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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka medarbetares upplevelser av mindfulness som 

hälsofrämjande intervention på en större internationell organisation. Studien har en kvalitativ 

metod baserad på semistrukturerade intervjuer, respondenterna utgörs av medarbetare som 

deltagit i ett CBMT-program i organisationen. Datamaterialet analyseras med en tematisk 

analys för att hitta centrala likheter och skillnader. Detta görs med hjälp av teorier om 

individualisering, reflexivitet, det nya arbetslivet, införandet av en hälsointervention, 

interaktionsritualer samt KASAM. Resultatet visar på att majoriteten av respondenterna har 

positiva upplevelser av mindfulness som hälsofrämjande intervention. Det visar sig även att 

respondenterna upplever en bättre sammanhållning på organisationen samt att de känner sig 

mindre stressade och mer fokuserade efter införandet av CBMT-programmet. Mindfulness i 

grupp upplevs även underlätta utövandet av mindfulness för de respondenter med mindre 

tidigare erfarenhet, det bör även framhållas att en del av respondenterna upplever mindfulness 

som ytterligare ett moment att hinna med om dagarna. 

 

Nyckelord: mindfulness, organisation, CBMT-program, upplevelser av mindfulness, hälsa, 

intervention 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Till att börja med vill vi tacka för det vänliga bemötandet och den tid som lagts ned av 

den organisationen vi genomförde vår studie på. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

kontaktperson på organisationen och även de respondenter som deltog i våra 

intervjuer. 

Vidare vill vi tacka Maria Ström, medarbetare på Potential Projects som gett oss 

inspiration till vårt uppsatsämne och djupare kunskap om CBMT-programmet. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare, Jenny-Ann Brodin Danell, som gett oss 

värdefulla synpunkter och råd under arbetets gång. Ditt engagemang och 

tillmötesgående har varit till stor hjälp. 

 

Utan alla er hade vår studie inte varit möjlig, tusen tack! 

 

Jenny Rinne & Lina Renberg 

 

 



 

Innehållsförteckning 
Inledning 1 

Syfte och frågeställning 3 
Disposition 3 
Mindfulness 4 
CBMT-programmet 5 

Metod 6 
Forskningsmetod och angreppssätt 6 
Urval 7 
Intervjuguide och intervjuer 8 
Förförståelse 9 
Kodningsprocess och analysmetod 9 
Reliabilitet och validitet 11 
Etiska överväganden 12 

Teori och tidigare forskning 13 
Individualisering 13 
Tidigare forskning om arbetslivet 14 
Känsla av sammanhang 15 
Interaktionsritualer och emotionell energi 16 
Tidigare forskning om mindfulness 17 

Analys och resultat 20 
Mindfulness som hälsofrämjande intervention 20 

Sammanhållning 21 
Mindfulness som verktyg 22 

Mindfulness i praktiken 26 
Eget ansvar 27 
Accepterande organisationskultur 27 
Tidsbrist och abstrakta övningar 28 

Organisationskultur 31 
Flexibilitet och eget ansvar 31 

Slutdiskussion 33 
Resultatdiskussion 33 
Metoddiskussion 35 

Framtida forskning 36 
Referenser 37 
Bilagor 41 

Bilaga 1 - Intervjuguide 41 
Bilaga 2 - Informationsbrev 43 



	 1	

Inledning 
Vi lever idag i ett samhälle där vi ständigt är uppkopplade på olika sociala medier och 

inte längre bundna till tid och rum, detta leder till en enorm frihet och mycket ansvar 

för individen. Vi kan till exempel med hjälp av vår dator och mobil arbeta hemifrån, 

på semestern eller på tåget. Men frågan är om detta gör oss friare eller bara mer 

stressade, för vad händer med vår avkoppling när vi ständigt är nåbara och kan arbeta 

när som helst? 

 

Stress i vardagligt tal syftar ofta på de situationer som vi känner inte kan kontrolleras, 

detta kan vara kopplat till en känsla av övermäktiga krav, tidspress eller att många 

drar i en på samma gång (Grossi 2008). Ett vanligt stressymptom är kognitiva 

symptom, att det blir svårt att minnas saker, koncentrera sig, prioritera och fatta beslut 

(Grossi 2008).  

 

I Sverige har den psykiska ohälsan och arbetsrelaterade stressen de senaste åren ökat 

kraftigt, den står idag för den större delen av dagens sjukskrivningar 

(Socialförsäkringsrapport, 2015:6). Att vi ständigt förväntas vara uppkopplade har lett 

till en arbetsmiljömässig utveckling som präglas av ökad arbetsbelastning vilket kan 

vara en orsak till de ökade sjukskrivningarna (Weman-Josefsson & Berggren 2013). 

Det finns omfattande forskning som visar att de kravfyllda arbetsvillkoren som 

kommer med det fria arbetet, är det som sjukskrivna individer menar är orsaken till 

deras ohälsa (Allvin, Aronsson och Hagström 2006).  

 

Stressen i dagens arbetsliv har ökat då det fria arbetet innebär att individen själv ska 

planera, organisera och ansvara för arbetets utförande. Organisationer präglas av ett 

mer avslappnat regelverk vilket innebär högre krav, tidspress och att mer ansvar förs 

över på individen (Allvin, et al. 2006). Grossi (2008) är också av meningen att större 

ansvar och högre arbetsbörda har lagts på individen, han lyfter även fram att detta 

sker utan att individerna får bättre lön eller befogenheter i utbyte. Det föränderliga 

samhället vi lever i idag för med sig ständiga omorganisationer, så som nedskärning 

av personal i syfte att göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Detta leder till ett allt 
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hårdare klimat, ökade krav på individen och en större osäkerhet på arbetsmarknaden 

(Grossi 2008). 

 

I Arbetsmiljölagens bestämmelser framgår att det finns ett krav på arbetsgivaren att 

den ska förebygga ohälsa och sjukskrivningar. I lagens första kapitel första paragraf 

framgår det att denna lag är till för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. I 

lagens andra kapitel första paragraf framgår det att arbetsgivaren ska upprätthålla en 

tillfredsställande arbetsmiljö, i förhållande till arbetets natur och den sociala och 

tekniska utvecklingen i samhället. Företagshälsovården (FHV) är en viktig aktör för 

att hjälpa arbetsgivaren att upprätthålla Arbetsmiljölagens bestämmelser. 

Arbetsgivare kan samarbeta med företagshälsovården för att skapa en säker, attraktiv 

och hälsofrämjande arbetsplats för sina arbetstagare. Det finns många olika sätt för 

arbetsgivare att uppnå Arbetsmiljölagens krav, där rehabilitering, ergonomi och 

arbetsorganisation är några exempel (Sveriges företagshälsor 2012). Mindfulness är 

ett sätt att förebygga ohälsa och främja hälsa och det har blivit en allt mer populär 

metod för arbetsgivare att använda sig av i organisationer, då det visat sig att 

mindfulness har positiva effekter på välmående och prestation (Hyland, Lee & Mills 

2015). 

 

Den tidigare forskningen som finns om mindfulness i organisationer är i huvudsak av 

psykologisk och medicinsk karaktär, som främst undersöker effekten för individen 

och organisationen. I dessa har det visats sig att mindfulness som hälsofrämjande 

intervention kan öka välbefinnandet och effektiviteten på organisationer (Chiesa & 

Serretti 2009). Väldigt lite fokus har lagts på vilka upplevelser individerna haft av att 

införa mindfulness som hälsofrämjande intervention i en organisation. Enligt Hanson 

(2004) är det arbetstagarna som avgör om den hälsofrämjande intervention som 

används på organisationen kommer att få ett positivt utslag eller inte. För att det ska 

bli ett positivt utslag är det viktigt att arbetstagarna förstår innebörden av den 

hälsofrämjande interventionen så att de känner sig motiverade till förändringen. Som 

socialpsykologi-studenter har vi lärt oss att ifrågasätta saker som ibland ofta annars 

tas för givet, vi har även fått insikten i att individer i dagens arbetsliv ställs inför 

högre krav och bär ett stort eget ansvar. Detta väckte ett intresse att undersöka vad 

som kan öka individens välbefinnande i en arbetsrelaterad situation. Mindfulness må 
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ha en positiv effekt på välbefinnandet hos individer och för organisationer, men hur 

upplevs denna form av hälsofrämjande intervention av medarbetarna? 

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka individers subjektiva upplevelser av att 

utöva mindfulness på en arbetsplats. För att få svar på vårt syfte har vi tre 

huvudsakliga frågor som studien kommer att utgå ifrån: 

 

• Hur upplever individen mindfulness som hälsofrämjande intervention på 

organisationen? 

• Hur upplever individen att utövandet av mindfulness förändrat sin 

arbetssituation? 

• Vilka faktorer upplever individen som främjande och hindrande för utövandet 

av mindfulness i organisationen? 
 

Disposition 
Denna studie består av sex avsnitt. I det första avsnittet presenteras det ökade kravet 

som ställs på arbetstagare, den växande psykiska ohälsan i arbetslivet samt 

arbetsgivarens ansvar att försöka upprätthålla en bra arbetsmiljö. Efter detta 

presenteras studiens syfte och frågeställning, samt en disposition av studiens upplägg. 

Vidare beskrivs begreppet mindfulness och dess ursprung, samt användandet av 

mindfulness i västvärlden. Detta följs av en beskrivning av det mindfulness-program 

som ofta används i organisationer idag, CBMT-programmet. I avsnitt två presenteras 

studiens kvalitativa metod, tillvägagångssätt och de etiska övervägandena. Studiens 

teori och tidigare forskning presenteras i avsnitt tre, som inkluderar teorier om 

individualisering, stresshantering, interaktionsritualer och det nya arbetslivet samt 

tidigare forskning inom området. I avsnitt fyra presenteras studiens analys och de tre 

teman som identifierades utifrån datamaterialet, dessa var Mindfulness som 

hälsofrämjande intervention, Mindfulness i praktiken och Det nya arbetslivet. 

Avslutningsvis i det femte avsnittet presentas studiens slutdiskussion, studiens 

begränsningar och förslag till framtida forskning. 
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Mindfulness 
Mindfulness är ett mycket svårdefinierat begrepp. På svenska har det översatts till 

”sinnesnärvaro” eller ”medveten närvaro” men enligt Åsberg, Sköld, Wahlberg och 

Nygren (2006) är detta inte en helt korrekt översättning. I en översikt av flera olika 

definitioner av mindfulness har Sutcliffe et al. (2016) identifierat några gemensamma 

drag. Där kom de fram till att den vanligaste definitionen beskriver mindfulness som 

en speciell typ av medvetandetillstånd, då en individ fokuserar endast på det som 

händer här och nu. 

 

Medveten närvaro är en metod som härstammar från buddhismen men det har 

egentligen ingenting med buddhismen i sig att göra och den innebär inte att man bör 

bli buddhist, utan det handlar om ett uppvaknande, att leva i harmoni med sig själv 

och resten av världen (Kabat-Zinn 2005). Enligt Nilsonne (2007) är det med hjälp av 

den medvetna närvaron som en individ kan ta kontroll över sitt eget liv, att ta 

kontrollen över vart uppmärksamheten ska riktas istället för att låta omgivningen 

bestämma vart den ska.  

 

Den typ av uppmärksamhet medveten närvaro ger, leder till en större vakenhet, 

klarsynthet och acceptans av verkligheten. Medveten närvaro är en kraftfull metod 

som ger oss möjligheten att ta kommandot över vårt eget liv samt relationerna till 

familjen och arbetet (Kabat-Zinn 2005). Detta beskrivs på ett liknande sätt av 

Nilsonne (2007) som menar att medveten närvaro är ett sätt att lättare anpassa sig 

efter varje situation. 

