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Syfte   Syftet är att få förståelse för och kunskap om förhållandet  

   mellan friskvård och gemenskap i en organisation med  

   utgångspunkt i de anställdas perspektiv.     

Metod   Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie på ett företag. De  

   datainsamlingsmetoder vi har använt oss av är observation,  

   samtal och intervjuer.   

Slutsatser Vår grundläggande slutsats är att det finns ett förhållande 

mellan friskvård och gemenskap, för den anställde. Friskvården 

ger gemenskap inom laget, avdelningarna och i organisationen 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  

De svenska medierna har på sistone flitigt diskuterat Sveriges stora folkhälsoproblem. 

Larmrapporterna avlöser varandra om att svenskar rör på sig för sällan. Faktum är att 

bara en av fem svenskar rör sig tillräckligt mycket, enligt Folkhälsoinstitutet.1 De 

flesta anser att det är tidsbrist som gör att de inte kommer igång med någon fysisk 

aktivitet, men senare leder det ofta till att tid får avsättas för sjukdomar som diabetes, 

benskörhet, högt blodtryck, hjärtinfarkt och vissa cancertyper som alla har ett direkt 

samband med bristande motion, enligt idrottsläkaren Sverker Nilsson.2  

 

Som ett svar på folkhälsoproblemet, har en hälsotrend uppkommit och regeringen gav 

Folkhälsoinstitutet uppdraget att göra år 2001 till ett fysiskt aktivitetsår. Som en del i 

projektet ”Sätt Sverige i rörelse” satsade Korpen, Folkhälsoinstitutet och Cancer-

fonden på att sätta företagen i rörelse. Detta var bara början på ett långsiktigt föränd-

ringsarbete som nu kallas ”Håll Sverige i rörelse”.3 Något som också är aktuellt är att 

läkare nu ska kunna ordinera motion till patienter. De ska då ta hjälp av FYSS, FYsisk 

aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, som är tänkt att fungera 

som en handbok, precis som läkarnas egen läkemedelshandbok FASS.4 

 

Som en följd av hälsotrenden har många företag börjat uppmärksamma vikten av en 

välmående personalstyrka och satsar ofta på utvecklade friskvårdsprogram. Friskvård 

ses ofta som en del av företagens personalvård och kan enligt Nationalencyklopedin 

definieras som en samlingsbenämning på sådana åtgärder som stimulerar en individ 

till egna aktiva insatser i hälsobefrämjande syfte. Som friskvårdsaktiviteter räknas inte 

enbart regelbunden motion, utan även goda kostvanor, att vara rökfri, att vara åter-

hållsam med alkohol, få tillräckligt med sömn och vila och undvika stress. I frisk-

vården är det oftast motionsaktiviteter som dominerar.5  

1 Grönlund, Friskvård  - en sund satsning, Östersunds - Posten, 2002-02-27  
2 http://www.svt.se/karlstad/livslust, 2002-04-15 
3 http://bli.fysisktaktiv.nu, 2002-04-15 
4 http://www.svenskidrottsmedicin.org/fyss, 2002-04-15 
5 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=175478, 2002-04-05 
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Flera forskningsrapporter visar på att det är lönsamt för företag att införa friskvård. En 

av dem är Stefan Lundströms kalkylmodell, som visar att friskvården leder till bättre 

hälsa för individen och lägre sjukskrivningskostnader för arbetsgivaren. Hans modell 

säger att investeringar i friskvård ger två till fem gånger pengarna tillbaka.6  

 

1.2 Problemdiskussion 

Lundströms forskning är en av flera som tagit upp friskvårdens ekonomiska effekter 

på företagens lönsamhet, men friskvården kan också tänkas ge andra både positiva 

och negativa effekter som inte är utredda. Om vi ser friskvården utifrån en organisat-

ionsteoretisk synvinkel ger det oss möjligheten att byta fokus från företaget till indivi-

den. Det är individerna som driver organisationerna och genom att sätta dem i fokus 

då vi ser på friskvårdens effekter, hamnar vi i ett område som är vetenskapligt outrett. 

Att sätta individen i centrum gör att vi får en vetskap om hur de anställda förhåller sig 

till friskvården.  

 

Både för företag och den anställde själv, är det viktigt att de som ingår i organisa-

tionen trivs med arbetssituationen och känner arbetstillfredsställelse. För att känna 

arbetstillfredsställelse är det enligt Cohen och Syme viktigt att den anställde känner 

socialt stöd, upplever egen kontroll och känner att det finns lärmöjligheter.7 I det 

sociala stödet ingår problemstöd, kamratstöd, ledningsstöd och öppenhet. Att fokusera 

på det sociala stödet och få fram att samhörigheten är viktig, är det flera forskare som 

stödjer. Bland annat Orht-Gomér och Undén som säger att socialt stöd är av stor vikt 

för den anställde, då han behöver grupptillhörighet och stöd eftersom han tillbringar 

mycket tid på arbetsplatsen.8 Maslow är ett annat exempel, han nämner att det sociala 

behovet måste vara uppfyllt för att en människa ska känna sig motiverad. Det sociala 

behovet består här av vänskap, samhörighet i sociala grupper och känslomässiga band 

till andra personer.9 Att ta upp det socialas betydelse är relevant och intressant, efter-

6 Hallén, Kalkylen visar att friskvård är lönsam - Dagens Industri, 2001-03-31 
7 Cohen & Syme (1985), i Docherty & Åkerlund (1995), Strukturella förutsättningar för människans 
välbefinnande s. 82 
8 Orht-Gomér & Undén (1990), i Docherty & Åkerlund (1995), Strukturella förutsättningar för 
människans välbefinnande s. 77 
9 Maslow (1954), i Jacobsen & Thorsvik (1998), Hur moderna organisationer fungerar s. 225 
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som det inte enbart bidrar till något för den enskilde individen, utan engagerar och 

påverkar en hel grupp. Att känna socialt stöd och samhörighet i sociala grupper 

kopplar vi ihop i ett begrepp, gemenskap. 

