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Abstract 

Background: Mindfulness interventions have been shown to improve mental health and 

reduce psychosocial stress and fatigue in workers. Aim: The purpose of the study was to 

investigate whether mindfulness interventions affect the experience of stress in relation to 

the sense of demands and control at workplaces. Method: The method used was of a 

qualitative approach. A mindfulness intervention was conducted over a four week period 

with eight participants. After the intervention, semi structured interviews were conducted 

with the participants. The analysis used was a directed content analysis. Result: The result 

after condensation and coding resulted in three main categories and 16 subcategories. All 

participants described that the mindfulness intervention provided a good purpose in the 

workplace. Participants gained an increased sense of control as they were able to use 

mindfulness relaxation in order to regain better concentration and presence before or after a 

stressful work situation. The participants felt that it was easier to adapt to work through 

increased well-being, more energy, better focus and greater calm for the tasks. The demands 

decreased slightly when participants were given the opportunity to switch places with each 

other to carry out the daily mindfulness relaxation. The experience was positive by all 

participants and the variant of relaxation was believed to be well adapted to the workplace 

tasks. The effects of the mindfulness intervention resulted in the participants hoping for a 

continued use of mindfulness during working hours. Conclusion: All of the participants in 

the study experienced a positive difference in the sense of control on the workplace. The 

majority of the participants experienced that the demands on the workplace were relieved. 

Keywords: Mindfulness, mental health, demands and control, work environment, stress, 

stress management. 

Abstrakt 

Bakgrund: Mindfulnessinterventioner har visat sig förbättra den mentala hälsan och 

reducera psykosocial stress och utmattning hos arbetstagare. Syftet med studien var att 

undersöka om mindfulnessinterventioner påverkar upplevelsen av stress i förhållande till 

känslan krav och kontroll på arbetsplatser. Metoden som användes var av kvalitativ ansats. 

En mindfulnessintervention genomfördes under en fyra veckors period med åtta deltagare. 

Efter interventionen genomfördes semistrukturerade intervjuer med deltagarna. Analysen 

som användes var en riktad innehållsanalys. Resultatet efter kondensering och kodning 

resulterade i tre huvudkategorier och 16 underkategorier. Samtliga deltagare beskrev att 

mindfulnessinterventionen gav ett gott syfte på arbetsplatsen. Deltagarna fick en ökad 

känsla av kontroll då de inför eller efter en stressande arbetssituation kunde använda sig av 

mindfulnessavslappningen för att återfå bättre koncentration och närvaro. Deltagarna 

upplevde att det var lättare att anpassa sig till arbetet genom ett ökat välmående, mer energi, 

bättre fokus och ett större lugn inför arbetsuppgifterna. Kraven minskade något när 

deltagarna fick möjlighet att byta av varandra för att genomföra den dagliga 

mindfulnessavslappningen. Upplevelsen var positiv av samtliga deltagare och varianten av 

avslappning upplevdes anpassad till arbetsuppgifterna på arbetsplatsen. Effekterna av 

mindfulnessinterventionen medförde att deltagarna hoppades på ett fortsatt användande av 

mindfulness under arbetstid. Slutsats: Samtliga deltagare i studien upplevde positiv skillnad 

i känslan av kontroll på arbetet. Majoriteten av deltagarna upplevde att kraven på arbetet 

lättade.  

Nyckelord: Mindfulness, mental hälsa, krav och kontroll, arbetsmiljö, stress, stresshantering. 
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Bakgrund 

Mental hälsa 

Enligt Chan (2013) så innebär en god mental hälsa när individer kan leva upp till sin fulla 

potential, tackla normala stressorer i livet, arbeta produktivt och bidra till samhället.  

Mental hälsa är mer än bara frånvaron av mental ohälsa (Världshälsoorganisationen [WHO], 

2018). Mental hälsa är ett tillstånd av välmående där individen interaggerar i samhället, har 

ett socialt umgänge, känner lust att arbeta och bidra till samhället och kan njuta av livet. 

Mental hälsa är en viktig del av hälsan. Den mentala hälsan påverkas av de socioekonomiska 

och biologiska förutsättningarna men även miljön där individen lever (ibid.). Enligt WHO 

(2018) är mental ohälsa förknippat med dåligt socialt nätverk, en stressad arbetssituation, 

könsdiskriminering, ohälsosam livsstil, psykisk ohälsa och brott mot de mänskliga 

rättigheterna. För att främja den mentala hälsan menar WHO (2018) att det är viktigt att 

genomföra åtgärder som förbättrar psykiskt välbefinnande så som att värna för alla 

människors lika rätt till hälsa och mental hälsa. Detta innebär att värna för jämställdhet och 

jämlikhet globalt, nationellt och lokalt (ibid.).  

De omständigheter som vi lever under har stor betydelse för vår hälsa och den mentala 

hälsan (WHO, 2013). Vilken kontroll vi har i hemmet och över vårt arbete och möjligheterna 

till socialt deltagande har betydelse för välmåendet och trivseln och därmed hälsan (Marmot, 

2006, s. 308-309). Stress, arbetsrelaterad trötthet och brist på återhämtning påverkar den 

mentala hälsan och leder ofta till utmattning, utbrändhet (Bültmann et al. et al., 2002). 

Utmattning, utbrändhet leder i sin tur ofta till långvarig sjukfrånvaro och i vissa fall kommer 

arbetstagaren inte alls tillbaka till arbetet (De Croon et al. 2003; Eriksson et al. 2008). 

Arbetsbelastningen är direkt kopplad till den mentala hälsan (de Croon, 2003; Sluiter, Blonk, 

Broersen & Frings-Dresen, 2004; Stansfeld & Candy, 2006; Nieuwenhuijsen et al. 2010). En 

god psykosocial arbetsmiljö kan lättare uppnås om det finns en balans i känslan av krav och 

kontroll på arbetet och vilket socialt stöd som upplevs (Visser et al., 2003; Escriba-Aguir et 

al., 2006). En god arbetsmiljö kräver engagemang från arbetsledningen för att se till att 

arbetsbelastningen inte blir för hög (Lin, Lin & Cheng, 2013). 

Den upplevda känslan av krav och kontroll på arbetet har en påverkan på den mentala 

hälsan och den psykosociala miljön på arbetet (Theorell et al., 2015; Netterstrøm et al., 2008; 
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Bonde, 2008). Höga krav och brist på känsla av kontroll på arbetet behöver organisatoriska 

förändringar för att undvika kostsamma, långvariga sjukskrivningar och för att behålla den 

mentala hälsan (Theorell et al., 2015; Bonde, 2008). Enligt Världshälsoorganisationen är 

depression som är direkt kopplad till mental ohälsa rankat som den femte största 

anledningen till invaliditet i världen (Murray & Lopez, 1997). Om utvecklingen fortsätter i 

samma takt som nu så förutspås depression vara den andra ledande anledningen till 

invaliditet i världen år 2020 (ibid.). 

 

Arbetsrelaterad stress 

Insatser att både förebygga och främja hälsa i arbetslivet behövs för att kunna förebygga 

ohälsa (FHI, 2010). Arbetet på en arbetsplats bör präglas av en säker och trygg miljö, fysisk 

såväl som psykisk och social. Till grundvillkoren för hälsa i arbetslivet hör att ha kontroll, att 

känna delaktighet och inflytande över sitt eget arbete. Andra viktiga faktorer är att bli sedd 

samt att ha utvecklingsmöjligheter i arbetet (ibid.). 

I det svenska arbetslivet lider många arbetstagare av ohälsa på grund av brister i den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2015). Sjukdomar som 

härstammar från dessa orsaker har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010, samtidigt har 

utgifterna för sjukförsäkringen ökat med 11 miljarder mellan år 2010 och år 2014 

(Regeringen, 2015). Ett stort problem är för hög arbetsbelastning eller för hög arbetstakt 

(Arbetsmiljöverket, 2015). För att kunna vända den negativa utvecklingen behöver 

arbetsgivarna prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer. Att få ner sjuktalet skulle gynna den 

enskilda individen, arbetsgivarna och samhället i stort då det skulle innebära minskade 

kostnader med färre sjukskrivningar (ibid.). 

Vidare beskriver Arbetsmiljöverket (2015) att arbetstagarna inte får ha en ohälsosam 

arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Arbetsgivaren kan arbeta 

förebyggande genom att till exempel ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller 

ändra prioriteringsordning. Chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam 

arbetsbelastning förebyggs och hanteras. Arbetsgivarens ansvar är att sätta upp mål för att 

främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö (ibid.). 
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En orsak till ohälsa är när arbetets krav är högre än vad den anställde klarar av 

(Arbetsmiljöverket, 2011). Alla arbetsplatser behöver både förebygga ohälsa och rehabilitera 

den som har drabbats av den och för att det ska vara möjligt behövs en kompetent 

arbetsledning samt aktiva och uppmärksamma skyddsombud och medarbetare. En väl 

fungerande företagshälsovård är också viktigt. Till företagshälsovårdens arbetsuppgifter hör 

att kunna identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet 

och hälsa. Detta kräver många olika färdigheter. Det kan handla om kunskaper i till exempel 

arbetsorganisation, yrkeshygien, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och 

teknik. Olika arbetsplatser och branscher har ofta olika behov av företagshälsovård både när 

det gäller utbudet av tjänster och av specifik yrkeskompetens. Även om ett företag har 

upphandlat företagshälsovård så har företaget kvar sitt ansvar för arbetsmiljön (ibid.). 