 

Genom att inte fokusera på det ögonblick vi lever i just nu och istället fokusera på 

framtiden, får vi en bristande förståelse för hur vårt sätt att tänka påverkar våra 

känslor och handlingar (Kabat-Zinn 2005). När vi är medvetet närvarande i nuet ökar 

vår medvetenhet om vår egen upplevelse av omvärlden och hur den påverkar oss 

(Nilsonne 2007). Den medvetna närvaron hjälper oss också i mötet med andra, vi blir 

mindre dömande och medvetenheten kan förebygga konflikter med bland annat 

kollegor och vänner (Nilsonne 2007).  

 

Jon Kabat-Zinn var en av de amerikaner som började intressera sig för buddhismen 

och meditation på 1970-talet och det var då forskningen tog fart på allvar (Gavazzeni 
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2014). Kabat-Zinn byggde upp ett program, Mindfulness-Based Stress Reduction 

(MBSR), för att lära ut mindfulness till kroppsligt sjuka patienter. MBSR-programmet 

består av olika övningar som berör andning, tankekontroll och meditation. Kabat-

Zinns önskan var att sprida buddhismens budskap om hur mänskligt lidande kan 

hanteras och lindras utan att ha någon anknytning till religion eller filosofi. MBSR-

programmet blev väldigt framgångsrikt och idag används det i flera medicinska centra 

i USA och övriga världen. Mindfulness har fått en allt större spridning i bland annat 

Sverige och Kabat-Zinn har ett flertal gånger besökt de skandinaviska länderna 

(Åsberg et al. 2006). I organisationer har det börjat användas ett mindfulnessprogram 

som syftar till att lära ut mindfulness anpassat till en arbetsplats. Nedan följer en 

beskrivning på det så kallade CBMT-programmet som användes i den organisation 

som denna studie utfördes på. 

 

CBMT-programmet 
CBMT-programmet, Corporate Based Mindfulness Training, är ett program som är 

framtaget av en internationell grupp bestående av forskare inom psykologi och 

neurologi, ledare från näringslivet samt mindfulnessexperter (Hultman & Ström 

2014). CBMT-programmet är ett 5-11 veckors långt program som är framtaget 

specifikt för organisationer, det är utformat för att stödja utövandet av mindfulness i 

ett hektiskt arbetsliv. CBMT-programmet erbjuds av olika konsultorganisationer till 

både små och stora organisationer i flera länder världen över (Hultman & Ström 

2014). 
 

Kärnan i CBMT-programmet är ABCD-övningen. Genom att göra denna övning 

regelbundet tio minuter om dagen, kan förmågan att vara närvarande öka och 

utmaningar i arbetslivet kan bli lättare att tackla. Det kan även ge individen ett lättare 

sätt att släppa irrelevanta tankar och distraktioner, dessutom har det visat sig att 

individen blir mer empatiskt (Hultman & Ström 2014). ABCD står för fyra olika 

instruktioner som ska hjälpa individen att fokusera, de fyra olika instruktionerna är 

Anatomy (anatomi), Breathing (andning), Counting (räkning) och Distractions 

(distraktioner) (Hultman & Ström 2014). 
 

Anatomin innebär att du ska hitta en bekväm sittställning som ska distrahera dig så 

lite som möjligt (Hultman & Ström 2014). Andningen är viktig eftersom dina tankar 
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lätt börjar sväva iväg när du sluter dina ögon. Att fokusera på andningen är lämpligt 

då det hjälper dig att minska din inre stress samt att du alltid har med dig dina andetag 

vart du än går (Hultman & Ström 2014). Det kan dock fortfarande vara svårt att hålla 

fokus vid andningen utan att låta tankarna sväva iväg när du sitter i ett tyst rum. 

Därför kan det vara bra att räkna dina andetag för att hålla ditt fokus vid just 

andetagen (Hultman & Ström 2014). Den sista av de fyra instruktionerna är 

distraktioner, vilket också är den största utmaningen. För det kommer alltid att finnas 

distraktioner runt om dig som kommer att påverka dig mer eller mindre från gång till 

gång. De distraktioner som oftast kommer är hörseln och ens egna tankar. Dessa ska 

bemötas med ro och du ska bara notera att du blir distraherad av något du tänker på. 

Sedan ska du släppa distraktionen för att slutligen gå tillbaka till att räkna dina 

andetag (Hultman & Ström 2014). 
 

Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens val av forskningsmetod och angreppssätt, urval, 

intervjuguide, genomförande av intervjuer och förförståelse. Avsnittet kommer även 

att presentera studiens kodningsprocess, analysmetod, reliabilitet och validitet samt de 

etiska övervägandena. 

 

Forskningsmetod och angreppssätt 
Denna studie grundas i en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer då syftet 

är att undersöka individers subjektiva upplevelser av mindfulness som hälsofrämjande 

intervention. En kvalitativ metod lägger ofta vikten vid hur individerna uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet (Bryman 2011 & Lantz 2013). Därför var en kvalitativ 

metod en lämplig forskningsmetod för denna studie. 

 

I denna studie pendlar förhållningssättet mellan ett deduktivt och ett induktivt 

angreppssätt. Enligt Bryman (2011) innebär ett deduktivt angreppssätt att teorin är 

utgångspunkt i utformandet av forskningsfrågorna och den ligger till grund för 

analysen. Medan ett induktivt angreppssätt innebär att frågeställningarna är 

utgångspunkten och datamaterialet ligger till grund för valet av teori (Bryman 2011). 

Denna studie präglas å ena sidan av ett deduktivt angreppssätt då vi hade en teori att 
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användandet av mindfulness leder till att mycket ansvar läggs på medarbetarna. 

Dessutom utformades studiens syfte och frågeställningar innan intervjuerna. Å andra 

sidan präglas studien av ett induktivt angreppssätt då intervjufrågorna inte utgick från 

en bestämd teori och analysen av datamaterialet skedde så förutsättningslöst som 

möjligt. 

 

Urval 
Studien har utförts på en större internationell organisation inom livsmedelsbranschen 

med 60 anställda. De anställda arbetar i en kontorsmiljö med allt ifrån tillverkningen 

av produkter till kundkontakt med återförsäljare och logistik. En av oss hade en 

bekant som är anställd på organisationen som berättat att de använt sig av mindfulness 

som hälsofrämjande intervention. Detta hjälpte oss att smidigt få kontaktuppgifter till 

en HR-ansvarig på organisationen som skickade ut en förfrågan till de som medverkat 

i programmet om att delta i vår studie. 

 

Programmet infördes i november 2016 på organisationen och bestod av 10 stycken 

tillfällen en gång i veckan under 90 minuter. Varje tillfälle hade ett tema där de gick 

igenom ett specifikt område, det inledande temat var en introduktion där temat var 

”Mental effectivness” och ”Mindful Performance breaks”. Detta följdes av teman med 

fokus på bland annat ”Mindful Meetings”, ”Mindfulness and Priorities” och 

”Mindfuless and Work Life Balance”. Efter varje tillfälle fick deltagarna med sig en 

hemläxa att göra till nästa tillfälle, läxorna kunde vara allt ifrån att använda en 

applikation till telefonen som de fått ta del av genom programmet till att fundera över 

saker de skulle vilja förändra i sitt eget liv. Detta diskuterades i början på följande 

tillfälle och sedan gick de igenom en föreläsning om veckans nya tema då alla fick 

testa på olika övningar som var passande för temat. 

 

Av de 20 som deltog i programmet valde åtta stycken att medverka i våra intervjuer, 

varav fem kvinnor och tre män, vilket vi bedömde var ett tillräckligt antal deltagare 

för vår studie. Enligt Bryman (2011) är detta ett bekvämlighetsurval, som innebär att 

de respondenterna som finns tillgängliga är de som deltar i studien. När man gör ett 

bekvämlighetsurval representerar resultaten endast de individer som är undersökta, 

och det går inte med säkerhet att säga om resultaten representerar de individer som 

inte är undersökta (Bryman 2011). Trots detta valdes ett bekvämlighetsurval för att 
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underlätta urvalet av respondenter. Det kan även diskuteras att bekvämlighetsurvalet 

resulterade i en ojämn spridning mellan könen, men det bedömde vi inte som ett 

problem eftersom intresset var att fånga individernas upplevelser av mindfulness och 

inte att se någon skillnad mellan kön. 

 

Intervjuguide och intervjuer 
En intervjuguide (Bilaga 1) utformades som stöd till intervjuerna med tre olika teman 

baserat på studiens syfte och frågeställningar. Den semistrukturerade intervjuformen 

med frågor av öppnare karaktär gav utrymme till att ställa relevanta följdfrågor, samt 

att kunna ställa frågor som inte ingick i intervjuguiden utifrån hur respondenterna 

svarade (Bryman 2011). Innan intervjuerna på organisationen, genomfördes tre 

pilotintervjuer för att säkerställa att frågorna blev begripliga och möjliga att svara på 

för respondenterna. Detta innebar även en övning för oss som intervjuare att bli 

bekväma med vår intervjuguide och skapade goda förutsättningar inför kommande 

intervjuer (Bryman 2011 & Lantz 2013). 

 

Datainsamlingen utfördes på organisationen i ett neutralt och avskilt konferensrum 

några veckor efter att CBMT-programmet avslutats. Detta då ett inbjudande rum kan 

underlätta kommunikationen mellan intervjuaren och respondenten samt för att 

riskera störningsmoment från övriga på organisationen (Lantz 2013 & Bryman 2011). 

För att öka vår uppmärksamhet vad som sades under intervjuerna och kunna ställa 

relevanta följdfrågor deltog vi båda två på samtliga intervjuer. Där varvade vi 

varannan intervju med att en av oss var huvudintervjuare och utgick från 

intervjuguiden, medan den andre av oss inflikade med relevanta följdfrågor där det 

behövdes. Intervjuerna tog mellan 25-40 minuter och spelades in med dator och 

telefon för att förebygga tekniska problem. Kort därefter transkriberades intervjuerna 

ordagrant för att behålla respondenternas ordalag och uttryckssätt (Bryman 2011).  

 

Då organisationen har sitt huvudkontor i Stockholm behövde vi ta oss dit för att utföra 

vår datainsamling. Detta medförde att vi var beroende av att alla intervjuer skulle 

kunna utföras under den veckan vi befann oss i Stockholm. En av våra respondenter 

fick förhinder under de dagar vi befann oss i staden och vi kunde därför inte utföra 

intervjun på plats. För att undvika ett bortfall av en respondent erbjöd vi en 

telefonintervju. Telefonintervjuer har inte tillämpats särskilt ofta i kvalitativa studier, 
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men det finns undersökningar som visar att skillnaderna är väldigt små mellan vilka 

svar som fås av respondenter som intervjuas per telefon och vid en direkt intervju 

(Bryman 2011). Därför ansåg vi att en telefonintervju var det bästa tillvägagångssättet 

för att inte få något bortfall bland våra respondenter. 

 

Förförståelse 
För att på ett framgångsrikt sätt underlätta tolkningen och förståelsen av det som 

respondenten sagt är det viktigt att som forskare vara insatt i ämnet inför intervjun 

(Creswell 2013). Under våra tre år då vi läst sociologi med inriktning mot 

socialpsykologi har vi fått med oss en del kunskap kring dagens individualiserade 

samhälle och vilken stress detta kan utsätta individer för. Då vi båda lever i det 

individualiserade samhället har vi också själva blivit påverkade av den stress och den 

ångest detta kan medföra. Vi har själva försökt att ta kontroll över stressen genom 

olika alternativa metoder så som meditation, andningsövningar, yoga och akupunktur. 