 

Vi väljer att utgå ifrån gruppmotionsaktiviteter då vi pratar om friskvård, eftersom vi 

då kan undersöka gemenskap. Om vi ser på en aktivitet där flera personer deltar ger 

det oss möjligheten att se hur dessa upplever gemenskapen dem emellan. Vår tanke är 

att förstå hur gemenskapen i förhållande till en aktivitet som friskvård upplevs hos de 

anställda i en organisation. Valet att se det ifrån de anställdas perspektiv, styrks av att 

gemenskapsdefinitionen bygger på teorier som har sitt ursprung i individer och det är 

dem vi vill få djupare kunskap om.  

 
1.3 Syfte 

Syftet är att få förståelse för och kunskap om förhållandet mellan friskvård och 

gemenskap i en organisation med utgångspunkt i de anställdas perspektiv.     
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2 Metod och tillvägagångssätt 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vi anser att de anställdas upplevelser av gemenskap är en social konstruktion, där 

människorna skapar sin verklighet utifrån sina olika uppfattningar om verkligheten.10 

Denna verklighet är inte fastslagen, utan kan förändras och det kan ses som en process 

som ständigt pågår. Vår uppsats är präglad av nominalism, då vi ska utgå från den 

verklighet som våra intervjupersoner och olika författare kommer beskriva den.11  

 

Redan innan vi började undersöka detta ämne empiriskt, hade vi vissa erfarenheter 

och uppfattningar som låg till grund för vår tolkning. Denna förförståelse byggde på 

de livserfarenheter och den kunskap som vi redan besatt.12 Vi hade alltså en före-

ställning om hur vi uppfattade att friskvård och gemenskap förhöll sig till varandra. 

Vår uppfattning var att friskvård som utövades i grupp kunde leda till att människor i 

organisationer upplevde att gemenskapen tilltog. Den förförståelse vi hade kunde 

både vara negativ och positiv för studien. Negativ eftersom vi riskerade att missförstå, 

få en för ytlig uppfattning av andras budskap eller att bara se det som vi ville se. Det 

kunde även bidra med något positivt till uppsatsen, genom att vi kunde överskrida 

gränserna för våra egna privata erfarenheter och att vi kunde få kunskap som vi själva 

aldrig annars hade fått.13 Vi var medvetna om att våra tidigare uppfattningar kunde 

lysa igenom, men vi ansåg att alla människor har en förförståelse som på något sätt 

kommer fram.  

 

Vi utgick från ett subjektivt synsätt, eftersom det hjälpte oss att studera de anställdas 

upplevelser då vi tolkade den information vi fick. En av grundförutsättningarna för att 

vi skulle kunna tolka var att vi med hjälp av våra värderingar och erfarenheter för-

sökte komma de anställda nära. Vår uppsats kommer inte slå fast några objektiva 

sanningar eller kunna generalisera några orsakssamband.14 Eftersom vi har ett herme-

neutiskt synsätt ser vi snarare att den empiri vi fick fram, representerade något som 

10 Burell & Morgan (1994), Sociological paradigms and organisational analysis s. 4 
11 Burell & Morgan (1994), Sociological paradigms and organisational analysis s. 4 
12 Tabelius (1987), i Patel & Tabelius (1987), Grundbok i forskningsmetodik s. 34 
13 Gummesson (1985), Forskare och konsult s. 41f 
14 Lundahl & Skärvad (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer s.39 
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med känsla och förnuft var tvunget att tolkas subjektivt och det i sin tur bidrog till 

kunskapsutveckling.15 För att få en förståelse för hur de anställda upplevde förhåll-

andet mellan friskvård och gemenskap, kunde vi inte se empirin som en absolut 

sanning. Vi var som vi tidigare nämnt tvungna att tolka och söka efter underliggande 

tänkbara betydelser i det empiriska materialet utifrån vårt syfte.  

 

2.2 Val av metod  

Vår uppsats är kvalitativ till sin karaktär, eftersom det naturligt följde våra tidigare val 

och synsätt. Vi har tidigare redogjort för att vi ser verkligheten som en social kon-

struktion och att vi med hjälp av en tolkande ansats ville få en förståelse för hur de 

anställda upplevde ett visst fenomen. Vår studie bygger på en kvalitativ ansats, efter-

som den grundar sig på att vi genom språket kan ta del av varandras inre världar.16 

För att vi skulle kunna få en djupare förståelse för de anställdas upplevelser behövde 

vi analysera och tolka. Det var då bra med kvalitativ metod, eftersom det gav oss 

möjligheten att förstå hur individen uppfattade ett visst fenomen, inte hur det var.17 

Detta gjorde vi med utgångspunkt från våra studieobjekt för att se hur de upplevde sig 

själva, sin omgivning och det sammanhang de ingick i. 

 

Vi valde att utföra vår kvalitativa undersökning på ett företag. Vi ville dock inte kalla 

det en fallstudie, vilket annars är vanligt att benämna studier som görs på ett eller ett 

fåtal företag. Vi menar att det ofta blir att kvalitativa upplagda studier väljer fallstudi-

emetoden, utan att reflektera över att andra alternativ finns. En fallstudie tillämpas om 

något ska studeras mera detaljerat och i flera dimensioner, vilket är vanligt att organi-

sationsteoretiska forskare gör om syftet är att förstå en organisations hela komplexi-

tet.18 Vi ansåg att vi hade behövt en bredare frågeställning samt mer tid för att få en 

djup förståelse för en hel organisations komplexitet. Det hade krävts fler observation-

er och ytterligare intervjuer för det. 