 

Risker vid långvarig stress 

En hög arbetsbelastning resulterar i en stressig arbetssituation. Upplevelsen av kronisk stress 

orsakar ohälsa (Wilkinson, 2005). Vid kronisk stress är kortisolnivåerna ständigt höga i 

kroppen och det resulterar i bland annat högt blodtryck, insulinresistans, blodproppar, 

bukfetma och sämre immunförsvar (Seyle, 1976). Ju längre den kroniska stressen får pågå 

och ju högre belastning stressen har desto större risk blir det att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer, infektioner och demens (ibid.).  

Huvudsakliga orsaken till en stressig arbetsmiljö är inte enbart de psykologiska kraven utan 

balansen mellan krav och kontroll (Theorell et al., 2015). Stressen upplevs högre om det finns 

en obalans mellan prestation och belöning (Marmot, 2006). 

 

Krav- och kontrollmodellen 

1979 tog Robert A. Karasek fram en stresshanteringsmodell för arbetsbelastning (Karasek, 

1979). Modellen beskriver hur den mentala belastnigen, besluts- och handlingsutrymme och 

arbetskraven hör ihop. Slutsatsen är att en kombination av lågt beslutsutrymme och tunga 

arbetskrav är förknippade med psykiska påfrestningar. Det resulterar ofta i missnöje på 

arbetet och ökad risk för sjukdom. Upplevs istället högt beslutsutrymme, lagomt med krav 
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samt ett upplevt stöd från chef och ledning blir arbetsituationen god och en god hälsa på 

arbetet kan uppnås (ibid.).  

Krav-kontrollmodellen är en teoretisk modell som handlar om relationen mellan yttre 

psykiska krav och möjligheten till beslutsutrymme och det stöd som människor får i sin 

arbetsmiljö (Theorell, 2012). När det gäller relationen mellan krav och kontrollmöjligheter 

brukar man betona fyra extremsituationer: 

 Avspänd där kraven inte är höga och beslutsutrymmet är högt, där personalen får 

arbeta i rimlig takt samt lägga upp arbetet till stor del själv. 

 Passiva innebär att man har låga krav och lite beslutsutrymme.  

 Aktiv innebär höga krav och högt beslutsutrymme.  

 Spänd innebär höga krav och lite beslutsutrymme. 

(ibid.). 

 

 

(Stressforkningsinstitutet, u.å). 

Med ett bra stöd från chefer och arbetskamrater minskar risken för sjukdom (Theorell, 2012). 

Lägger man dit stöd i modellen bildas en kub som visar att ideal-arbetet innebär att man har 

bra stöd med lagoma krav och högt beslutsutrymme. Iso-spänd innebär att man har höga 

krav, lågt beslutsutrymme och lågt stöd som ger en kraftigt ökad risk för sjukdom (ibid.). 
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Mindfulness 

Mindfulness är definierat som ett praktiserande för att slappna av kroppsligt och mentalt 

genom att fokusera och vara medveten om nuet, minut för minut (Bazarco, Cate, Azocar & 

Kreitzer, 2013; Kabat-Zinn, 2003). Mindfulness är medveten närvaro där man observerar det 

som händer i nuet utan att döma eller värdera det man upplever (Brown and Ryan, 2003; 

Baer et al., 2006; Nyklíček & Kuijpers, 2008; ). Enligt buddismen är ett medvetet dömande en 

stor källa till psykosocial stress (ibid.).  

Det pågår mycket forskning inom mindfulnessinterventioner på arbetsplatser (Kupper & 

Schmidt, 2012). Olika mindfulnessinterventioner i olika riktningar, skräddarsydda till olika 

yrkesgrupper har under de sista 30 åren ökat markant (ibid.). Tidigare forskning visar på att 

Mindfulness på arbetsplatser kan hjälpa arbetstagare att se på arbetsuppgifterna från ett 

annat perspektiv (Langer & Moldoveanu, 2000). Genom att forma interventionerna så att de 

passar in i de dagliga arbetssysslorna så kan man få arbetstagarna mera engagerade i de 

redan befintliga arbetsuppgifterna (ibid.). Mindfulnessinterventioner ökar mindfulness, 

psykosocialt välmående, reducerar psykosocial stress och utmattning hos arbetstagare 

(Grégoire, Lachance, & Taylor, 2015). Mindfulnessutövande bidrar till en god psykosocial 

hälsa samt att det ger utövaren en medvetenhet av sina personliga styrkor (Duan, 2016). 

Mindfulness ökar förmågan att behålla välbefinnandet under vardagliga upp- och 

nedgångar (Kelley, Lambert, & Pransky, 2015). 

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) är ett sätt att lära in mindfulness (Bazarco et al. 

2013; Kabat-Zinn, 2003). MBSR var ursprungligen en interventionsmetod som togs fram av 

Jon Kabat-Zinn på University of Massachusetts Medical Center år 1979 som en åtta veckors 

kurs för patienter med kroniska sjukdomar för att ge dem ett mer meningsfullt och 

hälsosammare liv. I kursen lärde man ut mindfulnessmeditation, andning, grunder i  yoga 

och andra avslappningsmetoder. Studier visar att MSBR-metoden upprepade gånger har gett 

positivt inflytande på hälsan och välmåendet i en mängd olika populationer (ibid.).  

På grund av den allt mer ökande arbetsbelastningen och stressen som finns på arbetsplatser 

och att de nya föreskrifterna i arbetsmiljölagen har arbetats fram för att kunna motarbeta det 

så behöver det finnas konkreta alternativ till hur stressen kan avhjälpas och hur hälsan kan 
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främjas på arbetsplatser. Mindfulness har i tidigare studier visat sig kunna avhjälpa stressen 

på arbetsplatser. 

Krav och kontroll är en viktig del i balansen på arbetsplatsen för arbetstagarna. Utifrån fynd 

från tidigare studier om mindfulnessinterventioner behöver kunskaperna utökas hurvida 

mindfulnessinterventioner kan påverka upplevelsen av krav och kontroll på arbetsplatser. 

 

Syfte 

Undersöka om mindfulnessinterventioner påverkar upplevelsen av stress i förhållande till 

känslan av krav och kontroll på arbetsplatser. 
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Metod 

Denna studie var av kvalitativ ansats med en empirisk undersökning. Med empirisk menas 

när man utforkar någonting i verkligheten, observerar något och utvärderar det (Backman, 

2016). När man använder sig av kvalitativ ansats får man en djupare förståelse av 

upplevelsen hos arbetstagarna (Widerberg, 2002). Kvalitativa intervjuer öppnar upp för 

möjligheten att gå på djupet i samtalet genom att forskaren kan sätta sig in i hur upplevelsen 

har varit. Forskaren är här det viktiga redskapet som formar frågor under samtalets gång för 

att skapa ett unikt samtal som skapar en förståelse för upplevelsen av interventionen som 

deltagarna i studien genomförde under interventionsperioden (ibid.). 

Kontakt med deltagarna: För att kunna utforska syftet med studien behövde deltagarna i 

studien ha en arbetssituation där arbetsbelastningen var hög och därmed en hög stressnivå. 

Detta var viktigför att kunna utforska mindfulness som stresshanteringsverktyg i 

förhållande till krav och kontroll. Den första tanken var att genomföra studien på en grupp 

undersköterskor inom äldreomsorgen då vetskapen fanns att denna arbetsgrupp upplevde 

hög arbetsbelastning. Förfrågan genom telefonkontakt med chefer för denna arbetsgrupp på 

4 olika ställen inom närområdet resulterade alla i att cheferna tackade nej för att det inte 

fanns möjligheter att delta. Då tiden för att genomföra denna studie var begränsad togs 

beslutet att söka en frivillig arbetsgrupp genom att skriva ut en förfrågan på Facebook. 

Förfrågan skedde genom författarens egen privata användare och gjordes offentlig. 