Vår egen upplevelse av att utöva olika övningar som den alternativa metoden innebär 

har varit positiv. Det har på så vis skapat ett stort intresse för andras upplevelser kring 

detta samt hur det kan hjälpa individer i dagens samhälle. Vår förförståelse grundas 

även i den tidigare forskning och böcker som vi läst kring ämnet. Vi anser att det var 

av vikt att klargöra vår förförståelse och har under studiens gång varit observanta på 

detta för att minska bias och i minsta mån färga studiens resultat.  

 

Kodningsprocess och analysmetod 
Den metod som använts för att analysera och identifiera teman i datamaterialet är en 

tematisk analys, vilket är en väldigt flexibel metod som ofta används inom kvalitativ 

forskning (Braun & Clarke 2006). Den tematiska analysen innebär ett induktivt 

förhållningssätt och datamaterialet i denna studie har främst analyserats utan 

förutbestämda teorier. Datamaterialet har även analyserats med ett deduktivt 

förhållningssätt, vilket innebär att man tar utgångspunkt i teori eller förförståelse 

(Braun & Clarke 2006). Detta då vi som tidigare nämnt hade en tanke om att mycket 

ansvar läggs på individen när mindfulness används som hälsofrämjande intervention i 

en organisation. Då den tematiska analysen ger frihet och flexibilitet i analysen ansågs 

den passande för studien för att inte gå miste om någon information i analysprocessen 

av datamaterialet (Braun & Clarke 2006). Med detta som utgångspunkt bearbetades 

datamaterialet utifrån Braun och Clarkes (2006) sex olika steg; bli bekant med data, 
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generera initiala koder, granska teman, definiera och namnge teman samt publicering 

av slutgiltig rapport. 

 

Analysen påbörjades redan när intervjuerna transkriberades en kort stund efter 

intervjutillfällena, vilket gav en möjlighet att direkt bekanta sig med datamaterialet. 

De transkriberade intervjuerna lades in i kodningsprogrammet ”Open code 4.03” för 

att få en bra helhetsbild över datamaterialet. Därefter påbörjades tillsammans det 

andra steget genom att på ett systematiskt sätt hitta centrala begrepp och liknande 

mönster vilket resulterade i de första koderna, där Mindfulness för att hitta fokus och 

Vokabulär är exempel på koder som identifierades. För att försäkra oss om att 

upptäcka alla återkommande och avvikande koder lästes datamaterialet igenom flera 

gånger om. I steg nummer tre sorterades koderna till preliminära subteman där koden 

Mindfulness för att hitta fokus sorterades in i subtemat Förändring i arbete och koden 

Vokabulär sorterades in i subtemat Sammanhållning.  

 

Steg nummer fyra har två faser. Där den första fasen innebar att de preliminära teman 

jämfördes med de koder som identifierats för att säkerställa kodernas relevans inom 

varje tema. Den andra fasen i steg fyra innebar att datamaterialet lästes igenom 

ytterligare en gång för att säkerställa relevansen för innehållet i varje tema och att det 

överensstämde med resterande datamaterial. Detta minskade risken för att gå miste 

om någon information eller centrala begrepp som fanns i datamaterialet. I steg 

nummer fem definierades och namngavs de slutgiltiga temana vilket resulterade i tre 

mer övergripande teman som skulle hjälpa till för att besvara frågeställningen; 

Mindfulness som hälsofrämjande intervention, Mindfulness i praktiken och 

Organisationskultur. I det sjätte och sista steget när studien sammanställdes valdes 

levande och beskrivande citat ut som relaterar till studiens frågeställning och analys 

samt för att ge en helhetsbild vad varje tema innehöll (Braun & Clarke 2006). Med 

hjälp av kodningsprogrammet ”Open Code” skapades en överskådlig bild över de 

teman, subteman och koder som identifierats. I Figur 1 presenteras ett exempel på hur 

kodningen har gått till: 
 

 

 

 



	 11	

Citat	 Kod	 Subtema	 Tema	
“Det är ju att man har 
ett ämne till att 
diskutera med 
kollegor om man nu 
sitter på luncher ihop 
och sådär. Annars 
hade man nog inte 
gjort det, inte riktigt 
haft samma ram” 

	
	
	
Vokabulär	

	
	
Samman-	
hållning	

	
	
	
	
Mindfulness	
som	

“Jag kände mig 
splittrad i att jag 
aldrig kunde slutföra 
en uppgift /.../ det har 
verkligen hjälpt mig 
att slutföra det här 
mejlet och att jag har 
fått mer fokus” 

	
	
Mindfulness	
för	att	hitta	
fokus	

	
Förändring	
i	arbetet	
	

hälsofrämjande	
intervention	

Figur 1. Kodningsschema 

 

Reliabilitet och validitet 
Lantz (2013) beskriver att reliabilitet i en kvalitativ forskning innebär att öka 

förståelsen av vad som studeras, samt att en väl genomförd intervju ger data som kan 

spegla källan. För att säkerställa studiens reliabilitet utformades syfte och 

frågeställningar med största noggrannhet, efter genomsökande av tidigare forskning 

som visar avsaknad på studier om upplevelser av mindfulness i organisationer. 

Huvudfokus under intervjuerna var att fånga respondentens tankar och upplevelser 

om mindfulness, utan att tillskriva respondentens svar med våra egna bedömningar. 

Dessutom att välja en neutral och trygg plats för respondenterna kan säkerställa 

studiens reliabilitet eftersom det kan underlätta kommunikationen under intervjuerna 

(Lantz 2013).  

 

Validiteten i kvalitativ forskning innebär att studien ska mäta det som den avser att 

mäta (Lantz 2013). För att säkerställa studiens validitet genomfördes pilotintervjuer 

och med feedback från handledaren arbetades intervjuguiden igenom igen, detta för 

att frågorna skulle vara formulerade på ett begripligt språk för respondenterna 

(Bryman 2011). 
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Etiska överväganden 
Den grundläggande tanken med studien är att den utförs med respekt för de 

respondenter som medverkar. Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

används vid forskning i Sverige och menar att forskning ska utföras med respekt för 

individen och att de mänskliga rättigheterna och friheterna ska beaktas. Detta är något 

vi vill eftersträva i vår studie och kommer nedan beskriva hur vi uppfyller de fyra 

forskningsetiska principerna.  
 

Den första principen är informationskravet och innebär att deltagarna som medverkar 

i studien ska bli informerade om studiens syfte och att de själva kan bestämma 

huruvida de vill medverka eller inte (Ahrne & Svensson 2015). För att uppfylla 

informationskravet valde vi att ha en öppen dialog med vår kontakt på organisationen, 

så att de förstod innebörden av studiens syfte. Till deltagarna som medverkat i studien 

skickades ett informationsbrev (Bilaga 2) ut ungefär en vecka innan intervjuerna. Där 

framkom studiens syfte, vad det innebär att delta i studien, samt att medverkan var 

frivillig och anonym.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. För att uppfylla samtyckeskravet, bad vi om respondenternas samtycke 

om att intervjuerna kommer att spelas in. Respondenterna informerades även om att 

deras deltagande i studien när som helst kan avbrytas (Bryman 2011). 
 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet och innebär att de personuppgifter som 

samlas in om respondenterna hålls anonyma för utomstående. För att säkerställa 

respondenternas konfidentialitet skedde den första kontakten med medarbetarna som 

valt att medverka i vår studie via vår kontakt på organisationen. Både i 

informationsbrevet och innan intervjuerna, informerades respondenterna om att deras 

deltagande kommer att presenteras anonymt och att materialet endast kommer att 

användas för studien. För att inte avslöja respondenternas medverkan i studien inom 

organisationen, skickades informationsbrevet till en deltagare åt gången via e-post. 

För att ytterligare stärka konfidentialitetskravet för de respondenter som valt att 

medverka presenterades aldrig deras position, namn, ålder eller kön under studiens 

gång.  
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Nyttjandekravet, som är den fjärde och sista principen, innebär att de uppgifter som 

samlas endast får användas för forskningsändamål. För att uppfylla detta meddelades 

respondenterna via informationsbrevet och innan intervjuerna om att allt material som 

samlas in endast kommer att användas för denna studie. För att ytterligare uppfylla 

nyttjandekravet informerades respondenterna om att de kan få ta del av studien då den 

är färdigställd (Bryman 2011). 
 

Teori och tidigare forskning 
För att svara på våra frågeställningar har vi fördjupat oss i teorier om 

individualisering, stresshantering, interaktionsritualer och det nya arbetslivet. Något 

som var genomgående i den tidigare forskning som finns om mindfulness i 

organisationer, var att den präglas av en psykologisk och medicinsk karaktär. Det var 

väldigt få artiklar, om nästintill inga, som hade en sociologisk vinkel där arbetslivet 

eller individen låg i fokus. Nedan presenteras de teorier och tidigare forskning som 

valts ut för studien. 

 

Individualisering 
Dagens globaliserade samhälle innebär att samhället förändras i ett högt tempo vilket 

har lett till att världen och individer kopplas tillsammans på en mängd olika sätt. 

Globalisering präglas främst av gränslöshet, där individer, varor och pengar rör sig 

betydligt lättare mellan länderna. Detta är något som innebär att individer har flera 

valmöjligheter och ansvaret läggs på de själva att utforma sina liv (Giddens 2014). 

Individualiseringens utveckling i dagens samhälle och de valmöjligheter det medför 

kan leda till olika konsekvenser för individen, så som stress och olika psykiska 

påfrestningar.  

 

Giddens (2014) menar att de traditionella referensramarna för identiteten har 

försvagats och att globalisering tvingar oss att leva på ett öppet och reflexivt sätt, samt 

att hela tiden anpassa oss efter den föränderliga omgivningen. Detta innebär även att 

individer blivit tvungna att förändra sin syn på hur vi uppfattar oss själva och våra 

kopplingar till andra (Giddens 2014). De tidigare sociala normer som styrt individers 

val och aktiviteter har försvagats och det har konfronterat oss att aktivt konstruera vår 
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egen identitet och vårt synsätt på familj, personlig identitet och hur vi ser på vårt 

arbete (Giddens 2014). Bauman (2002) beskriver globaliseringen på ett liknande sätt 

och menar att det är en process som är självgående, spontan och oberäknelig som 

ingen tar ansvar över. Individer reflekterar ständigt kring sitt sociala handlande med 

tidigare erfarenheter som bakgrund, enligt Giddens (1991) kan detta betraktas som att 

individen ständigt befinner sig i ett reflexivt projekt. Giddens (1991) menar att 

individen i det individualiserade samhället ständigt reflekterar över hur vi talar och 

handlar samt hur detta uppfattas av vår omgivning.   

 

Beck och Beck-Gernsheim (2002) likt Bauman (2002) menar att samhället idag frigör 

individer från sin medfödda identitet och de tvingas själva ta ansvar för att organisera 

sina egna liv, alltså att individen individualiseras. Detta har lett till att 

individualisering inte ses som ett val, utan istället något som inte går att undvika i ett 

samhälle fullt av valmöjligheter (Bauman 2002). Då individualiseringen innebär att vi 

lever ett liv som hänger helt och hållet på individen, blir också våra misslyckanden 

våra egna och det går inte att klandra någon för frustrationer eller misslyckanden 

(Beck & Beck-Gernsheim 2002 & Bauman 2002). Om en individ idag blir arbetslös 

beror det på de egna prestationerna på arbetet eller i en arbetsintervju (Bauman 2002), 

risken att bli av med sitt jobb vänder sig direkt till det psykiska tillståndet vilket kan 

leda till ångest, skuldkänslor och psykiska problem (Beck & Beck-Gernsheim 2002). 