 

15 Burell & Morgan (1994), Sociological paradigms and organisational analysis s. 5 
16 Patel & Tebelius (1987), Grundbok i forskningsmetodik s. 45 
17 Lundahl & Skärvad (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer s.101 
18 Lundahl & Skärvad (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer s. 187f 
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2.2.1 Val av företag 

Företaget som vi ville genomföra vår studie på skulle ha ett brett och utvecklat frisk-

vårdsprogram. Friskvårdsprogrammet skulle ha funnits ett tag så att de anställda hade 

haft en chans att börja nyttja aktiviteterna och kommit igång med friskvården. Vi 

valde ett större företag, eftersom vi trodde att chansen var större att de prioriterade 

och hade ekonomi för friskvård. Efter att ha varit i kontakt med flera företag, be-

stämde vi oss för att göra vår studie hos Ericsson i Karlskrona. De uppfyllde de 

kriterier som vi redogjort för ovan.  

 

De motionsaktiviteter som Ericsson erbjöd i sitt friskvårdsprogram varierade, bland 

annat eftersom motionsträning kan utövas både individuellt och i grupp. Vi valde att 

utföra vår studie på en gruppaktivitet. För om vi såg på en aktivitet där flera personer 

deltog, gav det oss möjligheten att se hur dessa upplevde gemenskapen dem emellan. 

Dessa gruppaktiviteter var subventionerade eller arrangerande av företaget. Ericsson 

erbjöd ett flertal olika gruppaktiviteter i sitt friskvårdsprogram. Vi bestämde oss för 

att se på gruppaktiviteten innebandy, då det var den aktivitet som engagerade flest av 

de anställda.  

 

2.2.2 Datainsamlingsmetoder 

De metoder som vi använde oss av var observationer, intervjuer och samtal. Vi kom 

från allra första början i kontakt med företagets friskvårdsansvarige och passade på att 

boka en intervju. Syftet med denna intervju var att få insyn i hur företaget tänkte då 

det gällde friskvård och vilka aktiviteter som de erbjöd. Under intervjun fick vi mate-

rial och information från företagets intranät.  

 

Vidare fortsatte vi med att observera en innebandymatch och det gjorde vi för att få en 

bakgrundskunskap om hur aktiviteten praktiskt utfördes samt för att få intryck. Ob-

servation var användbar när vi skulle samla in information från forskningsområden 

som berörde beteenden och skeenden i naturliga situationer.19 Observationen gav oss 

en inblick i och gjorde att vi fick en förståelse för hur en gruppaktivitet utövades i 

19Patel (1987), i Patel & Tebelius (1987), Grundbok i forskningsmetodik s. 93 
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organisationen. Under innebandymatchen vi observerade, möttes lag från två olika 

avdelningar. Under observationen kompletterade vi våra intryck med sporadiska 

samtal med de aktiva som hjälpte oss ytterligare med att få en insikt i och få kunskap 

om ämnet. Dessa samtal var till skillnad mot intervjuerna informella och ostruktu-

rerade. Samtalen och observationen bidrog till uppslag för intervjufrågorna. 

 

Då vi valde att studera hur de anställda upplever förhållandet mellan friskvård och 

gemenskap, ställdes vi inför frågan vilka vi skulle intervjua och hur många. Eftersom 

vi inte själva hade inblick i företaget tog vi hjälp av företagets friskvårdsansvarige. Vi 

såg då en fara i att hon endast skulle välja personer som var väldigt engagerade och 

positiva till friskvård, vi bad henne ta hänsyn till detta. Meningen var att underlaget 

skulle representera en stor del av organisationen och att risken skulle minska att 

studien skulle bygga på en speciell grupp. Tyvärr tog det lång tid innan vi fick något 

förslag på intervjupersoner från henne. Vi fick då lösa det genom att vi erhöll en lista 

av företagets friskvårdsansvarige som bestod av lagledarna för den pågående inne-

bandyturneringen. Vi ringde själva runt och bokade tid med åtta utav de fjorton 

lagledarna. Att vi till en början valde åtta intervjupersoner tyckte vi var rimligt med 

tanke på den tid vi hade till vårt förfogande. Vi var tvungna att börja med ett visst 

antal, sedan var det kvalitén på intervjuerna och svaren från intervjupersonerna, som 

fick avgöra hur många vi kände att vi behövde. Det var svårt att veta när vi fått in 

tillräckligt med material, men efter den åttonde intervjun kände vi en empirisk mätt-

nad eftersom svaren vi fick gav oss få nya intryck. Det kändes som om det de sade, 

redan hade sagts fast med andra ord.  

 

Våra intervjuer var till skillnad från våra samtal inte sporadiska och helt ostruktu-

rerade, utan vi använde oss av förutbestämda frågor som alla intervjupersonerna 

besvarade. Frågeformuleringen och ordningsföljden på frågorna var inte helt satta och 

vi följde upp med följdfrågor om vi tyckte att det behövdes, för att förtydliga eller få 

ett mer uttömmande svar. De intervjuer vi gjorde kallas semistrukturerade och är 
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vanliga vid kvalitativa studier.20 Genom att vi använde oss av enskilda intervjuer fick 

vi fram åsikter, attityder, tankeinnehåll, känslor och upplevelser hos de anställda.21 

 

Under intervjuerna antecknade vi samt spelade in intervjupersonernas svar med hjälp 

av en bandspelare. Inspelningarna gjorde det möjligt för oss att kunna hämta orda-

granna citat vid behov. Vi förde anteckningar för att snabbare kunna sortera och 

bearbeta intervjumaterialet. Inspelningsmaterialet såg vi mest som ett komplement.  