Efterlysningen var en arbetsgrupp som upplevde hög arbetsbelastning och som var 

intresserad av att deltaga i en mindfulnesstudie för att utvärdera effekterna. Ifall intresse 

fanns skulle ett personligt meddelande skickas direkt till författaren då det var viktigt att 

arbetsplatsen skulle var anonym. Ett personligt meddelande skickades direkt till författaren 

av en gammal bekant som upplevde att deras arbetsplats skulle behöva detta och bad 

författaren att kontakta en utav cheferna på arbetsplatsen. Efter telefonkontakt med en utav 

cheferna på arbetsplatsen resulterade det i att arbetsplatsen ville delta i studien. En 

överenskommelse gjordes att det endast var en arbetsgrupp som skulle delta då det var 

viktigt att deltagarna skulle ha liknande arbetsuppgifter för att kunna få ett så trovärdigt 

resultat som möjligt av studien. Personen som kontaktat författaren var inte med i den 

arbetsgruppen och deltog därför inte i studien. Ingen utav deltagarna i studien var sedan 

tidigare bekant med författaren.    
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Deltagarna i studien bestod av åtta slumpmässigt utvalda deltagare inom en arbetsgrupp. 

Yrkesgruppen arbetade med kundtjänst på ett medelstort företag i norra delen av Sverige. 

Inklutionskriterierna var både kvinnor och män i åldrarna mellan 18-65år. 

Exklutionskriterierna var de som hade tidigare erfarenhet av regelbundet utövande av 

mindfulness så som veckovis. Vid regelbunden mindfulness under en längre period kan 

utövaren uppleva en högre mindfulness och därigenom få mer effekter av mindfulness 

(Glomb et al., 2011; Grégoire, Lachance & Taylor, 2015). Därför var det viktigt att exkludera 

de som hade tidigare erfarenheter av regelbunden mindfulness då det hade kunnat ge 

missvisande fördelar i resultatet). Då deltagandet var frivilligt var det inte alla i 

arbetsgruppen som tackade ja. 

I studien genomfördes en mindfulnessintervention under fyra veckor. Fyra veckors 

mindfulnessintervention har visat goda resultat i tidigare liknande studier (Walsh, 

Eisenlohr-Moul, & Baer, 2016; Manotas, Segura, Eraso, Oggins, & McGovern, 2014). 

Deltagarna fick skriftlig och muntlig information av författaren om hur interventionen skulle 

gå till och att det var helt anonymt och frivilligt att delta före den startade (Se bilaga 3 

Följebrev). Under fyra veckors perioden fick deltagarna i studien genomföra åtta minuters 

mindfulnessavslappning varje dag mitt under dagens arbetspass genom att lyssna på en 

inspelning och följa instruktionerna.  

Avslappningsövningen var inspirerad av en åttaminuters övning från författarna 

Schenström och Lindqvist (2003). Avslappningsövningen innehöll tre olika tekniker av 

mindfulnessavslappningar. Den första delen handlade om att fokusera på andningen, den 

andra delen på att spänna muskler i kroppen del för del i kroppen och sedan notera 

skillnaden mellan att vara spänd och avspänd. Den sista delen handlade om att vara mentalt 

på en avkopplande plats och känna sig totalt avslappnad där. Dessa olika övningar kan få 

deltagaren att lättare kunna fokusera på att vara här och nu. 

Efter fyra veckors interventionen blev deltagarna intervjuade av författaren och fick åter igen 

information om att det var frivilligt att delta i intervjun. Syftet med intervjuerna var att 

utforska om mindfulnessinterventionen hade påverkat upplevelsen av stress i förhållande 

till känslan av krav och kontroll på arbetsplatsen. Samtliga deltagare som var med i 

interventionen valde att delta under hela interventionen samt att samtliga deltagare ville 
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delta i intervjun, det innebar att det inte blev några bortfall. Intervjuerna genomfördes på 

delatagarnas arbetsplats enskilt på deras enskilda kontor. Intervjuerna tog mellan 14-27 

minuter att genomföra. 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebar att det fanns en färdig guide över ämnen 

som skulle behandlas och frågor som skulle besvaras men intervjuerna var flexibla när det 

gällde ämnernas följd för att låta de intervjuade utveckla sina idéer och tankar så mycket 

som möjligt (Denscombe, 2016)(se bilaga 1). De intervjuade blev uppmuntrade till att vidare 

berätta, utveckla och beskriva de olika ämnena genom öppna frågor som öppnade upp för 

förståelsen för förhållandet mellan mindfulness och krav och kontroll på arbetsplatsen 

(ibid.).  

Intervjun spelades in och skevs sedan ner ord för ord och analyserades och kodades med 

hjälp av innehållsanalys.  

Inspelningen och kodningen av intervjun förvaras i författarens dator med en egen 

inloggning till en egen användare som bara författaren kan lösenordet till. 

Vid forskning med kvalitativ data finns det möjlighet att använda en programvara av typen 

CAQDAS (computer-assisted qualitative data analysis software) (Denscombe, 2016). 

Programvaran hjälper till med förberedelsen, organiseringen och lagringen av datan (ibid.). 

Eftersom att detta var en liten studie så användes inget dataprogram denna gång. 

Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys som inspirerats av Granheim och 

Lundman (2004). Innehållsanalys fokuserar på betydelsen av kommunikationen och 

meningen i texten (Budd, Thorp, & Donohew, 1967). Målet med innehållsanalys är att få 

fram kunskapen och förståelsen för fenomenet som undersöks i studien (Downe-Wamboldt, 

1992, s. 314). För att få fram relevanta meningsenheter för syftet med studien användes en 

riktad innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). Fokus i den riktade innehållsanalysen var 

att besvara syftet med studien och att hitta både fördelaktiga och negativa aspekter utifrån 

syftet som framarbetats från tidigare liknande studier. 

De inspelade intervjuerna skrevs ner ord för ord. Steg 1 i analysen var att läsa igenom 

intervjutexterna upprepade gånger för att skapa en helhetsbild. Steg 2 var att ta ut 

textenheter som motsvarade syftet med studien. Steg 3, textenheterna kondenserades och 
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kodades. Under kondenseringen kortades meningarna ner med fokus att inte förlora kärnan 

I meningarna. Steg 4 var att koda och kategorisera de nedkortade meningarna till 

underkategorier. Steg 5 var att skapa kategorier som tydliggjorde underkategorierna. Under 

hela analysen lästes de ursprungliga intervjutexterna regelbundet för att bevara 

trovärdigheten i de framarbetade kategorierna (Granheim & Lundman, 2004). Genom alla 

steg undveks tolkning av texten (Downe-Wamboldt, 1992). För ett exempel på processen se 

(Tabell 1). 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad enhet Underkategori Kategori 

I mig själv blev jag ju 

lugnare och då blir jag mer 

saklig och reagerar inte lika 

lätt med känslorna. Det 

gjorde att jag kunde bromsa 

upp och fundera lite innan. 

Gav ett lugn som gjorde det 

lättare att tänka klarare. 

Reagerade inte med känslor. 

Gav ett lugn, klarare tankar. Kontroll över arbetet 

 

 

Etiskt övervägande 

Att ha ett etiskt övervägande är viktigt i forskningssammanhang (Day & Gastel, 2006). 

Studien utfördes i utbildningssyfte genom Mittuniversitetet. Deltagarna i studien var över 18 

år. Dessa faktorer gjorde att studien inte behövde bedömmas av en etisk kommité.  

Denna studie hade stöd av HSFR:s forskningsetiska principer genom att deltagarna fick både 

muntlig och skriftlig information om studien samt att deltagarna fick skriva under samtycke 

om att delta (Vetenskapsrådet, 2013). Deltagandet var frivilligt och deltagaren kunde när 

som helst dra sig ur utan att behöva ge någon förklaring. Detta förklarades både skriftligt 

och muntligt för deltagarna. Studien är konfidentiell genom att datan endast analyserades av 

författaren. Materialet användes endast i forskningsändamål (ibid.). Handledaren för 

projektet läser studien och texten kommer att skrivas så att det inte går att härleda till någon 

av deltagarna i studien.   
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I och med detta uppfylldes de grundläggande etiska principerna som innefattar 

autonomprincipen som innebär självbestämmanderätt, godhetsprincipen som innebär att var 

och en ska sträva efter att göra gott, principen att inte skada som innebär att inte utsätta 

någon för skada och rättviseprincipen som innebär att alla ska behandlas lika (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

 

Resultat  

Analysen resulterade i 129 textenheter som kondenserades och kodades ner till 16 

underkategorier och tre huvudkategorier (se bilaga 2 Resultat-tabell). 

Samtliga deltagare beskrev att mindfulnessinterventionen gav ett gott syfte på arbetsplatsen. 

Deltagarna hade upplevt mer effekt av mindfulnessavslappningen efter en tids användning. 

Effekterna av mindfulnessinterventionen medförde att deltagarna hoppades på ett fortsatt 

användande av mindfulness under arbetstid. Deltagarna upplevde att den specifika formen 

av mindfulness som utförts under interventionen hade passat väl in i arbetet och hade 

fungerat som ett anpassat stresshanteringsverktyg för att samla ny energi under 

arbetspasset. 