Giddens (1991) beskriver ångest som ett känslotillstånd som uppstår då individen 

känner maktlöshet och brist på kunskap i förhållande till den yttre verkligheten. Detta 

är något som kan leda till att individen får svårt att genomföra vissa handlingar.  

 

Tidigare forskning om arbetslivet 
Den ökade konkurrensen mellan organisationer har lett till att det skurits ned på 

personalstyrka för att öka kostnadseffektiviteten. Detta har lett till att de nya 

arbetsvillkoren på dagens arbetsmarknad i större utsträckning är kopplade till 

individens prestationer och det egna ansvaret, jämfört med hur det såg ut förr (Allvin 

et al. 2006).  

 

Allvin et al. (2006) har i sina studier identifierat att de nya och mer kvalificerade 

jobben som kom på 1990-talet, var väldigt flexibla och i vissa fall saknade arbetets 

traditionella regelverk helt. I Gränslöst arbete genomför Allvin et al. (2006) en 
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intervjustudie om vilka sociala konsekvenser det numera gränslösa arbetslivet kan 

leda till. I denna studie identifierar de dels att frånvaron av det formella regelverket 

som fanns i den traditionella arbetsorganisationen har bytts ut mot en individuell och 

situationsanpassad reglering. Arbetstagare idag har inte samma fasta arbetstider och 

självklar arbetsplats därför måste individen själv bestämma när, var och hur mycket 

man ska arbeta (Allvin et al. 2006). Vidare menar Allvin et al. (2006) att det fria 

arbetet kan föra med psykiska och sociala konsekvenser. För när det fria arbetet inte 

styrs av någon industriell ledning utan inkluderar individen i så stor utsträckning som 

möjligt, så lämnas ansvaret för planering, definiering och initiering helt på individen. 

Vilket kan leda till en enorm tidspress då individen själv förväntas hinna med allt och 

hantera den osäkerhet som det organisatoriska regelverket tidigare tog hand om. 

 

Enligt Allvin et al. (2006) kan kraven som ställs på individen med det nya arbetet leda 

till sociala konflikter på arbetsplatsen och en otrygg arbetsmiljö. I boken 

Hälsopromotion i arbetslivet (2004) skriver Hanson om hälsopromotion som en 

strategi för att främja hälsan i framförallt arbetslivet. Hanson (2004) är av meningen 

att en dålig arbetsmiljö inte beror på att vi saknar kunskap, utan det handlar snarare 

om hur kunskapen lyckas förmedlas på den enskilda arbetsplatsen. En organisation 

består av enskilda individer, med sina förutsättningar, sina problem och sina 

möjligheter. Enligt Hanson (2004) måste detta tas hänsyn till i skapandet av en frisk 

och uthållig arbetsplats. Det är framförallt de mjuka processerna på organisationen 

som påverkas och har störst betydelse för om arbetet mot en bättre hälsa på 

organisationen lyckas eller inte. De mjuka processerna i en organisation består av 

individens idéer, tankar, upplevelser och samspel (Hanson 2004).  

 

Känsla av sammanhang 
De höga kraven som ställs på individen i dagens arbetsliv leder till ökad stress och 

fler sjukskrivningar. Antonovsky (2005) menar att alla individer i samhället ständigt 

utsätts för olika typer av stress och frågan han ställde sig var hur det kommer sig att 

vissa klarar sig från denna stress med hälsan i behåll. För att kunna möta de höga krav 

som ställs på individen i arbetslivet och den stress det medför, kom Antonovsky 

(2005) fram till att det beror på vilken grad av Känsla av sammanhang individen 

upplever.  
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Antonovsky (2005) definierar Känsla av sammanhang (KASAM) som det uttryck för 

i vilken grad man känner tillit till att inre och yttre faktorer i världen är begripliga, och 

menar att hälsa uppstår när vi känner en hög grad av KASAM. För att uppnå en hög 

KASAM krävs tre delkomponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky 2005). Begriplighet innebär till vilken grad information som tas in från 

omgivningen upplevs vara bland annat strukturerad och sammanhängande. 

Hanterbarhet innebär att det upplevs finnas resurser som motsvarar de krav som hela 

tiden ställs på en. Sist men inte minst har vi meningsfullheten, som handlar om att 

dessa krav individen ständigt ställs inför upplevs vara värda en känslomässig 

investering och engagemang (Antonovsky 2005).  

 

Interaktionsritualer och emotionell energi 
Randal Collins (2004) beskriver i sin bok Interaction Ritual Chains om hur 

interaktionsritualer fungerar och att det är något som uppstår när minst två individer 

möts. En interaktionsritual kan definieras som ett möte mellan individer och kan 

generera en känsla av välbefinnande, kollektiv upprymdhet, men även nedstämdhet 

och ohälsa. Ett intressant begrepp som Collins (2004) beskriver i samband med 

interaktionsritualer är emotionell energi, som kan kännetecknas av både positiv 

emotionell energi och negativ emotionell energi.  

 

Om en interaktionsritual är lyckad kan det resultera i positiv emotionell energi, vilket 

i sin tur kan leda till en känsla av tillfredsställelse och solidaritet till övriga individer 

som deltagit i interaktionen. Tillit och en kollektiv upprymdhet är även det känslor 

som individer kan uppleva när de känner hög emotionell energi. Detta är något som 

kan leda till en vilja att upprepa interaktionsritualen med de individer som deltagit i 

interaktionen (Collins 2004). En positiv emotionell energi i en grupp är starkare och 

kan lyfta hela gruppen, jämfört med den positiva emotionella energin som kan uppstå 

mellan två individer (Collins 2004). 

 

Om en interaktionsritual är mindre lyckad kan det resultera i negativ emotionell 

energi och en känsla av otillräcklighet, nedstämdhet och uppgivenhet hos de individer 

som deltagit i interaktionen. En negativ emotionell energi kan även leda till att inte 

finns något starkt band mellan de individer som deltagit i interaktionsritualen, vilket i 

sin tur kan leda till en frånvaro av solidaritet i gruppen (Collins 2004). 
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Tidigare forskning om mindfulness 
På senare år har forskning om mindfulness ökat markant, allt fler studier har gjorts för 

att undersöka effekten av mindfulness. Något som bevisats i många studier är att 

mindfulness dels kan öka arbetstillfredsställelsen, minska stress och utmattning samt 

leda till mindre grubblande bland individer (Brown & Ryan 2003, Hülsheger, Alberts, 

Feinholdt & Lange 2012, Chiesa & Serretti 2009, Sundquist, Palmér & Sundquist 

2017). Det har även gjorts en undersökning på ett kortare mindfulness-program som 

varade i 8 veckor, resultatet av denna studie pekade på att mindfulness hade en positiv 

effekt på deltagarnas hjärna och deras immunsystem (Davidson & Kabat-Zinn 2003). 

Det finns väldigt begränsad forskning som ställer sig kritiskt mot att införa 

mindfulness på organisationer samt om huruvida det finns negativa effekter av 

mindfulness. Den kritik som vi funnit har riktats mot införandet av mindfulness på 

organisationer, då detta kan ses som en lätt utväg för arbetsgivare. Eftersom stressen i 

arbetslivet ökar men de hårda krav på besparing kvarstår, kan mindfulness ses som en 

billig investering. Detta eftersom den förväntas ge god avkastning i form av minskad 

stress och sjukskrivning samt ökad effektivitet och kreativitet, utan att organisationen 

själv behöver göra några större omorganisationer (Holmberg & Olsson 2013). I 

följande avsnitt kommer vi att presentera en studie om användandet av mindfulness i 

västvärlden, följt av studier som undersöker effekterna av mindfulness. 

 

Williams och Kabat-Zinn (2011) gjorde en studie i syfte att undersöka mindfulness 

ursprung samt den ökande populariteten att integrera mindfulness inom dagens 

medicin, psykologi, företagsledning och i andra stora samhällsinstitutioner. Denna 

ökning påbörjades i slutet på 1990-talet och sker än idag i hela världen, och integreras 

nu även inom psykologi, kognitiv terapi och naturvetenskapen. När mindfulness tas 

från sitt ursprung i buddhismen och meditation till västvärlden måste den ständigt 

förnyas och översättas till den rådande kontexten (Williams & Kabat-Zinn, 2011). 

Denna förnyelse och översättning är något som ständigt pågår i takt med samhällets 

och individers förändring. Williams och Kabat-Zinn (2011) lyfter frågan om kärnan i 

mindfulness försvinner då den praktiseras i dagens kontext istället för i den 

ursprungliga kulturella och filosofiska kontexten. Författarna menar att en viss oro 

finns att mindfulness missbrukas och används på ett okunnigt sätt, men de framhåller 

vikten av att mindfulness fortsätter integreras i naturvetenskapen för att utveckla 

mindfulness olika användningsområden (Williams & Kabat-Zinn, 2011).  
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Hülsheger et al. (2012) undersökte i en studie, om mindfulness kan reducera 

emotionell utmattning och förbättra arbetstillfredsställelse. Deltagarna i studien 

jobbade inom olika serviceyrken, där de i det dagliga arbetet mötte exempelvis 

klienter eller elever. Författarna menar att det är främst i dessa yrken som 

arbetstagarna utsätts för emotionellt arbete, vilket kan leda till att de känner sig 

uttömda på sina känslor och minska deras arbetstillfredsställelse (Hülsheger et al. 

2012). Det har visat sig att vissa personligheter, utan någon träning, verkar ha lättare 

att ta till sig det tankesätt som mindfulness förespråkar (Brown & Ryan 2003), vilket 

även Hülsheger et al. (2012) pekar på. Författarna menar även på att de som har dessa 

personlighetsdrag och de som dagligen mediterar i större utsträckning är medvetet 

närvarande, vilket Hülsheger et al. (2012) testade med hjälp av två studier.  

 

I den första studien fick deltagarna besvara en enkät som jämfördes med 

mindfulnesskala (MAAS)1 och sedan skulle de beskriva hur tillfreds de kände sig med 

sitt arbete och hur emotionellt utmattade de var efter en arbetsdag (Hülsheger et al. 

2012). Ingen av deltagarna praktiserade mindfulness utan syftet med denna studie var 

att se om deltagarna agerade på arbetet utifrån en mindfulnesskaraktär och om detta 

hade ett samband med emotionell utmattning och arbetstillfredsställelse. Studie 1 

bevisade att de deltagare som hade en högre grad av mindfulness i sin personlighet 

även kände en högre grad av arbetstillfredsställelse och var mindre emotionellt 

utmattade efter en arbetsdag (Hülsheger 2012). 
 

Den andra studien gjordes på två grupper, en kontrollgrupp och en försöksgrupp, 

försöksgruppen fick ett mindfulnessprogram som de skulle följa under tio dagar 

medan kontrollgruppen inte fick något program (Hülsheger et al. 2012). Resultatet 

visade att regelbunden mindfulnessmeditation ökar arbetstillfredsställelsen och 

minskar emotionell utmattning (Hülsheger et al. 2012). Hülsheger et al. (2012) kunde 

alltså med sin studie visa på att mindfulness främjar arbetstillfredsställelse och 

förebygger utbrändhet genom emotionell utmattning. Författarna menar att deras 

																																																								
1 MAAS är en 15-gradig skala som mäter huruvida en individ har personlighetsdrag som kan liknas vid 
det tankesätt som mindfulness förespråkar eller om individen är mottaglig för mindfulness. Ju högre 
grad på skalan desto mer mottaglig är individen för mindfulness. Skalan har testats på 
universitetsstudenter, vuxna och cancerpatienter, vilket har styrkt MAAS-skalans validitet och 
reliabilitet (Brown & Ryan 2003).  
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studie pekar på att mindfulness är en givande metod för organisationer att använda sig 

av för att förebygga emotionell utmattning (Hülsheger 2012). 