 

Bearbetningen av intervjumaterialet gjorde vi genom att vi utgick från anteckningarna 

och försökte kategorisera intervjupersonernas svar efter teman vi fann. Efter att ha 

hittat en struktur använde vi oss av banden för att få ordagranna citat. Vi valde att ta 

bort störande pauser och ljud, eftersom vi ville göra det läsarvänligt.  

20 Lundahl & Skärvad (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer s. 116 
21 Eneroth (1984), Hur mäter man vackert? s. 102 
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3 Presentation av företaget 

Ericsson AB södra Sverige som är en del av Ericsson AB, finns i Karlskrona, Ron-

neby, Kalmar och Malmö och har totalt 950 anställda. På Ericsson i Karlskrona 

arbetar majoriteten av de anställda i den södra regionen, under vår studie arbetade 650 

personer i Karlskrona. Ronnebykontoret hade 130 anställda och kontoren i Kalmar 

och Malmö hade endast en mindre personalstyrka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Ericssons friskvårdspolicy22 

 

På Ericsson i Karlskrona finns föreningen F.E.S.T (Fritidsföreningen Ericsson Soft-

ware Technology) som är den del i organisationen som har hand om friskvården.  

F.E.S.T ingår i EIF (Ericsson företagens IdrottsFörbund) och fungerar som en ideell 

förening som får avsatta budgetmedel av Ericsson. Efter en tids nedåtgående resultat 

halverade Ericsson AB södra Sverige förra året sitt anslag till F.E.S.T till 300 000 

kronor. Enligt friskvårdsansvarige inom F.E.S.T finns det inga fler planerade in-

skränkningar mot friskvården inom den närmsta framtiden. 

 

All personal är genom sin anställning medlemmar i F.E.S.T och har i och med det 

tillgång till de fritids- och friskvårdsaktiviteter som erbjuds. Till de aktiviteter som 

erbjuds finns det en ansvarig person, det är upp till denna att se till att aktiviteten 

fungerar och sköts. Varje år provar F.E.S.T på nya aktiviteter, sedan är det upp till de 

anställda om det finns tillräckligt med intresse för att någon ska hålla i det.  

22 Ericssons intranät 2002-05-06 

Ericssons friskvårdspolicy: 
 

”Alla medarbetare ska erbjudas möjlighet till friskvårdsaktiviteter. Olika frisk-
vårdsinsatser bidrar till att medarbetare upplever en ökad trivsel, ett ökat välbefin-
nande och en ökad motivation. 
 
Företagets långsiktiga mål är att med regelbundna friskvårdsinsatser bidra till att 
ge medarbetare fysisk, psykisk och social hälsa. 
 
Den enskilde har i första hand ansvaret för sin egen hälsa. Chefer ska genom insikt 
och engagemang initiera och underlätta den enskildes friskvårdsaktiviteter med 
hänsyn till verksamheten.”  
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Presentation av företaget 

 

 

F.E.S.T har tillgång till en egen sporthall och detta underlättar för att ge ett brett utbud 

av aktiviteter. F.E.S.T samarbetar också med andra företag för att kunna ge de an-

ställda subventionerade priser på till exempel gymkort. Under vår studie erbjöd 

F.E.S.T de anställda följande fritids- och friskvårdsaktiviteter:  

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Fritids- och friskvårdsaktiviteter23 

 

EIFs mål är motion, gemenskap och framgång och för tillfället har de en stor motions-

kampanj som heter ”Sätt Ericsson i rörelse” och som håller på mellan den 15 april och 

den 15 juni. Den innebär att den anställde ska röra på sig 30 minuter om dagen i 30 

dagar. Det är helt frivilligt att vara med, men de som vill skickar in en talong över vad 

de har gjort och har då chansen att vinna presentkort. 

 

Som vi tidigare nämnt har vi valt att studera gruppaktiviteten innebandy. Under tiden 

för vår studie fanns det möjlighet att träna innebandy på fasta tider både måndagar 

och onsdagar, dessa tider var till för alla anställda. Det fanns även möjlighet att boka 

sporthallen genom företagets intranät och detta utnyttjades av många för att spela 

innebandy. Vanligt var att innebandylagen på de olika avdelningarna mötte varandra, 

men i och med att företaget hade omorganiserats mycket de senaste åren, levde även 

äldre konstellationer och mixningar av lag kvar.  

 

Under studiens genomförande arrangerade F.E.S.T en turnering i innebandy mellan 

avdelningarna. Den höll på fram till årets slut och till dess skulle alla anmälda lag 

möta varandra. Till denna turnering fanns det ett krav, lagen skulle bestå av personer 

från samma avdelning. Det var upp till lagen själva att boka tid för matcherna i turner-

ingen. Vissa hade vid denna tidpunkt hunnit med att spela flera matcher, medan andra 

bara hade spelat ett fåtal.   

23 Ericssons intranät 2002-05-06 

aerobic   badminton  basket   bordtennis 
bowling   cykling  datorspel  dykning 
fallskärm  fiske   fotboll   fotografering 
go cart   golf   gym   HIFI klubb 
innebandy  klättring  kör   MC  
måla   orientering  paddling  RC 
simning  squash   tennis   volleyboll  
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Friskvård 

 

 

4 Friskvård 

Detta kapitel ska ge en bakgrundsförståelse för ämnet friskvård. Vi ser det inte som 

relevanta teorier till vår uppsats, utan snarare som komplement som hjälper oss att 

diskutera vårt ämne. 