 

Kontroll över arbetet 

Deltagarna beskrev en rad olika upplevda effekter och känslor inför och efter den 

genomförda mindfulnessavslappningen som utfördes dagligen under arbetet. Detta formade 

en kategori baserad på underkategorier som handlade om hur interventionen påverkade den 

upplevda kontrollen över arbetet. Deltagarna upplevde att mindfulnessavslappningen gav 

ett bättre fokus, att det blev lättare att sortera intryck. På så sätt var det lättare att sortera ut 

vad som var viktigt och mindre viktigt i arbetet. Avslappningen gav även mer energi, bättre 

närvaro, mera lugn, klarare tankar, bättre koncentration samt att deltagarna upplevde att det 

blev lättare att prioritera och det kan ge ett effektivare arbete. Deltagarna upplevde även att 

de hade ett bättre humör. Det som också påverkade känslan av kontroll var att deltagarna 

många gånger var tvungna att be någon kollega för avbyte då deras arbetsuppgifter ofta 

innebar att de var låsta vid en arbetsuppgift som krävde avbyte. Det som talade emot en 
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ökad känsla av kontroll var att några utav deltagarna inte hann med att utföra 

avslappningen riktigt varje dag. 

En av deltagarna beskrev när och hur användandet hade gett ny energi på arbetet: 

Jag har tyckt att det har varit bra att göra den på eftermiddagen, efter lunchen. Då man börjar vara 

lite trött och det har varit mycket en dag så är det ganska skönt på eftermiddagen att få slappna av och 

få som en nytändning, en nykick (1:1). 

Upplevelsen av brist på känslan av kontroll fanns även där genom att arbetssituationen är 

sådan att vissa dagar var deltagarna mer låsta och då krävdes det uppbackning av någon 

arbetskollega för att kunna undvara den tiden. En av deltagarna beskrev denna upplevelse 

på detta sätt: 

Våran arbetssituation är sådan att man måste fråga någon om det går bra att jag går och gör det här 

(1:4). 

Mestadels upplevdes positiva känslor och upplevelser för kontroll över arbetet. De flesta 

deltagarna hade upplevt att det var mest användbart på eftermiddagen efter flera timmars 

arbete. En av deltagarna beskrev känslan på ett beskrivande sätt: 

Jag brukade göra det mellan 13-14, då tyckte jag att det var bra att göra det. Annars brukar jag vara 

ganska trött där vid 14tiden på dagen. Det brukade vara så att jag nästan ville lägga pannan i 

skrivbordet men inte efter den här övningen. Då blev man som nyvaken. Man fick ny energi (1:8). 

Det fanns tydliga exempel då mindfulnessövningen kunde användas som ett riktat verktyg 

för att öka känslan av kontroll över arbetet. Några exempel beskrevs på detta sätt: 

Jag har testat det i olika situationer. Ibland på morgonen ganska fort. Och så mitt på dagen, inför 

någonting som känns lite jobbigt har jag gjort det först och det har gjort att jag har varit mer lugn. 

Eller om det har varit en situation där det har varit mycket, att nu kunde jag ta den. Så den har hjälpt 

mig faktiskt mer än vad jag trodde (1:4). 

 

Kraven i relation till arbetet 

Det fanns inte så mycket som påverkade upplevelsen av kraven i relation till arbetet under 

den utförda mindfulnessinterventionen. De få resultaten som visade på det var att några 
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deltagare inte hann med att utföra avslappningen under arbetstid dagligen. Det andra 

resultatet som påverkade kraven i relation till arbetet var då kollegorna fick avbyte av en 

annan kollega för att få möjlighet att gå ifrån och genomföra mindfulnessavslappningen. Det 

resulterade i en upplevelse av minskade krav då mindfulnessavslappningen upplevdes som 

en behaglig stund för samtliga deltagare. 

Två av deltagarna beskrev samarbetet mellan kollegorna, för att avbyta varandra under 

arbetet, för att kunna genomföra mindfulnessavslappningen på detta sätt: 

Jag kan göra det nu och så kan du göra det sen och att alla mår nog lite bra av det och att man, det blir 

ju som en gemenskap också att man bryr sig om varann. Och ser till att alla får möjligheten och 

chansen att göra det. För alla har ju gjort den och alla vet ju hur man mår av det (1:1). 

Det har ju varit lite gemenskap kring det här. Nu har jag väl inte riktigt samma arbetsuppgifter som 

de andra och dom har varit tvungna att ta hänsyn till varandra medans jag stundtals har en lite friare 

roll. Jag har oftast smygit iväg. Och de andra har varit tvungna att hjälpas åt och då har jag märkt att 

det har blivit ett samarbete kring den här testperioden. Man har hjälpt varandra (1:3). 

Sedan så visade resultatet att några deltagare upplevde arbetsuppgifterna på samma sätt 

som innan interventionen och att arbetsbelastningen fortsatte att kännas hög stundtals under 

arbetet. 

En av deltagarna beskrev det på detta sätt: 

Arbetsuppgifterna känns på samma sätt. Men vetskapen och dom tydliga signalerna på att det 

stundtals är för stressigt. Och så fick man se att det kan vara viktigt att få sådana här pauser där du 

kan coola ner, det kan vara värdefullt och kan vara värt att fundera på hur man ska få till på ett bra 

sätt (1:3). 

En av deltagarna svarade på följande fråga, ” Känner du någon skillnad hur du ser på dina 

arbetsuppgifter. Känner du på något annorlunda sätt inför dina arbetsuppgifter?”, på detta 

sätt: 

Det kan jag inte riktigt påstå att jag märkt. Det där är ju planering. Hur man planerar sina dagar 

(1:2). 

En av deltagarna beskrev känslan av kraven i relation till arbetet som följande: 
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Jag hade någon dag då jag gjorde den då jag var väldigt uppstressad och då var det lite svårare att 

komma ner i varv och då hade jag kunnat känna att det kanske hade behövts två gånger för att jag 

skulle komma ner ännu mera i varv. Vissa dagar är man jättestressad (1:5). 

 

Mindfulness som intervention på arbetsplatsen 

Samtliga deltagare i studien upplevde att mindfulnessinterventionen fyllde ett gott syfte på 

arbetsplatsen. Upplevelsen av övningen var god och samtliga deltagare uttryckte att de 

gärna hade fortsatt med mindfulness under arbetstid på ett liknande sätt även i 

fortsättningen. De uttryckte att formen av avslappningsövningen, tiden det tog att utföra den 

samt dess innehåll passade väl in i arbetet. Deltagarna kunde även använda sig av den på ett 

användbart sätt i arbetet för att kunna förebereda sig mentalt inför något eller att komma ner 

i varv efter en stressig period i arbetet. Dessa underkategorier formade kategorin 

mindfulness som intervention på arbetsplatsen. 

En del av deltagarna upplevde det svårare att kunna komma ner i varv till en början men 

upplevde att efter ett tags användande av mindfulnessövningen så gick det bättre och bättre. 

De upplevde dessutom att de blev mer hjälpta av övningen efter en tids utövande. 

Det har gett mycket för mig. Men första gången var det svårt att slappna av. Ögonlocken ville inte 

riktigt vara stängda men nu när jag slår igång så slappnar jag av på ett helt annat sätt på en gång. 

Det är stor skillnad (1:2). 

En av deltagarna som hade upplevt det ganska svårt att fokusera på mindfulnessövningen 

till en början upplevde att det blev bättre och bättre med tiden. Deltagaren beskrev 

utvecklingen på detta sätt: 

Det var svårare än vad jag hade trott till en början. Jag tänkte att jag bara har det i högtalare via 

datorn. Men då hörde man ju allt runt omkring och blev störd av det. Jag försökte blunda men det var 

svårt. Sedan tog jag på mig hörlurar och det var lite svårt även med hörlurar till en början. Jag 

förväntade mig inte att det skulle vara så svårt att koncentrera mig på att vara här och nu. 

- Blev det bättre och bättre? 
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Jo. Det blev det. Jag blev bättre och bättre på att kunna fokusera och lyssna på inspelningen. Ju fler 

gånger jag gjorde det så kunde jag bara notera att jag hörde att någon gick förbi men kunde återgå till 

att lyssna och inte bli irriterad över att jag tappade koncentrationen. I början var jag lite mer ilsken att 

jag inte hade fullt fokus direkt (1:7).  

Många utav deltagarna hade kunnat använda sig av mindfulnessavslappningen som ett 

användbart verktyg inför eller efter stressiga moment i arbetet. Här är ett exempel på hur 

deltagarna beskriver detta: 

Om man har mycket. Då kan man använda det här för att hur ska jag säga... att man prioriterar. Att 

man lämnar mindre viktiga grejer och att man kanske tar den här pausen och fortsätter sedan eller att 

man planerar in det… att man får den där avslappningen. Att man då kan ta tag i nästa (1:1). 