 

I en metaanalys (Chiesa & Serretti 2009) undersöks om programmet MBSR kan ha en 

stressreducerande effekt på individer som är friska och om mindfulness är överlägsen 

andra behandlingar. Författarna valde ut tio tidigare centrala studier utifrån specifika 

kriterier för att kunna uppfylla metaanalysens ändamål att undersöka om MBSR har 

en stressreducerande effekt på friska individer. Studien visar på att MBSR kan vara 

ett hjälpmedel för att minska stress hos individer med mentala och psykiska problem. 

Så som ökat välbefinnande i vardagen, minska negativa tankar och ångest (Chiesa & 

Serretti 2009). Resultaten visar även att MBSR är likvärdig med andra 

hälsofrämjande metoder. I en liknande utvärdering (Williams, Kolar, Reger & 

Pearson 2001) undersöktes om ett åttaveckorsprogram med mindfulness kan ha en 

effekt på dagliga problem, ångest och medicinska symptom. I denna utvärdering 

kunde författarna dra en slutsats om att utövandet av mindfulness hjälper individer att 

leva med sina problem istället för att ändra på det som är fel. Williams et al. (2001) 

menar att detta resulterar i en mer långsiktig problemlösning med ett bredare 

perspektiv till skillnad från annan hälsofrämjande intervention. 

 

En grupp forskare från Lunds Universitet undersökte om effekterna av mindfulness i 

grupp hade likvärdig effekt som kognitiv beteendeterapi (KBT) (Sundquist et al. 

2017). Forskarna pekar på att den psykiska ohälsan ökar kraftigt i samhället men att 

den psykiska vården inte håller samma takt. Det är långa väntetider innan den som 

behöver hjälp får träffa en terapeut och därför bör det läggas större fokus på 

gruppterapi (Sundquist et al. 2017).  

 

Sundquist et al. (2017) valde slumpmässigt ut 16 vårdcentraler i Skåne, där de 

genomförde studien på 215 patienter med depression, ångest och stressrelaterade 

besvär. Studien varade i 8 veckor då forskarna undersökte patienternas psykiatriska 

symptom och hur de förändrades under behandlingen, antingen med mindfulness i 

grupp eller med KBT (Sundquist et al. 2017). Symptomen mättes med hjälp av ett 

frågeformulär, då patienterna fick besvara frågor som behandlade bland annat 

depression, ångest och stress på en 5-gradigskala (Sundquist et al. 2017). Resultatet 

visade att det inte fanns någon skillnad på patienterna som deltog i mindfulness i 
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grupp eller i KBT, utan medelpoängen på frågeformuläret sjönk markant i båda 

grupperna (Sundquist et al. 2017). Sundquist et al. (2017) menar att effekterna av 

mindfulness i grupp är likvärdig andra terapiformer och bör därför vara ett alternativ 

för att behandla patienter som bland annat lider av stressrelaterade psykiska besvär.  

 

Analys och resultat 
I analysen av datamaterialet identifierades tre teman som kunde hjälpa till att besvara 

studiens frågeställningar. Dessa teman var Mindfulness som hälsofrämjande 

intervention, Mindfulness i praktiken och Organisationskultur. Under dessa teman 

inordnades olika subteman som identifierats i analysen av datamaterialet. I detta 

avsnitt kommer dessa teman och subteman att redogöras för samt analyseras utifrån 

de teorier och den tidigare forskning som tidigare presenterats. Varje tema kommer att 

avslutas med en sammanfattande analys av respektive tema. 
 

Mindfulness som hälsofrämjande intervention 
I följande tema presenteras respondenternas upplevelser av mindfulness som 

hälsofrämjande intervention i en organisation samt de upplevda effekterna. Det 

kommer även att presenteras hur mindfulness har förändrat deras arbetssituation och 

på vilket sätt mindfulness har hjälpt respondenterna i deras arbete. CBMT-

programmet presenterades på en konferens några månader innan medarbetarna fick 

möjlighet att anmäla sig till programmet. Under introduktionen fick alla medarbetarna 

testa på en kortare session av mindfulness vilket gav en förståelse för vad mindfulness 

innebär. En lång introduktion innan programmet påbörjades på organisationen var 

något som uppskattades av samtliga respondenter, de påpekade att utan en 

introduktion hade de haft svårt att förstå vad detta skulle ge dem. Enligt Hanson 

(2004) är det viktigt att förmedlingen av en hälsofrämjande intervention når fram på 

ett bra sätt, för att medarbetarna ska känna sig motiverade att arbeta för en bättre hälsa 

på organisationen. 

 

Majoriteten av respondenterna upplevde att mindfulness som hälsofrämjande 

intervention gav de bättre fokus på arbetet och möjlighet att hantera sina stressiga 
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arbetsdagar. Flera av våra respondenter uppskattade även att det fanns en möjlighet att 

kunna diskutera sina upplevelser och erfarenheter av mindfulness med sina kollegor.  

 
Det var också väldigt skönt, för då fick man sig en inblick i de andras liv, inte liv, utan 

hur dom tänkte och vad de blir påverkade av och det hjälpte en hel del. Att eh att alla inte 

är som jag 

 

Det ansågs värdefullt att ta del av kollegors erfarenheter av mindfulness för att få en 

inblick i varandras tankesätt samt att det ökade förståelsen för varandra. Två av 

respondenterna hade också känt att de fått en bättre förståelse för sina kollegors 

agerande och hur de tänker. Detta pekar på att interaktionsritualen har blivit lyckad på 

arbetsplatsen när de fick utöva mindfulness i grupp tillsammans med sina kollegor 

(Collins 2004). Det visade sig även att mindfulness som hälsofrämjande intervention i 

organisationen ökade sammanhållningen bland medarbetarna vilket kommer 

presenteras nedan.  

 

Sammanhållning 

De flesta av respondenterna kände att sammanhållningen på organisationen hade 

blivit mycket bättre efter att programmet hade införts. Eftersom övningarna utfördes 

tillsammans och att det fanns två tillfällen varje dag då de kunde gå tillsammans och 

göra sina övningar, så fick medarbetarna ytterligare en sak gemensamt. 

 
Man har ju fått ett helt annat samspel med de som var med, man har en annan knytpunkt 

och andra saker att relatera till. 

 

Det var många som kände att man hade lärt känna fler av sina kollegor bättre och att 

sammanhållningen hade blivit starkare. Kollegornas individuella olikheter hade 

suddats ut när de fick möjlighet att utöva mindfulness i grupp, detta kan ha utvecklats 

av att det skapats en positiv emotionell energi kollegorna emellan (Collins 2004). 

Denna sammanhållning verkade dock främst skapats bland de som hade varit med i 

programmet. Det var sällan så att de som inte varit med i programmet också anslöt sig 

till att göra mindfulness med de andra. 
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Bland dom som har gått mindfulness och speciellt dom som är med och också gör de här 

pauserna och går klockan tre är det mycket bättre faktiskt. Det känns som att jag har lärt 

känna de mer. 

 

Samtidigt ledde programmet till att de flesta på organisationen, även de som inte var 

med i programmet, hade fått en större förståelse för vad mindfulness är. Detta ledde 

också till en gemensam nämnare på organisationen då många förstod vad man pratade 

om när det pratades om mindfulness. 

 
Det är ju att man har ett ämne till att diskutera med kollegor om man nu sitter på luncher 

ihop och sådär. Annars hade man nog inte gjort det, inte riktigt haft samma ram. 

 

Det verkade som att programmet hade skapat en gemensam nämnare hos alla 

medarbetare eftersom det var något som infördes på organisationen. Vilket kan leda 

till att det blir lättare att starta en konversation med någon som man tidigare kanske 

känt att man inte har något gemensamt med. Alltså ledde inte mindfulness bara till 

starkare sammanhållning mellan de som medverkade i programmet utan 

sammanhållningen blev även starkare på organisationen över lag. Att känna starka 

band till sina medarbetare på arbetsplatsen är en bidragande faktor till att känna 

meningsfullhet vilket är en av komponenterna i KASAM (Antonovsky 2005). 

 

Mindfulness som verktyg 

Två av de främsta anledningar till att respondenterna ville testa på mindfulness var att 

de ville känna sig mer fokuserade på en sak i taget och att inte jaga upp sig för 

småsaker. När vi sedan frågade våra respondenter om hur mindfulness hade förändrat 

deras arbetssituation, upplevde samtliga att mindfulness gett dem ett bra verktyg att 

hitta fokus och att stressa ned. Några av våra respondenter tyckte att mindfulness var 

väldigt bra eftersom det gav många enkla verktyg som var lätta att använda sig av vid 

behov. Mindfulness blev ett sätt för dem att få en inblick i hur man kan bete sig, 

arbeta och hur man kan ändra sitt tankesätt. 

 
Jo men just för att man får dom här redskapen som man kanske inte vet finns. Som är så 

himla enkla som att bara andas djupt. 
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Mindfulness hade även hjälpt de flesta respondenterna att bli medvetna om när de 

tappar fokus och gett dem möjligheten att bli mindre splittrad i sitt utförande av sina 

arbetsuppgifter. Där en av respondenterna uttrycker sig som följer. 

 
Jag har blivit medveten om de tillfällen då jag stör mig själv, jag avbryter mig själv /.../ 

och då är ju mindfulness bra för den medvetenheten hade jag nog inte förut. 

 

Flera av respondenterna kände också att det blev lättare att slutföra en uppgift i taget, 

det är okej att säga nej och att multitasking inte fungerar. Många av våra respondenter 

upplevde också att mindfulness hade hjälpt dem med att bli mindre stressade. Tack 

vare mindfulness hade respondenterna fått bättre minne, blivit lugnare och lärt sig att 

inte jaga upp sig för småsaker. 

 
Att inte bli stressad för att man har 100 mejl, utan att man tänker att jag får ta det, jag kan 

inte göra mer än vad jag kan och bara så här släppa liksom /.../ Det har absolut hjälpt i att 

inte stressa upp mig. 

 

De effekter som respondenterna upplevt av att utöva mindfulness, är liknande effekter 

som tidigare forskning visat på, nämligen att mindfulness kan öka välbefinnandet i 

vardagen samt att minska stress och grubblande (Brown & Ryan 2003, Chiesa & 

Serretti 2009). En av de respondenter som hade en längre tidigare erfarenhet av 

mindfulness hade myntat begreppet ”Teflonpanne-effekt”, denna effekt kunde vi 

identifiera i många av svaren från de andra respondenterna. Det hon menade med en 

“Teflonpanne-effekt” var: 

 
Teflonpanna brukar jag säga. Saker och ting rinner av en när man håller på med 

meditation, man kan ta ett steg utanför sig själv och betrakta en situation lite annorlunda. 

 

Flera av våra respondenter antydde på att mindfulness hade hjälpt dem att lyfta 

blicken och få ett större perspektiv på saker och ting. Det var många som kände att 

mindfulness hade hjälpt dem att se på saker på ett mer sansat sätt, att släppa 

stressande tankar och att lättare stänga av yttre störningsmoment. Detta kan leda till 

att individen får en känsla av att de arbetsuppgifter och den information som den möts 

av på arbetsplatsen, är strukturerad och sammanhängande. Vilket är en bidragande 
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faktor till att individen ska känna en högre grad av begriplighet, vilket är en 

delkomponent i KASAM (Antonovsky 2005).  
 