 

Friskvård är ett brett område som består av både åtgärder som stimulerar en individ 

till egna aktiva insatser i hälsobefrämjande syfte men också goda kostvanor, att vara 

rökfri, att vara återhållsam med alkohol, få tillräckligt med sömn och vila och undvika 

stress.24 Även forskningen om friskvård sträcker sig över ett brett område. Detta 

kapitel fokuserar på individens egna aktiva insatser i form av motion och utelämnar 

helt de andra som har att göra med sömn, rökning, alkohol, kostvanor och stress. Det 

gör vi för att vi vill se hur den anställde upplever förhållandet mellan en grupp-

aktivitet som innebandy och gemenskap. Madsens anser att alla människor har ett 

behov av att få röra på sig, speciellt i ett mekaniserat samhälle. Att aktivera sig är en 

av drivkrafterna bakom arbete, lek och fritidssysselsättning. Olika former av sport 

tillfredsställer detta viktiga motiv.25 

 

Trivsel och glädje är två viktiga inslag vid införandet av friskvård enligt Granbom och 

detta kan upprätthållas med enkla medel.26 En annan viktig faktor är om verksam-

heten kan bedrivas under arbetstid, till exempel friskvårdstimme en gång i veckan. 

Efter arbetsdagens slut blir friskvård en prioriteringsfråga som är beroende av fritids-

intresse och familj. Det resulterar i att det blir ganska svårt att motivera till nya 

levnadsvanor.27 Tidsfaktorn har stor betydelse vid motivation. Granbom säger att de 

anställda måste ha tid att motionera, trots allt övrigt som skall göras.28 Eget engage-

mang grundlagt vid ett friskvårdsjippo eller tävlingsmoment kan vara inkörsport, för 

den som burit ett slumrande intresse.29  

24 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=175478, 2002-04-05 
25 Madsen (1969;1976) i Granbom (1998), Att motivera till hälsa s. 24 
26 Granbom (1998), Att motivera till hälsa s. 60 
27 Granbom (1998), Att motivera till hälsa s. 61 
28 Granbom (1998), Att motivera till hälsa s. 83 
29 Granbom (1998), Att motivera till hälsa s. 65 
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Vår teoretiska referensram 

 

 

5 Vår teoretiska referensram 

I detta kapitel har vi beskrivit de teorier som vi har använt oss av i vår uppsats. Vi 

började med att försöka hitta en definition och en förklaring till vad gemenskap var. 

Eftersom vi inte fann några teorier som använde ordet gemenskap, sökte vi efter andra 

besläktade begrepp och teorier där gemenskap kunde tolkas in. Vi tar i slutet av 

kapitlet upp teorier som fokusera på och berör förhållandet mellan friskvård och 

gemenskap. 

 

5.1 Gemenskap 

Det sociala behovet ses av många som en av grundstenarna i motivationsteorierna. 

För att känna motivation är det flera behov som behöver vara tillfredsställda och ett 

utav dem är det sociala behovet. Revstedt ger sin definition på motivation; ”... en 

strävan hos människan att leva ett så meningsfullt liv som möjligt”. Han menar att 

denna strävan är sammanfattningen av människans innersta natur, som är att vara 

konstruktiv, målinriktad, social och aktiv.30  

 

Niklasson nämner att våra behov är personlighetsdrag och kan delas upp i tre viktiga 

grupper; behovet att lyckas, behovet av makt och behovet av social tillhörighet. Dessa 

tre behov skiljer sig åt mellan människor.31   

 

Maslow visar i sin motivationsteori att alla individer har fem grundläggande behov. 

De är inbördes ordnade i en hierarki, på ett sådant sätt att behov högt uppe i hierarkin 

inte uppmärksammas och påverkar beteendet, förrän behov på lägre nivå är tillfreds-

ställda.32 Hierarkin är uppbyggd på fem olika nivåer, den börjar med det fysiologiska 

behovet och följs sedan av trygghetsbehovet, sociala behovet, behovet av status och 

prestige och slutligen behovet av självförverkligande.33 

30 Revstedt (1986), i Granbom (1998), Att motivera till hälsa s. 9 
31 Niklasson (1993), i Granbom (1998), Att motivera till hälsa s. 10 
32 Maslow (1954), i Jacobsen & Thorsvik (1998), Hur moderna organisationer fungerar s. 224 
33 Maslow (1954), i Jacobsen och Thorsvik (1998), Hur moderna organisationer fungerar s. 224 
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Figur 3: Behovshierarkin  

(Egenkonstruerad utifrån Maslows resonemang) 
 

Alderfer är en annan motivationsteoretiker, hans ERG- teori är på flera punkter en 

vidareutveckling av Maslows resonemang. ERG kommer från de första bokstäverna i 

de tre olika behovskategorierna, ”Existence needs” (existensbehovet), ”Relatedness 

needs” (samhörighetsbehovet) och ”Growth needs” (tillväxtbehovet). Han har till 

skillnad från Maslow endast definierat tre olika behovskategorier. Vidare har Alderfer 

ordnat sin teori längs ett kontinuum istället för att ha byggt den på en hierarki. Han 

anser inte, till skillnad mot Maslows hierarkiska model, att ett lägre behov behöver 

vara tillfredsställt innan behov på högre nivå motiverar individen. Här är det alltså 

möjligt att röra sig i båda riktningarna, medan Maslow anser att det lägsta behovet 

behöver vara tillfredsställt innan individen kan gå vidare.34  

 

 

 

 

 

Figur 4: Alderfers ERG-teori 
(Egenkonstruerad utifrån Alderfers resonemang) 

 

34 Alderfer (1972), i Jacobsen och Thorsvik (1998), Hur moderna organisationer fungerar s. 227 

Existence 
needs 

Relatedness 
needs 

Growth needs 
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Maslows tredje nivå, sociala behovet, består av vänskap, samhörighet i sociala grup-

per och känslomässiga band till andra människor.35 Alderfer som bygger sin teori på 