Deltagarna upplevde mer kontroll då de stressade situationerna kunde avbrytas och 

deltagarna kunde fylla på med ny energi och lugn och fick därigenom ett bättre fokus. Med 

ett bättre fokus och med mindfulness som ett redskap i deltagarnas stressiga arbetsmiljö 

kunde de utforma en bättre kontroll över arbetssituationen. Stöd kände de att de fick genom 

att de fick utföra mindfulness under arbetstid och deltagarna kände att mindfulness gav ett 

gott syfte på deras arbetsplats och önskar få möjlighet att fortsätta med mindfulness under 

arbetstid. Detta hade inneburit ännu ett lyft för företagets redan goda friskvårdssatsningar 

och deltagarna hade känt ett ännu större stöd från ledningen genom ett hälsoförebyggande 

friskvårdsarbete för personalens mentala och psykiska hälsa.  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om mindfulnessinterventioner påverkar upplevelsen 

av krav och kontroll på arbetet då tidigare liknande studier efterlyste mer forkning i den 

inriktningen av mindfulnessinterventioner. Studiens resultat visade på en ökad känsla av 

kontroll, lite skillnad när det gällde upplevelsen av kraven på arbetsplatsen samt att 

mindfulnessinterventionen upplevdes positiv av samtliga deltagare. Deltagarna upplevde att 

den specifika avslappningen de fick utföra under interventionen passade väl in i deras 

arbete. 
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Ett exempel på en tidigare studie som gjordes med syftet att undersöka bland annat 

mindfulnessinterventioners påverkan på upplevelsen av krav och kontroll på arbetsplatsen, 

efterlyste mer studier i ämnet (Huang, Li, Huang & Tang, 2015).  Studiens kvantitativa 

resultat visade ingen signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen 

med upplevda krav och kontroll på arbetet, medan andra kvalitativa fynd kunde visa på att 

mindfulness kunde fylla en funktion som interagerar och hjälper arbetstagarna med krav- 

och kontroll på arbetet (ibid.). I tidigare liknande studier upplevde deltagarna att de klarade 

av arbetsuppgifterna bättre, att det var lättare att fokusera på arbetsuppgifterna och 

anpassningsbarheten blev bättre efter mindfulnessinterventionerna (Akiens et al., 2014; 

Grégoire, Lachance & Taylor, 2015; Duan, 2016; Langer & Moldoveanu, 2000). Det 

resulterade i att de lättare klarade av och kunde förhålla sig till de högre kraven och gav ett 

ökat välmående på arbetet (ibid.). Detta stämde överens med denna studie. Resultatet visade 

att deltagarna hade lättare att anpassa sig till arbetet genom ett ökat välmående, mer energi, 

bättre fokus och ett större lugn inför arbetsuppgifterna. Deltagarna upplevde även mer 

närvaro och lättare att kunna förhålla sig till olika intryck. Detta stämmer också överens med 

en tidigare mindfulnesstudie av Brown, Ryan och Dovidio (2003) som skriver att med en 

ökad mindfulness minskar den negativa påverkan av olika intryck. 

Förhållandet mellan krav och kontroll är viktigt för att få en tillfredställande balans av 

arbetsupplevelsen på arbetsplatsen (Theorell, 2012).  Resultatet i denna intervention visade 

att mindfulness ökade känslan av kontroll då deltagarna upplevde skillnad på känslan inför 

arbetsuppgifterna efter den genomförda avslappningen. Resultatet visade inte lika tydliga 

skillnader i upplevelsen av kraven på arbetet och det kan bero på att interventionen utfördes 

under en fyraveckors period och att deltagarna inte tidigare hade utövat mindfulness 

regelbundet. Vid regelbunden mindfulness under en längre period kan utövaren uppleva en 

högre mindfulness och därigenom få mer effekter av mindfulness (Glomb et al., 2011; 

Grégoire, Lachance & Taylor, 2015). Arbetstagaren som får en högre mindfulness kan i högre 

utsträckning reagera mindre på negativa upplevelser och blir därför inte lika lätt påverkad 

negativt av det (Long & Christian, 2015; Grégoire, Lachance & Taylor, 2015). På detta sätt 

hade även känslan av kraven på arbetet kunnat upplevas på ett annat sätt efter en längre 

period av mindfulness. Resultaten visade en högre känsla av kontroll på arbetet hos många 

utav deltagarna då mindfulness användes som ett verktyg inför och efter ansträngande och 
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stressande arbetssituationer. Interventionen hjälpte deltagarna att kunna prestera bättre och 

effektivare. Detta stämmer överens med liknande tidigare studier (Long & Christian, 2015; 

Grégoire, Lachance & Taylor, 2015). 

Studier visar att i de fall där man lyckats att mentalt koppla bort arbetet under en kortare 

vila förekom väsentliga förbättringar av arbetsengagemanget (Kühnel, Sonnentag och 

Westman 2009). I resultatet i denna studie beskrev många arbetstagare en högre energi efter 

avslappningsövningen och det resulterade i ett ökat arbetsengagemang.  

De allra flesta vill kunna prestera bra och göra sitt bästa på arbetet. Resultatet av 

interventionen visade att arbetstagarna har kunnat prestera bättre och har kunnat kontrollera 

stressen bättre efter att de utfört mindfulnessavslappningen. I en liknande studie genomförd 

som en mindfulnessintervention upplevde deltagarna i studien en högre self-efficacy 

(Zheng, & Liu, 2017). Självtillit (self-efficacy) innebär den egna tilltron till sin egen förmåga 

att kunna ha kontroll över en viss situation eller att kunna genomföra en viss handling 

(Bandura, 1997). Detta innebär en ökad tillit till sin egen förmåga att kunna genomföra 

arbetsuppgifterna och detta påverkar också känslan av krav och kontroll. Efter den 

genomförda mindfulnessavslappningen upplevde deltagarna högre självtillit då de 

upplevde att de kunde tackla arbetsuppgifterna bättre efter utövandet. 

Denna intervention togs emot av deltagarna som en väldigt positiv förmån på arbetet och en 

positiv inställning resulterar lättare i bättre resultat. Deltagarna fick information innan om 

att studien var helt frivillig och att deltagarna när som helst kunde avsluta deltagandet. 

Mindfulnessinterventioner kan tas emot lite olika beroende på inställningen till utövandet av 

mindfulness. En problematik som uppstått i tidigare mindfulnessinterventioner har varit 

mindfulness ursprung (Foureur, Besley, Burton, Yu & Crisp, 2013.) Det visade sig vara svårt 

att förhålla sig till mindfulnessövningarna då den kulturella och religiösa aspekten spelade 

in och detta resulterade i en ökad stress (Moody et al., 2013; Foureur, Besley, Burton, Yu & 

Crisp, 2013.) Mindfulnessinterventioner kan tas emot på olika sätt beroende på vilken 

uppfattning deltagaren har av praktiserandet av mindfulness (Bowen, Bergman & 

Witkiewitz, 2015). En deltagare i en tidigare studie påpekade upplevt obehag av 

avslappningen på grund av dess ursprung och fortsatte istället med en egen form av 

meditation. För att kunna få den goda effekten av mindfulness på en arbetsplats är det 
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viktigt att kunna fånga upp personer som upplever obehag och informera mer om syftet och 

vad de kan vinna på att deltaga och om det går att omforma till ett sätt som känns behagligt 

och tryggt. Det är bättre att utföra mindfulness-liknande meditation eller bön än att avstå 

helt (de Castro, 2015).   

En annan aspekt att begrunda är upplevelsen av balansen i arbetslivet. Balansen i arbetslivet 

påverkas inte bara av det som sker på arbetet utan hur livssituationen ser ut i övrigt 

(Simmons, 2012). Deltagarna i denna studie upplevde lite olika resultat av studien, en del 

hade mer positiva upplevelser än andra. Några utav delatagarna beskrev att interventionen 

verkligen passade in i deras livssituation just nu. En utav deltagarna förklarade att 

mindfulness inte hade fungerat i ett tidigare tillfälle i livet då stressen hade upplevts alldeles 

för hög och därför gick det inte alls att ta till sig en avslappningsövning. Livssituationen ser 

annorlunda ut i olika skeden i livet och därför påverkas balansen i arbetslivet av den totala 

belastningen från arbetet och känslan av krav och kontroll utanför arbetstid. Det är därför 

viktigt att eftersträva en balans i livet där arbetslivet och den övriga livssituationen inte blir 

en för stor belastning. 1968 var det 25% av barnfamiljerna vars båda föräldrar arbetade, i 

nuläget är siffran 50% (Simmons, 2012). Det innebär mindre tid till hushållsysslor och övriga 

aktiviteter efter arbetstid. Sullivan (2014) beskriver i sin studie att den tekniska utvecklingen 

är en stor bidragande orsak till att balansen i arbetslivet blir mer och mer pressad. 