Majoriteten av respondenterna upplevde även att det var bra med mindfulness just för 

att det var lätt att utnyttja vart man än var. När de skulle göra sina övningar kände de 

att det inte behövde bli något projekt, då de inte behövde ta sig till en annan plats, 

byta om och sedan duscha efteråt som är nödvändigt vid fysisk träning. Utan 

mindfulness kunde de lätt utöva vid skrivbordet några minuter och ändå känna att det 

hjälpte dem att hitta fokus eller få ett lugn. 

 
På morgonen börjar du din dag innan du sätter på datorn. Att du körde en snabb 

mindfulness på plats vid skrivbordet /.../ och på det sättet fick du att du kunde komma in i 

fokus ganska fort. 

 

Detta kan hjälpa individer i en stressig vardag eftersom det inte blir ytterligare ett 

stort projekt som ska hinnas med under dagen, utan det går att göra en övning snabbt 

vid skrivbordet och sen direkt efteråt fortsätta med sin dag. Flera av respondenter 

upplevde att mindfulness var ett givande verktyg för att hantera stressen, vilket kan 

leda till att de kände en högre grad av hanterbarhet som är en delkomponent i 

KASAM (Antonovsky 2005). 

 

Mindfulness hade också varit ett bra verktyg som gav respondenterna möjlighet att 

själva inse när det blev för stressigt. Genom att ha mindfulness som verktyg kunde de 

nu lättare själva bromsa innan arbetsuppgifterna blev för överväldigande. 

 
Men däremot kan mindfulness vara ett verktyg att själv se, att nu har jag väldigt mycket 

att göra och själv vara så pass klar i huvudet så man kan sätta stopp i tid så att man inte 

går in i väggen. 

 

Bland andra Beck och Beck-Gernsheim (2002) framhåller att i det individualiserade 

samhället läggs allt mer ansvar på att individen organiserar och ta ansvar för sitt eget 

liv. Utifrån hur respondenterna beskrivit mindfulness som verktyg kan vi konstatera 

att det varit ett bra verktyg att själva se när det blir för mycket på arbetsplatsen och att 

de själva kunde sätta stopp för det. Alltså var mindfulness ett bra verktyg för 

respondenterna att själva ta ansvar för sitt eget arbetsliv. 
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För att sammanställa det första temat så kan vi till att börja med identifiera att 

majoriteten av våra respondenter på ett eller annat sätt haft en positiv upplevelse av 

mindfulness och känt flera positiva effekter. Den långa introduktionen som gavs 

innan programmet infördes, kan ha lett till en ökad motivation hos respondenterna till 

att förbättra sin hälsa (Hanson 2004). Detta då det är medarbetarnas idéer, tankar och 

upplevelser som avgör om en hälsofrämjande intervention lyckas (Hanson 2004).  

 

Respondenterna upplevde att mindfulness var ett bra verktyg för att själv kunna sätta 

stopp innan stressen blev för stor. Eftersom individer i det individualiserade 

samhället själva ska ansvara och organisera sina liv (Beck & Beck-Gernsheim 2002), 

visar respondenternas upplevelser att mindfulness är ett bra verktyg då det hjälper 

dem att handskas med de krav som skapats genom individualiseringen. Många av 

respondenterna värdesatte att utöva mindfulness i grupp för att det var givande att 

diskutera och ta del av andras erfarenheter. Tidigare forskning (Sundquist et al. 

2017) visar att mindfulness i grupp kan hjälpa individer att minska sina 

stressrelaterade besvär, lika bra som andra terapiformer. Utöver detta kan vi se en 

likhet med Collins (2004) interaktionsritualer, eftersom interaktionen kollegorna 

emellan blev lyckad så ökade deras vilja att fortsätta utöva mindfulness. Om 

interaktionsritualerna är lyckade i en grupp så fylls hela gruppen av emotionell 

energi, vilket kan lyfta gruppen och leder till bättre sammanhållning (Collins 2004). 

Utifrån detta kan vi konstatera att den positiva emotionella energin som gruppen 

fylldes av genom att utöva mindfulness i grupp, kan vara en förklaring till den bättre 

sammanhållningen som upplevdes och att de ville fortsätta att utöva mindfulness 

tillsammans.  

 

Likt tidigare forskning (Brown & Ryan 2003, Chiesa & Serretti 2009) som visat på att 

mindfulness kan leda till reducering av stress och ökat välmående, har våra 

respondenter känt liknande effekter av att utöva mindfulness. Respondenterna 

upplevde att de fått bättre sammanhållning, kunde prioritera bättre och stressa mindre. 

Dessa tre faktorer, anser vi, skildrar de tre delkomponenterna i Antonovskys (2005) 

teori om KASAM. Dels den första komponenten, begriplighet, då mindfulness gett 

respondenterna möjlighet att prioritera bättre kunde de även uppfatta information från 

omgivning mer strukturerad och sammanhängande. Mindfulness hade gett 

respondenterna en resurs att hantera stressade situationer i arbetet och de krav som 
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ställdes på dem. Detta är en bidragande faktor för att en individ ska känna hög grad av 

den andra delkomponenten i KASAM, hanterbarhet (Antonovsky 2005). Bra 

relationer till sina arbetskamrater är en bidragande faktor till att känna meningsfullhet 

på arbetsplatsen. Genom att utöva mindfulness tillsammans bidrog det till en bättre 

sammanhållning bland kollegorna och detta är något som kan skapa en hög grad av 

meningsfullhet, vilket är den tredje och starkaste delkomponenten i KASAM 

(Antonovsky 2005).  

 

Mindfulness i praktiken 
I detta tema presenteras respondenternas upplevelser av att utöva mindfulness samt 

faktorer som är avgörande för att mindfulness ska fungera som hälsofrämjande 

intervention i en organisation. Det var många av respondenterna som upplevde att det 

var mer naturligt att utöva mindfulness tillsammans i grupp. Giddens (1991) menar att 

det individualiserade samhället präglas av reflexivitet, vilket är en ständigt pågående 

process där individen reflekterar över ens handlingar och dess konsekvenser. Denna 

reflexiva process var tydlig bland ett par av våra respondenter då de tyckte att det 

hade känts konstigt eller lättare att strunta i att göra sin dagliga övning om de inte 

hade haft sina kollegor att göra övningarna med. 

 
Personligen kan jag tycka att det kan kännas lite dumt nästan. Så går jag bort och sätter 

mig själv på den här platsen där vi gör det, och så ba `äh, ingen annan verkar ju gå´, då 

blir det `äh, jag hoppar över det idag´. 

 

Det visade sig dels bli lättare att strunta i mindfulness om man inte fick med sig 

någon och att det kändes obekvämt och konstigt att sitta själv. Att våra respondenter 

tyckte det kändes obekvämt att utöva mindfulness själv, kan grunda sig i den reflexiva 

processen som innebär individer ständigt reflekterar över deras handlande och hur det 

uppfattas av omgivningen (Giddens 1991). Däremot var det två av våra respondenter 

som kände att det var skönare att sitta själv och föredrog att göra mindfulness på egen 

hand. De hade dock en längre erfarenhet av mindfulness sedan tidigare och var 

väldigt bekväma med vilka övningar som fungerar för dem. De kände att de inte 

kunde få det lugnet de behövde för att göra mindfulness i grupp på arbetsplatsen då de 

kände att mindfulness var något som var väldigt privat. 
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Eget ansvar 

I ett samhälle fullt av valmöjligheter menar Giddens (2014) att individerna själva 

måste ta ansvar och organisera sina egna liv. Att kunna ta ansvar över sitt eget liv var 

något som våra respondenter upplevde genom mindfulness. Då det ansågs ligga 

mycket ansvar på individen att dels hitta de övningar som fungerade bäst för en själv 

och att faktiskt få in en rutin i sitt eget schema då övningarna kunde utövas. Flera av 

respondenterna menade att alla övningar inte fungerade för alla och att detta också 

kunde skilja sig från dag till dag. 

 
Vissa dagar funkar en sak bättre än en annan. Man måste försöka hitta sin grej. 

 

Samtliga respondenter var överens om att, för att få mindfulness att fungera, så måste 

du själv få in en rutin. Ansvaret för att få in en rutin ansågs ligga på dem själva, för nu 

hade de fått hjälp av sin arbetsgivare med verktyg för att kunna hantera sin stress och 

nu var det upp till respondenterna själva att använda dem. 

 
Det är ju du själv som har ansvaret för att du verkligen gör det, och gör du inte det kan du 

inte skylla på någon annan heller”. /.../ “Utan det är ju något som jag själv måste ansvara 

för, att jag verkligen gör varje dag så att jag blir den personen som jag faktiskt vill vara. 

 

Flera respondenter menade att det var viktigt att “man gjorde sin egen hemläxa”, 

vilket innebar att ta vara på det som lärdes ut vid programmet och att göra övningarna 

själv flera gånger i veckan. 
 

Accepterande organisationskultur 

En del av kontoret hade bokats upp för att de som ville skulle kunna utöva 

mindfulness antingen på morgonen klockan 09.00 eller på eftermiddagen klockan 

15.00. Detta ansågs göra det mycket lättare för många av respondenterna att ta sig tid 

och faktiskt upprätthålla sin rutin på mindfulness. 

 
Bara det faktum att de bokat in en tidsslot varje dag underlättar väldigt mycket och att 

man har reserverat rummet där borta och skärmar av med skyltar att vara tysta för här 

pågår mindfulness. 
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Den bokade tiden verkade också bidra till att många kände att det var mer okej att 

sätta sig och göra övningar vid just den tidpunkten. Dels för att det var lättare att hitta 

sig en plats då eftersom det var abonnerat men också för att kollegorna visste om vad 

som ägde rum där och då. Flera av våra respondenter antydde att det efter programmet 

fanns en större acceptans för mindfulness hos både kollegor och i ledningen. 

 
Men folk är väldigt öppna här och väldigt stöttande och det är liksom ingen som dömer 

eller tycker att man är dålig för att man gör något för sig själv. 

 

Det verkade vara viktigt för de flesta att ingen skulle tycka att de var lata för att de 

gick iväg tio minuter för att göra en övning. Det ansågs också som en förutsättning att 

det skulle bli ett accepterat beteende från både ledningen och kollegor för att 

mindfulness skulle fungera på arbetsplatsen. Ett fåtal respondenter tyckte dock att den 

bokade tiden inte hjälpte eftersom det fanns en platsbrist på arbetsplatsen. Det kändes 

dumt att skicka iväg sina arbetskollegor som satt på det bokade området klockan 

15.00 och det hade uppskattats om det funnits ett avskilt rum med en dörr. Att 

uppfattas som lat och inte vilja skicka iväg sina kollegor från det bokade området är 

ytterligare två faktorer som visar att respondenterna reflekterar över deras handlingar 

och hur deras beteende ska uppfattas av kollegorna (Giddens 2014). Fler faktorer som 

påverkade individernas utövande av mindfulness beskrivs nedan. 

 

Tidsbrist och abstrakta övningar 

Då vi frågade om hur respondenternas utövande av mindfulness såg ut i dagsläget 

svarade de dels att de hade prioriterat bort att göra övningarna samt att det var svårt 

att få till det tidsmässigt. Trots att de själva kände att mindfulness hade hjälpt och att 

det var ett väldigt bra verktyg för dem, så hade de ändå lyckats komma ur rutinen med 

att göra det varje dag. När vi frågade vad som gjorde det svårt att utöva mindfulness 

idag var det flera som menade att det var deras egna prioriteringar som var det största 

hindret och att ansvaret för att upprätthålla mindfulness låg på dem själva. 