Maslow, har ett liknande behov, ”Relatedness needs”.  Detta samhörighetsbehov 

understryker betydelsen av att ha sociala relationer till andra människor.36  

 

William Shultz ser till skillnad mot Maslow, Alderfer och Niklasson ett annat sätt på 

de behov en individ har, han ser dem i relation till andra människor. Dessa behov 

beskrivs i termerna tillhörighet, kontroll och närhet. Tillhörighet handlar om att bli 

accepterad som medlem och att bli uppmärksammad av de övriga i gruppen. Shultz 

menar att vi har ett behov av att andra ser oss som en separat person och är tillräckligt 

engagerade för att uppfatta våra unika kvaliteter. Kontroll handlar om att hävda och 

tillerkännas kompetens, makt, inflytande, auktoritet och status. Närhet handlar om 

djupare känslor för en annan person. Shultz säger att tillhörighet och kontroll kan rikta 

sig mot hela grupper, medan behov av närhet berör bara en person åt gången.37 Att 

känna tillhörighet i grupp känner vi precis som Shultz, har att göra med förhållandet 

mellan en person och en viss grupp. Individen måste känna sig accepterad och upp-

märksammad av gruppen för att uppleva känslan av tillhörighet och gemenskap.  

 

Cohen och Syme är andra forskare som framhåller betydelsen av socialt umgänge. De 

ser det sociala stödet som de resurser som andra människor bidrar med i termer av 

känslor, information och fysiska resurser.38 Enligt Cohen och Syme är det sociala 

stödet en viktig del av en persons sociala nätverk.39 Docherty och Åkerlund har 

kommit fram till att flera typer av stöd ingår i det sociala stödet, nämligen kamratstöd, 

ledningsstöd, problemstöd och öppenhet. Kamratstödet handlar om att vara hänsyns-

full, hjälpa varandra och att tillhöra ett lag. Problemstödet är likvärdigt, men riktar in 

sig på situationer där problem uppstår för den enskilde, till exempel att den anställde 

får hjälp av arbetskamrater och överordnade när han har svårt att hinna med. Led-

ningsstödet innebär att överordnade uppmuntrar och visar förståelse för arbetet. 

35 Maslow (1954), i Jacobsen & Thorsvik (1998), Hur moderna organisationer fungerar s. 225 
36 Alderfer (1972), i Jacobsen & Thorsvik (1998), Hur moderna organisationer fungerar s. 227 
37 Shultz (1958), i Granér (1991), Arbetsgruppen - Den professionella gruppens psykologi s. 49f 
38 Kessler  & McLeod (1985), Social support and mental health in community samples, i Cohen & 
Syme (1985), Social support and health s. 225 
39 Cohen & Syme (1985), i Docherty & Åkerlund (1995), Strukturella förutsättningar för människans 
välbefinnande s. 78f 
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Öppenhet handlar om att kunna prata om misslyckanden, lägga fram avvikande syn-

punkter, kunna föra hetsiga diskussioner och ändå vara vänner, protestera mot order 

som ogillas och säga det personen tycker och tänker.40 Vi koncentrerade oss på de 

delarna i det sociala stödet som hade med kamratstödet och problemstödet att göra. Vi 

ansåg att ledningsstödet låg utanför vår studie, eftersom vi valde att utgå från de 

anställdas perspektiv. Vidare tyckte vi att öppenheten inte föll under vår studies syfte, 

då det mer ser till individens beteende på ett djupare plan.   

 

Orht-Gomér och Undén har studerat vikten av socialt stöd, som hjälper den enskilde 

att möta de krav som ställs på henne i arbetet, både från kollegor och chefer samt från 

familj och vänner. De tar upp att varje person har ett socialt nätverk för att kunna 

bibehålla en positiv självuppfattning, även om graden av social interaktion som 

personen önskar varierar. Eftersom personalen tillbringar en stor del av sin tid på 

arbetsplatsen, är grupptillhörighet och stöd där av mycket stor vikt för den enskilde.41  

 

Granér skriver att när våra behov blir tillgodosedda, upplever vi känslomässig till-

fredsställelse, till exempel att njuta, att uppleva mening eller att inte känna obehag. 

Detta är målet för all mänsklig aktivitet. Det individuella syftet är alltid i grunden 

emotionellt. En del handlingar ger omedelbar behovstillfredsställelse och syftet med 

dessa handlingar är direkt socioemotionella. Genom att arbeta i lag med andra får vi 

bland annat våra behov av gemenskap tillgodosedda.42 Vi är medvetna om att det inte 

behöver vara att gemenskapsbehovet blir tillgodosett bara för att en person jobbar i ett 

lag. Det är många andra faktorer som också spelar in till exempel hur personerna i 

gruppen fungerar ihop och hur gruppsammansättning ser ut. Vi tycker att denna teori 

är intressant eftersom den tar upp hur alla människor behöver få det socioemotionella 

behovet tillfredsställt. Personer som jobbar i lag kan få sitt behov tillfredsställt genom 

gemenskap. Eftersom vi inriktar vår studie på gruppaktiviteten innebandy, där perso-

ner arbetar i lag med varandra, kan innebandyn ge gemenskap och därför vara en av 

flera faktorer som fyller individens socioemotionella behov.  