Författaren beskriver att kombinationen av allt mer krav från arbetsgivare och att ständigt 

vara tillgänglig och kontaktbar tack vare den ständiga uppkopplingen gör att många 

arbetstagare har svårt att släppa arbetet efter arbetstid. Har arbetstagaren dessutom har ett 

högt arbetsengagemang resulterar det ofta i en rubbad balans mellan arbetet och det privata 

livet och det påverkar familjesituationen och ökar den upplevda stressen (Sullivan, 2014). Att 

sänka kraven och ge utrymme till fler pauser ökar kreativiteten och arbetet kan utföras på 

mindre arbetade timmar (Overbaugh, 2011).  Att ha roligt ökar också kreativiteten enligt 

Jaussi, Knights och Gupta (2017). Därför kan det vara viktigt att se till att det finns utrymme 

att utföra roliga aktiviteter tillsammans. Det är även viktigt att arbetsgivaren ger ökad 

flexibilitet i arbetet då olika skeden i livet och olika livssituationer kräver mer tid till 

familjelivet eller andra antaganden utanför arbetstid. Mer flexibilitet i arbetet har dessutom 

visat sig bidra till bättre kosthållning och hälsosammare val (Moen, Fan, & Kelly, 2013). För 

att kunna uppnå en bra balans i arbetslivet behöver arbetstagaren ha ett arbete eller en 
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arbetssituation som är nog flexibel för att kunna passa in i livssituationen, sänka kraven på 

hur hemmet ska se ut, det behövs planering och strukturering, sju till åtta timmars sömn 

samt möjligheter till att hitta personlig själavård (Simmons, 2012). 

När det gäller överförbarheten av studien till andra grupper är det upp till läsaren att avgöra 

om möjligheterna till det finns (Granheim & Lundman, 2004). Interventionsstudien 

genomfördes på en arbetsgrupp i blandade åldrar med både män och kvinnor. Deras 

arbetsuppgifter innebar ett högt arbetstempo och god flexibilitet. Det är en vanligt 

förekommande kombination på många arbetsplatser och upplevelsen och uppfattningen 

efter denna studie är att många arbetsplatser skulle behöva den här typen av stresshantering. 

Uppfattningen är också att det var en förhållandevis liten insats i tidsåtgång att introducera, 

instruera och genomföra denna typ av intervention. En av deltagarna i studien nämnde att 

näst intill alla på företaget upplevde stressiga perioder på arbetet och att denna typ av 

mindfulnessavslappning hade gjort gott för alla på företaget eftersom det inte krävs mer 

redskap än en telefon och lurar som man kunde koppla till telefonen för att kunna 

genomföra mindfulnessavslappningen var som helst.  

Nyttan med studien var att fortsätta utforska sambandet mellan mindfulness och 

upplevelsen av krav och kontroll på arbetsplatsen. Än så länge är den kopplingen inte så 

utforskad och många utav fynden i denna studie stämde överens med tidigare studier vilket 

kan styrka att det finns ett samband mellan en ökad känsla av kontroll inför 

arbetsuppgifterna när man har en högre mindfulness. Det behövs vidare studier inom 

området för att styrka detta ytterligare. 

 

Styrkor och svagheter 

En riktad innehållsanalys var adekvat för att få fram relevanta meningsenheter för syftet 

med studien. Den huvudsakliga styrkan i en riktad innehållsanalys är att både fördelaktiga 

och negativa resultat för att besvara teorin och syftet med studien blir tydliga (Hsieh & 

Shannon, 2005). Svagheten med riktad innehållsanalys är att det kan vara svårt för  

författaren att vara helt objektiv i analysen (ibid.). Författaren kan vara påverkad av sin 

förförståelse. Förförståelse är den förväntan, uppfattningen eller åsikten man har om något 

före det utforskats (Birkler, 2012). I vetskapen av den rådande förförståelsen lästes 
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transkriberingen många gånger om igen under kodningen för att undvika att påverka 

resultatet med förförståelsen. 

När man använder sig av kvalitativ ansats får man en djupare förståelse av upplevelsen hos 

arbetstagarna (Widerberg, 2002). Kvalitativa intervjuer öppnar upp för möjligheten att gå på 

djupet i samtalet genom att forskaren kan sätta sig in i hur upplevelsen har varit. Detta 

fungerade väl i studien. De intervjuade deltagarna kunde beskriva upplevelsen väl och det 

gick att sätta sig in i hur upplevelsen hade varit. 

Intervjuerna var semistrukturerade och flexibla när det gällde ämnernas följd för att låta de 

intervjuade utveckla sina idéer och tankar så mycket som möjligt (Denscombe, 2016). Detta 

var ändamålsenligt med studien. För att få ännu klarare och bättre resultat och för fortsatta 

studier i området skulle en studie med både kvalitativ och kvantitativ ansats kunnat ge ännu 

mer mätbara resultat att styrka upplevelserna med. Genom att deltagarna hade fyllt i ett 

formulär om mindfulness och krav och kontroll före och efter interventionen hade detta 

kunnat ge ytterligare mätbara resultat att styrka studien med. Det hade även varit intressant 

att genomföra interventionen under en längre period än fyra veckor för att se om det hade 

kunnat visa andra resultat i upplevelsen av kraven på arbetsplatsen då denna studie visade 

på mindre påverkan på upplevelsen av kraven på arbetet i förhållande till den upplevda 

kontrollen på arbetet. 

Till vidare studier hade trovärdigheten kunnat styrkas ytterligare. Granheim och Lundman 

(2004) skriver att trovärdigheten ökar om en bekräftelse ges från deltagaren i studien. Detta 

kan göras genom att återkoppla till deltagarna i intervjun för att kontrollera att 

transkriberingen överensstämmer med deltagarnas upplevelse eller om någonting ska 

ändras innan analysen startar.  

 

Slutsats 

Denna studie visade att deltagarna i studien blev hjälpta av mindfulnessinterventionen då 

deras känsla av krav och kontroll påverkades positivt i arbetet. Deltagarna fick en ökad 

känsla av kontroll då de inför eller efter en stressande arbetssituation kunde använda sig av 

mindfulnessavslappningen för att återfå bättre koncentration och närvaro. Deltagarna 
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upplevde att det var lättare att anpassa sig till arbetet genom ett ökat välmående, mer energi, 

bättre fokus och ett större lugn inför arbetsuppgifterna. Kraven minskade något när 

deltagarna fick möjlighet att byta av varandra för att genomföra den dagliga 

mindfulnessavslappningen. Upplevelsen var positiv av samtliga deltagare och varianten av 

avslappning upplevdes anpassad till arbetsuppgifterna på arbetsplatsen. Effekterna av 

mindfulnessinterventionen medförde att deltagarna hoppades på ett fortsatt användande av 

mindfulness under arbetstid. Då samtliga deltagare upplevde positiv skillnad i känslan av 

kontroll på arbetet och majoriteten av deltagarna upplevde att upplevelsen av kraven på 

arbetet lättade så indikerar resultaten av studien överenstämmande med tidigare liknande 

studier, att mindfulness är ett användbart redskap för att öka känslan av kontroll på arbetet 

och minska känslan av krav. Det kan vara till nytta för vidare forskning inom området.  



 

24 
 

Referenser 

Aikens, K. A., Astin, J., Pelletier, K. R., Levanovich, K., Baase, C. M., Park, Y. Y., & Bodnar, C. 

M. (2014). Mindfulness Goes to Work: Impact of an Online Workplace Intervention. American 

College of Occupational and Environmental Medicine. 56(7), 721-731 doi: 

10.1097/JOM.0000000000000209 

Arbetsmiljöverket. (2011). Företagshälsovården behövs för jobbet. Hämtad 2018-04-17, från 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/foretagshalsovarden-behovs-

for-jobbet-broschyr-adi543.pdf 

Arbetsmiljöverket. (2015). Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Hämtad 2018-02-

18, från https://www.av.se/press/ny-foreskrift-om-organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/ 

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. (3. utg.) Lund: Studentlitteratur. 

Bauer, D., Preacher, K., Gil, K., & West, Stephen G. (2006). Conceptualizing and Testing 

Random Indirect Effects and Moderated Mediation in Multilevel Models: New Procedures 

and Recommendations. Psychological Methods, 11(2), 142-163. Doi: 10.1037/1082-989X.11.2.142 

Bandura, A. (1997). Insights. Self-efficacy. Harvard Mental Health Letter, 13(9), 4-6 

Bazarko, D, Cate, R. A., Azocar, F., & Kreitzer, M. J. (2013) The Impact of an Innovative 

Mindfulness-Based Stress Reduction Program on the Health and Well-Being of Nurses 

Employed in a Corporate Setting. Journal of Workplace Behavioral Health. 28(2), 107-133. 

doi:10.1080/15555240.2013.779518 

Birkler, J. 2012. Vetenskapsteori: en grundbok. (2. uppl.). Stockholm: Liber. 