 
Mmmm, nää. Eh, det skulle väl i sådana fall vara mina egna prioriteringar som jag jobbar 

med. Men eh alltså /.../ Alltså det finns ju en massa saker som jag själv skulle kunna göra. 

/.../ För jag tycker verkligen att det har varit bra. /.../ Men så blir klockan fem över tre och 

då tänkte man aa skitsamma, då hinner jag inte gå dit /.../ Men det är väl det som har varit 

svårt, som jag tycker. Eller har varit en undanflykt kan man väl säga. 
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Individualiseringen innebär att individen inte kan skylla sina misslyckanden och de 

motgångar den möts av på någon annan, vilket kan leda till bland annat skuldkänslor 

och ångest (Beck & Beck-Gernsheim 2002). Många av respondenterna svarade 

generat på frågan om hur deras utövande såg ut i dagsläget, de var medvetna om att de 

borde ta tag i att utöva mindfulness regelbundet och prioritera bättre. Det egna 

ansvaret för att utöva mindfulness kan ha lett till att respondenterna kände att de inte 

kunde skylla på någon annan att de inte längre utövade mindfulness regelbundet. Det i 

sin tur kan ha lett till att respondenterna fick skuldkänslor och ångest för att de inte 

prioriterade mindfulness längre. Då mindfulness som hälsofrämjande intervention 

innebär att ansvaret för individens hälsotillstånd läggs på medarbetarna, kan vi se att 

det medför liknande konsekvenser som individualiseringen (Beck & Beck-Gernsheim 

2002).  

 

Många respondenter tyckte att deras arbetsuppgifter försvårade deras utövande av 

mindfulness. De antydde på att det var svårt att kunna komma ned i varv, att de 

dagliga rutinerna på arbetsplatsen kom i vägen och att arbetsdagen var fullspäckad 

vilket inte gav något utrymme för att utöva mindfulness. En av respondenterna hade 

under en period absolut känt att hennes arbete varit alldeles för stressigt, vilket gjorde 

att hon inte alls kunde ta sig iväg på arbetstid för att göra några övningar. 

 
Efter jul blev det lite kaotiskt här, på min avdelning i alla fall. Och då kände jag verkligen 

inte att jag hade tid, alltså inte ens för tio minuter för att det bara var så här att jag måste 

använda varenda minut. 

 

Programmet pågick under tio veckors tid och varje session var 1,5 timme långa. Detta 

blev i sig något som ett par av våra respondenter kände blev en hindrande faktor. 

Programmet blev ett moment som skulle läggas till i en redan fullspäckad dag 

samtidigt som de ändå skulle göra sina arbetsuppgifter. 

 
Och det blev ett stressmoment, så att om jag inte redan hade varit fast och trott på 

mindfulness så hade jag nog inte fått en så positiv bild som jag redan har från början. 

 

Att det var så pass långa sessioner och att programmet höll på under en lång tid var 

något som många såg som en anledning till att flera hade hoppat av programmet. 
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Dessutom tyckte många av respondenterna att det blev ett stressmoment att passa de 

tider som var utsatt för sessionerna i programmet. Detta ledde till en omvänd effekt av 

mindfulness eftersom det ledde till en stress istället för att vara stressreducerande. 

Dagens arbetsliv präglas av att individen själv ska planera och organisera sin 

arbetsdag, det ökade ansvaret är den huvudsakliga orsaken till den ökade stressen 

(Allvin et al. 2006). Med införandet av mindfulness som hälsofrämjande intervention 

upplevde respondenterna ett ytterligare ökat ansvar, eftersom de själva skulle 

upprätthålla utövandet av mindfulness och deras eget hälsotillstånd.  

 

Det var viktigt för flera av respondenterna att hitta en övning som passade för sig 

själv eftersom vissa övningar var lättare att applicera än andra. Främst var det de lite 

mer abstrakta övningarna som respondenterna kände var alldeles för svåra att ta till 

sig och då blev det också svårt att känna att det gav någonting. 

 
Men det var inte alltid så lätt att applicera /.../ alltså tankarna flyger lätt iväg om det inte 

är så himla konkret, och det var det inte alltid. 

 

Övningar som inte låg nära till hands var svårare att upprätthålla, vissa övningar 

kunde leda till mer förvirring och kändes därför obekväma att utöva. Tidigare 

forskning (Brown & Ryan 2003) har visat på att vissa personligheter har lättare att 

applicera och ta till sig det tankesätt som mindfulness innebär. Det är möjligt att de 

respondenter som hade svårare för att applicera övningarna inte hade en personlighet 

som kan ta till sig mindfulness.  

 

I föregående tema kunde vi identifiera att mindfulness lett till flera positiva 

upplevelser och effekter men i detta tema kan vi se att det finns en dubbelhet i 

respondenternas upplevelser av mindfulness. Till att börja med hade mindfulness lett 

till ångest och skuldkänslor hos vissa av respondenterna, detta grundade sig i att 

ansvaret för att utöva mindfulness låg på dem själva. Att de hade kommit ur sin rutin 

att utöva mindfulness regelbundet ansågs som ett misslyckande som de inte kunde 

skylla på någon annan, vilket är något som enligt Beck och Beck-Gernsheim (2002) 

kan leda till ångest, skuldkänslor och psykisk ohälsa. Utifrån detta kan vi konstatera 

att mindfulness också kan ha negativa konsekvenser på individens hälsotillstånd. Det 

visar sig att införandet av mindfulness på en arbetsplats dels kan ses som ett verktyg 
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för individen att kunna bemästra sitt eget välmående och ge dem makten att säga ifrån 

när det blir för stressigt. Men faktum är att det visade sig även att införandet av 

mindfulness som hälsofrämjande intervention gör att ansvaret för det egna 

hälsotillståndet läggs på individen. I dagens arbetsliv har stress blivit allt vanligare på 

grund av det ökade ansvaret (Allvin et al. 2006), vi kan se att mindfulness som 

hälsofrämjande intervention leder till att individen inte längre bara ska ansvara för sitt 

utförande av arbetet utan även för sitt välmående. 

 

Det var till stor hjälp för respondenterna att det fanns möjlighet att utöva mindfulness 

i grupp och att det blev ett accepterat beteende på arbetsplatsen. Detta var antagligen 

av stor vikt för respondenterna då individer i dagens samhälle ständigt lever i en 

reflexiv process, där den reflekterar över sina handlingar och hur den uppfattas av sin 

publik i den sociala situationen (Giddens 1991). Respondenternas reflexiva process 

visar sig dels genom att de tyckte att det skulle kännas konstigt att sitta själv och 

hellre utövade mindfulness tillsammans i grupp. Den visade sig även genom att det 

var viktigt för respondenterna att de andra på organisationen var medvetna om vad 

mindfulness var, för att de inte skulle uppfattas som lata.  

 

Organisationskultur 
I detta tredje och avslutande tema, kommer respondenternas beskrivning av deras 

arbetsplats att presenteras. De utmaningar som respondenterna lyft fram som de mest 

centrala samt i vilken utsträckning som respondenterna känner sig fria respektive 

styrda i sitt arbete. 

 

Flexibilitet och eget ansvar 

När vi frågade respondenterna i vilken utsträckning de kunde påverka sina egna 

arbetsuppgifter och huruvida de var styrda i sitt arbete eller inte beskrev de flesta sin 

arbetssituation som väldigt flexibel. Samtliga respondenter antydde på ett eller annat 

sätt att de hade en stor påverkan och mycket flexibilitet på organisationen. Detta är 

något som kännetecknas av det nya arbetslivet, då mycket ansvar läggs på individen, 

fokus läggs på hur resultatet blir i slutändan och individen får själv organisera och 

planera hur arbetet ska läggas upp för att nå resultatet (Allvin et al. 2006). Från en av 

intervjuerna då vi frågade om i vilken utsträckning respondenten tyckte att hon blev 

styrd i arbetet fick vi svaret: 
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Bara du gör det du ska och att du lämnar in det i tid /.../ Så kanske du tar en lunch på 1,5 

timme istället för 1 timme. Det är ingen som kommer att slå dig på fingrarna för det så att 

det är verkligen väldigt fritt här. 

 

När vi frågade en annan respondent om samma fråga svarade han: 

 
Jag känner mig ganska fri i arbetet, utifrån hur jag lägger upp mitt arbete. Jag har ganska 

fria händer i hur jag själv ser till att få arbetet gjort, det är liksom mer resultat man är 

intresserad av, än hur jag gör det, så det känns fritt. 

 

Hos dessa respondenter kan vi alltså se att ansvaret för att få arbetet gjort läggs på 

individen. Samtliga respondenter antydde på att det fanns en stor frihet i 

organisationen. Dels för att många kunde arbeta hemifrån om de ville, vilket de gärna 

gjorde eftersom möjligheten fanns. Friheten i organisationen låg också i att det inte 

fokuserades på hur arbetet genomfördes utan istället på det slutliga resultatet. Så länge 

medarbetarna gjorde det som förväntades av dem fick de själv ansvaret för att planera 

och strukturera hur det skulle göras. 

 

Ungefär hälften av våra respondenter antydde att det fanns utmaningar med de långa 

kontaktkedjorna inom organisationen och den ständiga kommunikationen mellan 

avdelningarna. En respondent svarade som följer på frågan om vilka utmaningar hon 

kände att hon hade i arbetet: 

 
Jag får väldigt mycket mejl, och det är många olika avdelningar som sliter i en och vill ha 

svar på frågor. 

 

Andra respondenter antydde också på att deras arbete krävde mycket kommunikation 

och att det gäller att kunna “ha många bollar i luften”. När många drar i en på en och 

samma gång och individen upplever en känsla av övermäktiga krav som är svåra att 

kontrollera kan det enligt Grossi (2008) leda till stress. Även om många respondenter 

kände sig fria i hur de lägger upp sitt arbete så blev de ändå styrda av de långa 

kontaktkedjorna som fanns inom organisationen. 
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För att sammanfatta det tredje temat så kan vi konstatera att organisationen som vi 

utfört vår studie på präglas av det nya mer avslappnade regelverket som innebär ett 

ökat ansvar och högre krav på individen (Allvin et al. 2006). Det nya regelverket 

innebär en ökad stress för individen då det leder till ett hårdare klimat och större 

osäkerhet på arbetsmarknaden (Grossi 2008). Utifrån vårt första tema kan vi se att 

införandet av mindfulness på denna organisation som präglas av det nya regelverket 

kan vara ett bra alternativ för att förebygga stress. Då det visade sig att 

respondenterna upplevde att mindfulness var ett bra verktyg för att ansvara för sitt 

eget välmående och kunna sätta stopp innan stressen blir för stor. 

Slutdiskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka hur individer på en organisation upplevt 

mindfulness som hälsofrämjande intervention, på vilket sätt det upplevts ha förändrat 

arbetssituationen, samt vilka faktorer som varit främjande och hindrande för att utöva 

mindfulness i organisationen. I resultatdiskussionen kommer svaren på våra 

frågeställningar att presenteras, slutligen diskuteras fördelar och nackdelar med 

studiens metod. 