40 Docherty & Åkerlund (1995), i Löwstedt (1995), Människan och strukturerna s. 92 
41 Orht-Gomér & Undén (1990), i Docherty & Åkerlund (1995), Strukturella förutsättningar för 
människans välbefinnande s. 77 
42 Granér (1991), Arbetsgruppen – Den professionella gruppens psykologi s. 43 
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 Enligt Granér utgör arbetsgruppen ett instrument för hur den enskilde medlemmens 

individuella syften ska tillgodoses. Den enskilde arbetstagaren behöver gruppen för 

sina sociala och emotionella behov. Exempel på sådana behov är social trygghet och 

gemenskap, att betyda något för andra och att utvecklas som människa. Utifrån dessa 

behov, bildas bland medlemmarna som känner större gemenskap med varandra, 

mindre grupper, subgrupper. De utvecklar sätt att fungera gentemot de andra med-

lemmarna och skapar sig sociala roller. Det bildas dessutom mer eller mindre uttalade 

regler, eller normer för vad som gäller medlemmarna emellan. Allt detta utgör den 

socioemotionella aspekten av grupplivet.43 Vi motiverar denna teori utifrån att de som 

ägnar sig åt friskvård i grupp kan ses som subgrupper.  

 

Granér anser vidare att de socioemotionella syftena i en grupp anger hur de känslo-

mässiga och sociala behoven som finns i gruppen skall tillgodoses. Exempel på socio-

emotionella gruppsyften är att de ska ge gruppens medlemmar en upplevelse av:44 

- trygghet i gruppen 

- gemenskap, likhet och tillhörighet gentemot övriga gruppdeltagare 

- självkänsla, erkännande och respekt i andras ögon 

 

Vi kopplade ihop ordet gemenskap med innebörden av Maslows sociala behov, Alder-

fers samhörighetsbehov, Niklassons tillhörighetsbehov samt Cohen och Symes sociala 

stöd. Vår gemenskapsdefinition bygger alltså på flera teoriers innebörd. För oss är 

gemenskap att känna samhörighet med andra människor. Vi ser att människor har ett 

starkt behov av att känna gemenskap. Denna känsla av samhörighet med andra, är en 

viktig del i det sociala livet.  

 

5.2 Förhållandet mellan gemenskap och friskvårdsaktiviteter 

Som vi tidigare skrivit kopplar vi ihop begreppet socialt behov, samhörighetsbehovet, 

social tillhörighet och socialt stöd med gemenskap. Cohen och Syme ser socialt stöd 

som de resurser som andra människor bidrar med i termer av känslor, information och 

43 Granér (1991), Arbetsgruppen - Den professionella gruppens psykologi s. 20 
44 Granér (1991), Arbetsgruppen - Den professionella gruppens psykologi s. 67 
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fysiska resurser.45 Enligt Cohen och Syme är det sociala stödet en del av en persons 

sociala nätverk.46 Det  sociala nätverket består av flera delar och det är styrkan i 

kopplingarna mellan dessa som påverkar det sociala stödet enligt Cohen och Syme. 

De anser att det finns kopplingar mellan socialt stöd och hälsa eftersom socialt stöd i 

sig självt leder till hälsa.47 Deras slutsats är att det sociala stödet påverkar individens 

hälsa och att positiva relationer mellan socialt stöd och hälsa existerar.  

 

Dandridge är en forskare som i en studie har undersökt om en integrering av arbete 

och lek genom ceremonier kan bidra till upplevelse av gemenskap. Hans studie 

bygger på klyftan mellan arbete och lek samt de skillnader som dessa fenomen har 

som aktiviteter. Lek är i motsats till arbete en vald aktivitet, någonting vi vill göra 

istället för måste.48 Genom att integrera lek och arbete skapar han fenomenet ceremo-

nier.49 Ceremonier presenteras som en aktivitet som kan öka tillfredsställelsen och 

individens vinning av arbetet. Genom att integrera arbete och lek genom ceremonier 

kan viljan med arbetet återkomma och en upplevelse av gemenskap och mening kan 

infinna sig i organisationen.50 

 

För att något ska kunna vara en ceremoni behövs ett par kriterier uppfyllas enligt 

Dandridge. Ceremonin ska representera ritualiserade händelser som är planerade att 

hända vid en speciell plats och vid ett speciellt tillfälle. Händelsen ska vara accepterad 

och önskad av någon grupp.51 Platsen där ceremonin utspelas kan användas för andra 

aktiviteter vid andra tidpunkter, men under tiden för ceremonin får ingen annan akti-

vitet pågå. Deltagarna ska också kunna beskriva att det finns en skillnad mot normal 

arbetsaktivitet.52 Friskvårdsaktiviteten innebandy som vi undersökte tyckte vi stämde 

överens med de kriterier som Dandridge hade ställt upp för att en aktivitet skulle 

kunna kallas för ceremoni.   

45 Kessler  & McLeod (1985), Social support and mental health in community samples, i Cohen & 
Syme (1985), Social support and health s. 225  
46 Hall & Wellman (1985), Social networks and social support, i Cohen & Syme (1985), Social support 
and health s. 225 
47 Cohen & Syme (1985), i Docherty & Åkerlund (1995), Människan och strukturerna  s. 78f 
48 Dandridge (1986), Ceremony as an integration of Work and Play s. 161 
49 Dandridge (1986), Ceremony as an integration of Work and Play s. 159 
50 Dandridge (1986), Ceremony as an integration of Work and Play s. 168 
51 Dandridge (1986), Ceremony as an integration of Work and Play s. 163 
52 Dandridge (1986), Ceremony as an integration of Work and Play s. 164 
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Inom ramarna för ceremonier anser Dandridge att alla eller någon av följande saker 

kan inträffa:53 

 

1. Deltagare kan bli medvetna om och utöka sin kompetens, som sedan kan vara 

positivt för den normala arbetsdagen. Användbara beteenden kan ”tränas” i en 

ceremoni.  

2. Individer kan överskrida sin arbetsroll och uppleva organisatorisk harmoni. De 

kan också lättare förstå helheten av företaget eller produkten, samt avdelning-

ens roll i helheten.  