Bonde, J. (2008). Psychosocial factors at work and risk of depression: A systematic review of 

the epidemiological evidence. Occupational and Environmental Medicine, 65(7), 438-445. 

doi:10.1136/oem.2007.038430 

Bowen, S., Bergman, A. L., & Witkiewitz, K. (2015). Engagement in Buddhist Meditation 

Practices Among Non-Buddhists: Associations with Religious Identity and Practice. 

Mindfulness. 6(6), 1456-1461. doi:10.1007/s12671-015-0420-9 



 

25 
 

Brown, K., Ryan, R., & Dovidio, John F. (2003). The Benefits of Being Present: Mindfulness 

and Its Role in Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 

822-848. doi: 10.1037/0022-3514.84.4.822 

Budd, R. W., Thorp, R. K., & Donohew, L. (1967). Content analysis of communications. New 

York: Macmillan. 

Bültmann, U., Kant, I., Kasl, S V., Beurskens, A & van den Brant, P., (2002). Fatigue and 

psychological distress in the working population. Psychometrics, prevalence, and correlates. 

Journal of Psychosomatic Research, 52, 445–452. doi: 10.1016/S0022-3999(01) 00228-8. 

Chan, M. (2013). Mental health action plan 2013-2020. Hämtad 2018-05-19, från 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89966/9789241506021_eng.pdf;jsessionid=CC

FFB3CB59FBCD97C906D3001AAC8ECE?sequence=1 

Day, R.A., & Gastel, B. (2006). How to write and publish a scientific paper. (6. utg.) United States 

of America: University Press.  

de Castro, J. M. (2015). Meditation has stronger relationships with mindfulness, kundalini, 

and mystical experiences than yoga or prayer. Consciousness and Cognition.38(35), 115–127. 

doi: 10.1016/j.concog.2015.04.022.  

de Croon, E. M., Sluiter, J. K., Blonk, R. B., Broersen, J. J., & Frings-Dresen, M. W. (2004). 

Stressful Work, Psychological Job Strain, and Turnover: A 2-Year Prospective Cohort Study 

of Truck Drivers. Journal Of Applied Psychology, 89(3), 442-454. doi:10.1037/0021-9010.89.3.442 

de Croon, E M., Sluiter, J K., & Frings-Dresen, M H.W. (2003). Need for recovery after work 

predicts sickness absence: A 2-year prospective cohort study in truck drivers. Journal of 

Psychosomatic Research, 55(4), 331-339. DOI: 10.1016/S0022-3999(02)00630-X 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (3e. uppl.). Lund: Studentlitteratur.    

Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: Method, applications, and issues. Health Care 

forWomen International, 13, 313-321. 

Duan, W. (2016). Mediation role of individual strengths in dispositional mindfulness and 

mental health. Personality and Individual Differences, 99, 7-10. DOI: 10.1016/j.paid.2016.04.078 



 

26 
 

Eriksson, U.B., Starrin, B., and Janson, S., 2008. Long-term sickness absence due to burnout: 

absentees’ experiences. Qualitative Health Research, 18, 620–632. doi: 

10.1177/1049732308316024. 

Escribà-Agüir V., Martín-baena, and Pérez-Hoyos, S. (2006). Psychosocial work environment 

and burnout among emergency medical and nursing staff. International Archives of 

Occupational and Environmental Health, 80, 127–133. doi: 10.1007/s00420-006-0110-y. 

Foureur, M., Besley, K., Burton, G., Yu, N & Crisp, J. (2013). Enhancing the resilience of 

nurses and midwives: Pilot of a mindfulnessbased program for increased health, sense of 

coherence and decreased depression, anxiety and stress. Contemporary Nurse. 45(1), 114–125. 

doi: 10.5172/conu.2013.45.1.114 

Glomb T. M., Duffy M. K., Bono J. E., Yang T. (2011). “Mindfulness at work,” in Research in 

Personnel and Human Resources Management Vol. 30 eds Joshi A., Liao H., Martocchio J. J., 

editors. (Bingley: Emerald Group Publishing Ltd.), 115–157. doi:10.1108/S0742-

7301(2011)0000030005 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, (2)24, 

105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Grégoire, S., Lachance, L., & Taylor, G. (2015). Mindfulness, mental health and emotion 

regulation among workers. International Journal of Wellbeing, 5(4), 96-119. 

doi:10.5502/ijw.v5i4.444 

Hsieh, H., & Shannon, S. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. 

Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288. Doi: 10.1177/1049732305276687 

Huang, S-L., Li, R-H., Huang, F-Y., & Tang, F-C. (2015). The Potential for Mindfulness-Based 

Intervention in Workplace Mental Health Promotion: Results of a Randomized Controlled 

Trial. Plos one 10(9), 1-15. doi:10.1371/journal.pone.0138089 

Jaussi, K., Knights, A., & Gupta, A. (2017). Feeling Good, Being Intentional, and Their 

Relationship to Two Types of Creativity at Work. Creativity Research Journal, 29(4), 377-386. 



 

27 
 

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present, and Future. 

Clinical psychology: science and practice.10(2), 144-156. doi: 10.1093/clipsy/bpg016 

Karasek, R.A. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications 

for Job Redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285-308. 

Kelley, T., Lambert, E., & Pransky, J. (2015). Inside-Out or Outside-In: Understanding 

Spiritual Principles Versus Depending on Techniques to Realize Improved 

Mindfulness/Mental Health. Journal of Spirituality in Mental Health, 17(3), 153-171. Doi: 

10.1080/19349637.2014.998752 

Kupper, Z., & Schmidt, S. (2012). German Contributions to Mindfulness Research, Part 2: 

Assessment of Mindfulness. Springer Science+Business Media. 4(1), 1-2. doi: 10.1007/s12671-

012-0174-6 

Langer, E. J., & Moldoveanu, M. (2000). Mindfulness Research and the Future. Journal of 

Social Issues. 56(1), 129–139. doi: 10.1111/0022-4537.00155 

Lin., J-Y., Lin., C-J., & Cheng, C-J. (2013). A Study of the Relationship between Job Stress, Job 

Burnout, Job Satisfaction and Organizational Commitment among Medical Radiologists in 

Taiwan. Journal of Information and Optimization Sciences, 34(2-3), 149-167. 

Long, E., Christian, M., & Chen, G. (2015). Mindfulness Buffers Retaliatory Responses to 

Injustice: A Regulatory Approach. Journal of Applied Psychology, 100(5), 1409-1422. Doi: 

10.1037/apl0000019 

Marmot, M. (2006). Statussyndromet: Hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden. 

Stockholm: Natur och kultur. 

Moen, P., Fan, W., & Kelly, E. L. (2013). Team-level flexibility, work–home spillover, and 

health behavior. Social Science & Medicine, 84, 69-79. doi: 10.1016/j.socscimed.2013.02.011 

Murray, C J., & Lopez, A D. (1997). Hämtad 2018-05-20, från 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41864/0965546608_eng.pdf;jsessionid=E48CD

8074A0E3F77B59303841F8EF4B0?sequence=1 

https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1016/j.socscimed.2013.02.011


 

28 
 

Netterstrøm, B., Conrad, N., Bech, P., Fink, P., Olsen, O., Rugulies, R. & Stansfeld, S. (2008). 

The Relation between Work-related Psychosocial Factors and the Development of 

Depression. Epidemiologic Reviews, 30(1), 118-132. Doi: 10.1093/epirev/mxn004 

Nieuwenhuijsen, K., Bruinvels, D., & Frings-Dresen, M.H. (2010). Psychosocial work 

environment and stressrelated disorders, a systematic review. Occupational Medicine (London), 

60, 277–286. 

Nyklíček, I., & Kuijpers, K. P. (2008). Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction 

Intervention on Psychological Well-being and Quality of Life: Is Increased Mindfulness 

Indeed the Mechanism?. Annals of Behavioral Medicine. 35(3), 331–340. doi: 10.1007/s12160-

008-9030-2 

Manotas, M., Segura, C., Eraso, M., Oggins, J., & McGovern, K. (2014). Association of brief 

mindfulness training with reductions in perceived stress and distress in colombian health 

care professionals. International Journal of Stress Management, 21(2), 207-225. 

doi:10.1037/a0035150 

Overbaugh, Julie. (2011). A healthy work-life balance can enhance research: Scientists should 

make time for play to complement their intense work, maintain creativity and keep the ideas 

flowing.(COMMENT). Nature, 477(7362), 27. 

Regeringen. (2015). Regeringen tar krafttag för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Hämtad 

2018-05-19, från http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/regeringen-tar-

krafttag-for-okad-halsa-och-minskad-sjukfranvaro/ 

Schenström, O., & Lindqvist, A-K. (2003). Ett liv i balans. Luleå: SOL. 

