vilja vara en del av denna studie då ni 

lyckats implementera mindfulness på Er arbetsplats. Vi skulle vilja intervjua några personer i 

er organisation för att få en inblick i hur arbetet med mindfulness kan se ut i praktiken och 

vilken inverkan det haft för er organisation. 

 

Vi hoppas att ni tycker att detta låter intressant och skulle uppskatta om ni vill hjälpa oss med 

detta. Tveka inte att höra av er om ni har frågor. 

 

Vänligen, 

Sandra Jansson Tel: XXXXX Mail: XXXXX 

Jesper Orelöv Tel: XXXXX Mail: XXXXX 
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Bilaga 2, Operationalisering 

Faktorer/påståenden Referens Frågor 

Tidigare kunskap ligger till 

grund för hur mottaglig en 

individ är att ta till sig en 

hälsofrämjande åtgärd 

Bandura 2004, s.144 - Vad är mindfulness för 

dig? 

  

- Vad är din tidigare 

erfarenhet av mindfulness? 

  

Ens vilja till förändring och 

inställning till en 

hälsofrämjande åtgärd är 

central för att det ska leda till 

en beteendeförändring 

Bandura 2004, s.144 - Hur ställde du dig till en 

implementering av 

mindfulness på er arbetsplats 

innan den genomfördes? 

- Har uppfattningen ändrats 

efter att du genomfört 

mindfulness i relation till din 

arbetsplats? 

  

Hur en individ uppfattar 

hinder/motgångar till att ta 

till sig en hälsofrämjande 

åtgärd inverkar på hur stor 

grad det kan leda till en 

beteendeförändring 

Bandura 2004, s.145 - Ser du någonting negativt 

med att införa mindfulness? 

  

Mindfulness kan inverka på 

det psykiska välmåendet. 

  

Mindfulness påverkar 

individers förhållningssätt till 

livet, känslor och tankar 

Kei Cheng 2016, s.24 

  

  

  

Harris 2011, s.23 

  

- Kan du berätta vilken 

inverkan mindfulness haft 

för dig personligen? 



 50 

Mindfulness kan inverka på 

anställdas jobbprestation 

samt hur de upplever sitt 

arbete 

Shonin et al. 2014, s.806 

  

- Hur uppfattar du att 

mindfulness påverkat din 

arbetssituation? 

För att anställda ska ta till sig 

en hälsofrämjande åtgärd 

anses organisationskulturen 

vara den viktigaste faktorn. 

Harbin 2017, s.45 

  

-Vilken roll anser du att 

införandet av mindfulness 

har haft på er organisation? 

För att främja det psykiska 

välmåendet på en arbetsplats 

har relationer och stödet från 

chefer identifierats 

Secker & Membrey 2003, 

s.207 

  

- Har du märkt av någon 

skillnad på dina kollegors 

relation till arbetet/ 

arbetsinsats efter införandet 

av mindfulness? 

  

  

Arbetsrelationer är något som 

förbättras av mindfulness 

som hälsofrämjande åtgärd 

Kei Cheng 2016, s.25 

  

- Har du någon uppfattning 

om hur era kunder ser på er 

stora fokus vid att skapa 

denna hälsofrämjande 

arbetskulturen? 
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Bilaga 3, Intervjuguide 
 Bakgrundsfrågor: 

-    Vilket år är du född? 

-    Vilket kön identifierar du dig med? 

-    Kan du berätta vad du arbetar med? 

-    Hur länge har du arbetat här? 

 

Hur implementeringen av mindfulness-interventioner upplevs: 

-    Vad är mindfulness för dig? 

-    Vad är din tidigare erfarenhet av mindfulness? 

●   Hur länge har du utövat mindfulness? 

●   Hur kommer det sig att du började utöva mindfulness? 

●   I vilken omfattning utövar du mindfulness? 

-    Hur ställde du dig till en implementering av mindfulness på er arbetsplats innan 

den genomfördes? 

-    Har uppfattningen ändrats efter att du genomfört mindfulness i relation till din 

arbetsplats? 

-    Vilka är de främsta faktorerna som låg bakom en implementering av mindfulness 

på er arbetsplats? 

●   När började ni med mindfulness på arbetsplatsen? 

●   Vilken typ av mindfulness utövar ni? 

●   Hur ofta/i vilken utsträckning utövas detta? 

 

Vilken inverkan det haft på de anställda: 

-   Kan du berätta vilken inverkan mindfulness haft för dig personligen? 

-    Hur uppfattar du att mindfulness påverkat din arbetssituation? 

-    Vilken roll anser du att införandet av mindfulness har haft på er organisation? 

-    Hur uppfattade du att kollegorna reagerade när ni införde mindfulness på 

arbetsplatsen? 

-    Har du märkt av någon skillnad på dina kollegors relation till arbetet/ arbetsinsats 

efter införandet av mindfulness? 
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Övriga frågor  

-    Har ni gjort någon uppföljning på utfallet efter att ha infört mindfulness? 

-    Har ni sett några ekonomiska fördelar? 

-    Har du någon uppfattning om hur era kunder ser på er stora fokus vid att skapa 

denna hälsofrämjande arbetskulturen? 

-    Ser du någonting negativt med att införa mindfulness? 

-    Har du något annat att tillägga? 

  

Hållbarhetsperspektivet: 

-    Vad är hållbar utveckling för er organisation? 

-    Kan du berätta hur ert arbete med hållbar utveckling ser ut i praktiken? 
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Bilaga 4, Bakgrundsinformation av respondenter 

 

Namn: Födelseår: 

Tid på 

företaget: 

Roll inom 

företaget: 

Tidigare erfarenhet av 

mindfulness: 

Vilken omfattning 

mindfulness 

utövas: 

Erik 1973 21 år 

Fastighetskonsult. 

Tidigare del av 

ledning 

Började meditera för 5 år 

sedan 

Formellt: Varje dag. 

Informellt: Ännu 

mer 

Klara 1978 7 år 

Projektledare & 

hållbarhetsansvarig 

Ej mycket. Kontakt med 

det via sin man. 

Via yoga 2ggr i 

veckan. 

Sara 1992 2 år 

Tenant 

Representation. 

Ingen innan 

implementering på 

arbetsplatsen 

Olika. Varje vecka, i 

olika utsträckning 

Carl 1990 6 månader Flyttprojektledning 

Gjort lite yoga. Nu övar 

man mer på det, ur ett 

långsiktigt perspektiv. 

Formellt: En gång i 

veckan. Informellt: 

Varje dag 

Stina 1974 8 år Projektledare 

Började genom 

implementeringen på 

arbetsplatsen för 4 år 

sedan. 

Olika. Bland annat 

på bussen påväg till 

jobbet 

Thomas 1966 25 år VD 

Började meditera för 10 

år sedan efter 

livsförändring Varje dag 
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