 

Resultatdiskussion 
För att besvara vår första frågeställning om individernas upplevelse av mindfulness 

som hälsofrämjande intervention kan vi överlag säga att upplevelserna har varit 

positiva. För det första kan vi se att en lång introduktion var av stor vikt, eftersom 

detta gav en förståelse för vad mindfulness innebär och vad respondenterna kunde få 

ut av det. För det andra upplevdes mindfulness i grupp ge ett givande utbyte med 

kollegornas erfarenheter samt underlätta upprätthållandet. Tidigare forskning 

(Sundquist et al. 2017) har visat på att mindfulness i grupp kan ge lika positiva 

effekter som andra terapiformer.  I vår studie har vi kunnat identifiera att mindfulness 

i grupp även kan leda till lyckade interaktionsritualer vilket skapar en positiv 

emotionell energi. Detta skapade en starkare sammanhållning och en vilja att fortsätta 

utöva mindfulness hos respondenterna. Att utöva mindfulness i grupp underlättade för 

de respondenterna med mindre erfarenhet att upprätthålla utövandet av mindfulness. 

Detta kan grunda sig i individens ständiga reflexiva process, då den reflekterar över 

hur den uppfattas av andra i sin omgivning. För det tredje har vi identifierat att våra 
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respondenter uppskattade de lättillgängliga övningarna och att det var ett bra verktyg 

för att själv kunna inse när de blev för stressade. Utifrån detta har vi funnit att 

mindfulness är ett bra verktyg i det individualiserade arbetslivet, då det underlättar för 

individen när den ska planera och organisera sina arbetsdagar. Däremot har vi även 

identifierat att mindfulness kan leda till skuldkänslor och ångest samt en ökad stress 

för individen, eftersom ansvaret för individens egna hälsotillstånd läggs på de själva.  

 

För att besvara vår andra frågeställning om hur utövandet av mindfulness har 

förändrat individernas arbetssituation, har vi likt tidigare forskning (Brown & Ryan 

2003, Chiesa & Serretti 2009, Hülsheger et al. 2012) funnit att mindfulness har haft 

positiva effekter för individernas arbetssituation. Individerna har upplevt att de är 

mindre stressade, fått bättre fokus samt att de lättare kan lyfta blicken och se saker 

och ting klart. Mindfulness har lett till att de flesta av respondenterna upplever en 

känsla av sammanhang, eftersom det underlättade för dem att slutföra en uppgift, 

strukturera dagens arbetsuppgifter samt en förbättring i relationen med kollegorna. 

Till skillnad från tidigare forskning så har vi även kunnat identifiera en baksida med 

att införa mindfulness på en organisation. Individen i dagens arbetsliv har ett stort 

eget ansvar för utförandet av sina arbetsuppgifter och genom att införa mindfulness 

tillkommer ytterligare ett ansvar på individen, nämligen att ansvara för sitt eget 

hälsotillstånd. Så frågan är vem som drar fördelar av att införa mindfulness som 

hälsofrämjande intervention i en organisation, är det individen eller organisationen? 

Enligt tidigare forskning (Chiesa & Serretti 2009) har mindfulness visat på positiva 

effekter för individen som ökat välmående vilket i sin tur lett till en ökad produktivitet 

för organisationen. I denna studie har vi funnit liknande positiva effekter, men 

däremot har vi identifierat att mindfulness leder till ytterligare ett ökat ansvarsområde 

för individen nämligen det egna hälsotillståndet. Detta ledde i vissa fall till 

skuldkänslor och ångest bland de respondenterna som inte längre utövade 

mindfulness regelbundet. 

 

Studiens tredje frågeställning berör vilka främjande och hindrande faktorer som 

individerna upplevt i utövandet av mindfulness på arbetsplatsen. Utifrån analysen kan 

vi konstatera att acceptans från kollegor och ledningen var avgörande, eftersom 

individer ständigt reflekterar kring hur den uppfattas i det sociala sammanhanget. Att 

den bokade tiden och platsen var ledig var också en förutsättning för att 
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respondenterna skulle upprätthålla sitt utövande av mindfulness, då detta gav en 

känsla av acceptans från kollegor och ledningen. I vår mening grundar sig även detta i 

individernas pågående reflexiva projekt. För att kunna upprätthålla utövandet av 

mindfulness på en arbetsplats är det av stor vikt att det finns en acceptans hos kollegor 

och ledningen, eftersom vi individer ständigt reflekterar kring hur vi uppfattas av vår 

omgivning. Den främsta hindrande faktorn för utövandet av mindfulness på 

arbetsplatsen upplevde respondenterna var de stressiga arbetsdagarna. I det 

individualiserade arbetslivet läggs mycket ansvar på individen vilket innebär en ökad 

stress och vi har kunnat identifiera att mindfulness kan upplevas som ytterligare ett 

moment att ansvara för. Å ena sidan kan mindfulness ge ett bra verktyg då det ger 

individen möjlighet att själv inse och kunna sätta stopp innan stressen tar över. Men å 

andra sidan kan det ha en omvänd effekt då individen får ännu ett ansvarsområde, 

nämligen sitt hälsotillstånd. 

 

Metoddiskussion 
Metoden för denna studie är av kvalitativ karaktär och fokuserar på upplevelserna hos 

individer som utövat mindfulness, till skillnad från tidigare studier som varit av 

kvantitativ karaktär och främst fokuserat på de medicinska effekterna av mindfulness. 

Med en kvalitativ studie är det svårt att mäta generella upplevelser och effekter av 

mindfulness, men fördelen är att det lättare går att fördjupa sig i enskilda individers 

upplevelser av mindfulness.  

 

Överförbarheten av studien kan diskuteras eftersom den utfördes på ett mindre antal 

individer och på en organisation inom livsmedelsbranschen. Studien har gett en 

inblick i respondenternas upplevelser av mindfulness som hälsofrämjande 

intervention, dock är det svårt att uttala sig om deras upplevelser är representativa då 

vi inte vet om deras erfarenheter är övergripande eller inte. Men eftersom CBMT-

programmet används av många organisationer idag och fokus för studien var 

individernas upplevelser av mindfulness och inte arbetsuppgifter, kan studiens resultat 

vara av intresse för andra organisationer som använder sig av programmet.  

 

Vår intervjuguide testades vid ett flertal tillfällen med pilotintervjuer för att upptäcka 

frågor som kunde vara svåra att förstå. Detta möjliggjorde en omformulering av 

frågorna i intervjuguiden på ett sätt så att frågorna var begripliga för respondenterna. 
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Då båda har erfarenhet av att hålla intervjuer sedan tidigare, lyckades vi komma åt 

värdefull information om respondenternas upplevelser som var till hjälp för att kunna 

besvara studiens frågeställningar. Eftersom båda har tidigare erfarenheter av 

mindfulness analyserades datamaterialet med så hög objektivitet som möjligt för att 

inte riskera bias. 

Framtida forskning 
Då de flesta studier som gjorts inom detta område är av medicinsk och psykologisk 

karaktär så finns det behov av studier som undersöker användandet av mindfulness 

inom organisationer ur ett sociologiskt perspektiv. Dels genom att undersöka hur 

normer, värderingar och attityder påverkar individers upplevelser av mindfulness som 

hälsofrämjande intervention inom olika typer av organisationskulturer. Den 

föreliggande studien har utförts på ett mindre antal respondenter inom en viss 

organisation, därför kan det vara av intresse att utföra liknande studier med fler 

respondenter inom andra organisationer. I vår studie har vi kunnat identifiera en 

dubbelhet med införandet av mindfulness i en organisation som inte funnits tidigare. 

Detta är något som kan vara intressant för vidare forskning för att undersöka om detta 

kan identifieras hos individer på andra organisationer.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
I vår C-uppsats vill vi undersöka upplevelserna hos individer som har deltagit i ett 
CBMT-program på sin arbetsplats. Intervjun består av tre huvudteman och ett 
avslutande tema. Dessa teman berör dels dina egna upplevelser om programmet 
generellt, om övningarna samt vilka faktorer som varit och är främjande och 
hindrande på arbetsplatsen. 
 
Du som respondent kommer att vara anonym under intervjun och du har möjlighet att 
avbryta intervjun när du vill. Intervjun kommer att spelas in, materialet kommer 
endast att användas till denna studie. Om det är någon fråga som inte känns okej att 
svara på eller som du inte förstår så är det bara att säga till. 
Frågor? Känns det okej? 
 
Bakgrund 
Vilken är din nuvarande befattning på företaget? Kan du beskriva dina 
arbetsuppgifter? 
 
Vilka utmaningar har du i ditt arbete? 

• I vilken utsträckning kan du påverka dina arbetsuppgifter? (krav/kontroll/stöd) 
 

Vad fick dig att anmäla dig till mindfulness-programmet? 
• Har du några tidigare erfarenheter från mindfulness eller något liknande? 

 
Vilka förväntningar hade du på mindfulness? 
 
Upplevelser av mindfulness 
Kan du beskriva de olika delarna i programmet och hur det har gått till rent praktiskt. 

• Hur gick det till när du använde appen och gjorde övningarna? 
 
Hur tyckte du att det var att göra övningarna i programmet? 

• Är det några som varit speciellt avgörande? Vilka? Varför? 
• Hur tänker du att mindfulness är meningsfullt för dig? 

 
Vad tyckte du om implementeringen av programmet? Varför? 

• Vad skulle man kunna göra annorlunda? 
 

Hur ser ditt utövande av mindfulness ut idag? (arbetsvardag och/eller privat) 
 
Vilka effekter har mindfulness lett till för dig? 

• Har du upplevt det som stressreducerande? Varför/varför inte? 
 
Hur skulle du beskriva sammanhållningen före och efter mindfulness-programmet? 
 
Möjligheter & hinder 
Vilka övningar har varit lätta att tillämpa/fungerat bra? 

• Vad tror du är orsaken till detta? 
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Vilka övningar har varit svåra att tillämpa/inte fungerat så bra? 

• Vad tror du är orsaken till detta? 
 
Upplever du att det finns något på arbetsplatsen som underlättar användandet av 
mindfulness? (kollegor, arbetsuppgifter, organisationskultur) 
 
Upplever du att det finns något på arbetsplatsen som försvårar användandet av 
mindfulness? 
 
Avslutande 
Vilka skillnader skulle du säga att du upplevt i din arbetssituation före och efter 
mindfulness-programmet? 
 
Skulle du rekommendera mindfulness till dina kollegor som inte medverkat i 
programmet? 

• Vilken är den främsta anledningen till att du skulle/skulle inte rekommendera 
det? 

 
Har du något du vill tillägga avslutningsvis? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
Hej, 
 
Vi heter Jenny Rinne och Lina Renberg och läser Sociologiprogrammet, med inriktning mot 
socialpsykologi, vid Umeå Universitet. De intervjuer vi kommer att göra med er är en del av 
vår kandidatuppsats. Uppsatsen kommer att undersöka mindfulness i arbetslivet, då vi är 
intresserade av om och hur mindfulness kan vara ett stöd att hantera utmaningar i dagens 
arbetsliv. De frågor vi kommer att ställa er handlar om era upplevelser av mindfulness samt 
hur ni upplevde de övningarna som ingick i CBMT-programmet.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas, kodas och analyseras. All 
information kommer att behandlas konfidentiellt och alla deltagare kommer att presenteras 
anonymt i vår uppsats. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande. När uppsatsen är avslutad kommer du att få möjlighet att ta del av resultaten och 
uppsatsen i sin helhet. 
 
Är det något du undrar över så tveka inte att höra av dig till oss eller vår handledare!  
 
Tack för din medverkan och vi ser fram emot att ses! 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Jenny Rinne   Lina Renberg 
070 – 939 84 23  070 – 360 21 54 
jenny.rinne@hotmail.se  linarenberg@hotmail.com  
 
Handledare: 
Jenny-Ann Danell 
Docent i sociologi 
Sociologiska institutionen, Umeå universitet 
090-7869814 
jenny-ann.danell@umu.se 
	
	