Seyle, H. (1976), Stress in Health and Disease, MA: Butterworth, Reading. 

Simmons, S. (2012). Striving for work-life balance. Nursing, 42(1 Suppl 2012 Nursing Career 

Directory), 25-26. 

Stansfeld, S. & Candy, B. (2006). Psychosocial work environment and mental health – a meta-

analytic review. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 32, 443–462. 

Statens Folkhälsoinstitutet. (2010). Arbetsliv och hälsa. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. Hämtad 

2018-05-21, från http://www.fhi.se. 



 

29 
 

Stressforkningsinstitutet. (u.å). Hämtad 2018-04-06 från, 

http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.117885.1357820953!/menu/standard/file/Arbe

tsorganisation%20och%20h%C3%A4lsa.pdf 

Theorell, T. (2012). Psykosocial miljö och stress. Lund: Studentlitteratur. 

Theorell, T., Hammarström, A., Aronsson, G., Träskman Bendz, L., Grape, T., Hogstedt, C., . . 

. Hall, C. (2015). A systematic review including meta-analysis of work environment and 

depressive symptoms. BMC Public Health, 15, 738. Doi: 10.1186/s12889-015-1954-4 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Liber: Stockholm. 

Vetenskaprådet. (2013). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 2017-12-30, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Walsh, E., Eisenlohr-Moul, T., & Baer, R. (2016). Brief mindfulness training reduces salivary 

IL-6 and TNF-α in young women with depressive symptomatology. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 84(10), 887-897. doi:10.1037/ccp0000122 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Wilkinson, R. (2005). The Impact of Inequality: How to make sick societies healthier. New York: 

New Press. 

Visser, M., Smets, E., Oort, F., & De Haes, H. (2003). Stress, satisfaction and burnout among 

Dutch medical specialists. CMAJ : Canadian Medical Association Journal = Journal De 

L'Association Medicale Canadienne, 168(3), 271-5. 

World Health Organisation. (2013). Mental health action plan 2013-2020. Hämtad 2018-05-19, 

från 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89966/9789241506021_eng.pdf;jsessionid=CC

FFB3CB59FBCD97C906D3001AAC8ECE?sequence=1 

World Health Organisation. (2018). Mental health: strengthening our response. Hämtad 2018-06-

12, från http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-

response 



 

30 
 

Zheng, X., & Liu, X. (2017). The Buffering Effect of Mindfulness on Abusive Supervision and 

Creative Performance: A Social Cognitive Framework. Frontiers in Psychology, 8, 1588. doi: 

10.3389/fpsyg.2017.01588 

  



 

31 
 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervju guide 
 

Jag är väldigt tacksam att du har deltagit i studien. Intervjun är helt anonym. Inget av det 

som sägs här kommer att kunna härledas till dig som person så ingen av dina arbetskompisar 

eller chefer kommer att kunna härleda svaren till någon individ. Svara gärna så ärligt som 

möjligt. Lyft fram både negativa och positiva upplevelser. Det är viktigt att studien blir så 

sanningsenlig som möjligt. Du behöver heller inte svara på alla frågor om du inte vill. Du får 

när som helst avbryta intervjun utan att behöva förklara varför.  

Hur gammal är du? Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

Hur ofta fick du till att genomföra avslappningen? Varje dag? 3-4 gånger i veckan, 3 eller 

mindre gånger i veckan? 

Vad motiverade dig att delta i studien? 

Till exempel: Kan du berätta vad det var som gjorde att du ville vara med i den här 

interventionen? 

Vad var dina förhoppningar och förväntningar inför deltagandet? 

Uppfyllde det dina förväntningar? (Om inte) Kan du berätta vad det var som gjorde att 

dina förväntningar inte blev uppfyllda. 

 

Helhetsintrycket av deltagandet 

Exempel på inledning: Nu har du genomfört fyra veckor av mindfulness interventionen. 

Skulle du vilja berätta om helhetsintrycket av din upplevelse av att vara med i den här 

interventionen. 

Till exempel: Har deltagandet gett dig några positiva upplevelser? 

Finns det någonting som du hade önskat skulle ha varit annorlunda, på ett annat sätt? 

Skillnad före och efter interventionen, arbetsuppgifter 

Till exempel: Nu efter de fyra veckorna med mindfulness, upplever du någon skillnad i hur 

du ser på dina arbetsuppgifter nu efter interventionen? Om ja, kan du beskriva på vilket 

sätt? 

Till exempel: Upplever du att deltagandet i mindfulness interventionen har påverkat dina 

arbetsuppgifter, i så fall, kan du beskriva på vilket sätt? 

 

Skillnad före och efter interventionen, arbetsrelationer 

Till exempel: Upplever du någon skillnad i kommunikationen mellan dig och dina kollegor, 

till din chef, efter interventionen? Om ja, Beskriv på vilket sätt du upplever skillnad? 

 

Efter studien 
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Till exempel: Känner du att du att mindfulness avslappning ger ett gott syfte på din 

arbetsplats?  

Känner du dig motiverad att använda dig av mindfulnessavslappning under arbetstid nu 

när interventionen är över? 

Tror du att du kommer att använda dig av mindfulness under arbetstid? (Om inte) Kan du 

förklara varför du inte kommer att använda dig av mindfulness under arbetstid? Finns det 

några specifika hinder?  

Övriga tankar: 

Till exempel: Tack snälla för att du har delat dina upplevelser av deltagandet i mindfulness 

interventionen. Finns det någonting annat som du skulle vilja tillägga? Någonting annat 

som du har upplevt med deltagandet som du vill dela med dig av? 
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Bilaga 2 Resultat-tabell 

Resultat-tabell 

 

 

  

Kategori Underkategori 

Kontroll över arbetet 

Bättre fokus 

Lättare att sortera intryck 

Gav mer energi 

Bättre närvaro 

Gav lugn 

Klarare tankar 

Bättre koncentration 

Lättare att prioritera 

Bättre humör 

Kräver att man lämnar telefonen ett tag 

Hög arbetsbelastning, svårt att genomföra vissa dagar 

Kraven i relation till arbetet 

Samarbete mellan kollegor 

Hög arbetsbelastning, svårt att genomföra vissa dagar. 

Mindfulness som intervention på arbetsplatsen 

Stresshanteringsverktyg anpassat för arbetet 

Mindfulness i friskvården 

Kunna utföras under arbetspasset 

Mer effekter med längre period 
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Bilaga 3 Följebrev 

Följebrev Mindfulness intervention 
 

Mindfulness interventioner har utvecklats för att reducera stress på arbetsplatser. Mer forskning 

behövs inom området för att utvärdera om interventionerna har en positiv effekt på anställda. 

Hög arbetsbelastning och problem i kommunikationen på arbetsplatsen är ofta orsaker till högre 

upplevd stress. Det är viktigt att förebygga eller åtgärda förhållanden som ger upphov till arbets-

relaterad stress och att få till en fungerande balans mellan resurser och krav. 

På grund av den allt mer ökande arbetsbelastningen och stressen som finns på arbetsplatser så behöver 

det finnas konkreta alternativ till hur stressen kan avhjälpas och hur hälsan kan främjas på 

arbetsplatser. 

Syftet med studien är att undersöka effekterna av mindfulness interventioner på arbetsplaser. 

Fördelen med att delta i studien är att du bidrar till att ge en bild av hur mindfulness interventioner kan 

påverka arbetssituationen genom att dela med dig av dina erfarenheter av den och det är en stor hjälp 

för mig i mitt forskningsarbete. 

Deltagarna kommer att få information om hur interventionen kommer att gå till före den startar genom 

en personlig genomgång av mig. Under fyra veckor kommer deltagarna i studien att genomföra en 8 

minuters mindfulness avslappning varje dag mitt under dagens arbetspass genom att lyssna på en 

inspelning och följa instruktionerna. 

Efter fyra veckors interventionen kommer deltagarna att bli intervjuade av mig. Intervjuen kommer att 

ta ungefär 30 minuter och kommer att spelas in. Sedan kommer svaren att analyseras och de kommer 

att användas som data i min magisteruppsats.  

Inga personuppgifter kommer att finnas med så deltagandet är helt anonymt. Materialet kommer inte 

att kunna härledas till dig som person. Ledningen på ert företag har godkänt att ni deltar i studien. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att behöva ge någon förklaring. Genom 

att skriva på här nedan så medger du ditt samtycke att delta i studien som hjälper mig i mitt fortsatta 

uppsatsskrivande. Kontakta mig gärna om det dyker upp frågor. Jag tackar för ditt deltagande! 

 

Kontaktperson, intervjuare: 

Camilla Wonkavaara, 0730821164, mail:cawo1600@student.miun.se 

 

Ort, datum                            Underskrift för samtycke att delta i studien 

___________________     _______________________ 

     Namnförtydligande 

_______________________ 