3. Individens sociala behov kan uppfyllas eller kan kamratskap och gemenskap 

vid arbetet upplevas. Vid en eventuell separation, som till exempel vid pens-

ionering, kan ceremonier göra att gruppharmonin återställs. 

4. Uppmärksamhet riktas mot värden, roller eller mål i organisationen. I en orga-

nisations ceremonier kan vi se organisationens image. Detta kan göras för att 

förstärka det som finns, eller för att signalera och underlätta förändring. 

5. Ny vitalitet och förnyad energi kan framkallas hos deltagarna. Arbets-

ceremonier ger inspiration och kan jämföras med religiösa ceremonier.   

6. Det uppkommer nya temporära gränser för att bli av med aggressiva impulser 

och där kan även allmänna arbetsbekymmer få utlopp. 

7. Det uppkommer nya kommunikationsvägar, eller andra vägar som normalt 

inte används inom hierarkiska organisationer. Detta kan leda till bättre integ-

ration mellan arbetsgrupper eller en ny vertikal kommunikationskanal.  

8. Bland specifika individer och roller kan det tillföras makt och väsentlighet. 

Detta kan vara användbart för att göra dem mer effektiva, eller för att före-

bygga att personerna skyller på någon annan vid följande ceremonier.  

9. Nya medlemmar kan föras in i en organisation och roller kan förändras, då ce-

remoni används som en passage. I ett sammanhang med lek eller spel lär sig 

individerna och status förändras. 

 

53 Dandridge (1986), Ceremony as an integration of Work and Play s. 165 f 
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En slutsats som Dandridge drar är att ceremonier som aktivitet kan öka tillfredsställ-

elsen och individens vinning av arbetet. Genom att integrera arbete och lek genom 

ceremonier kan viljan med arbetet återkomma och en upplevelse av gemenskap och 

mening kan infinna sig i organisationen.54 Dandridge resonemang utgår från att 

ceremonier, som vi tolkar som friskvård, påverkar gemenskapen, medan Cohen och 

Symes studie visar att gemenskapen påverkar hälsan. Dessa två teorier visar alltså att 

det finns kopplingar mellan begreppen, fast att de har olika utgångslägen.  

 

5.3 Summering 

Eftersom det inte fanns några specifika teorier som använder ordet gemenskap, sökte 

vi efter andra besläktade begrepp och teorier där gemenskap kunde tolkas in. Vi fann 

då socialt behov, samhörighetsbehov, social tillhörighet och socialt stöd. Dessa 

begrepp såg vi tillsammans som gemenskap. Vi har visat på att sociala kontakter och 

gemenskap av många ses som ett grundläggande behov för människan. Genom att 

arbeta i grupp kan detta behov tillfredsställas. Eftersom vi tillbringar stor del av vår 

tid på jobbet är det av stor vikt för den enskilda att känna gemenskap där.  

 

Vi har visat att det finns ett förhållande mellan friskvård och gemenskap på ett teore-

tiskt plan. Å ena sidan finns det de som säger att gemenskapen bidrar till hälsa och att 

det finns ett positivt förhållande mellan dessa. Å andra sidan finns det de som visar att 

en ceremoni, som i vårt fall är friskvårdsaktiviteten innebandy, kan öka tillfredsställ-

elsen och individens vinning av arbetet. Viljan med arbetet kan återkomma och en 

upplevelse av gemenskap och mening kan infinna sig i organisationen.   

 

54 Dandridge (1986), Ceremony as an integration of Work and Play s. 168 
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6 Analys 

I vårt analyskapitel har vi varvat presentation av empiri och analys. Vi byggde fram-

för allt analysen på Dandridge teori om ceremonier, som vi tidigare har kopplat 

samman med friskvårdsaktiviteten innebandy. Vi utgick från Dandrige teori eftersom 

det är den teori som är mest relevant för vårt syfte. I detta väver vi sedan in andra 

relevanta teorier. 

 

Alla de punkter som Dandridge tar upp i sin teori är inte relevanta för vår studie, 

eftersom den är organisationsteoretiskt inriktad. Vi har valt att i vår analys utgå från 

följande delar från Dandridge teori, när vi analyserar vår empiri:55 

 

• Ceremonier kan uppfylla individens sociala behov eller ge kamratskap och 

gemenskap vid arbetet. Vid en eventuell separation, som till exempel vid pen-

sionering, kan ceremonier göra att gruppharmonin återställs. 

• Individer kan överskrida sin arbetsroll och uppleva organisatorisk harmoni. De 

kan också lättare förstå helheten av företaget eller produkten, samt avdelning-

ens roll i helheten. 

• Det uppkommer nya kommunikationsvägar, eller andra vägar som normalt 

inte används inom hierarkiska organisationer. Detta kan leda till bättre integ-

ration mellan arbetsgrupper eller en ny vertikal kommunikationskanal.  

• Nya medlemmar kan föras in i en organisation och roller kan förändras, då ce-

remoni används som en passage. I ett sammanhang med lek eller spel lär sig 

individerna och status förändras. 

 

6.1 Sociala behov 

6.1.1 Lärt känna andra anställda genom friskvården 
Vår empiri visar att friskvård är ett bra sätt för att de anställda i en organisation ska 

lära känna varandra. Det kan även bidra till att de anställda lär känna varandra på ett 

nytt och djupare sätt. Vi anser att friskvården är ett bra sätt att tillfredsställa Maslows 

sociala behov, som består av vänskap, samhörighet i sociala grupper och känslo-

55 Dandridge (1986), Ceremony as an integration of Work and Play s. 165 f 
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mässiga band till andra människor.56 Genom att ägna sig åt en friskvårdsaktivitet får 

de anställda chansen att träffa (nya) personer, som de annars kanske inte skulle mött 

genom sina vardagliga arbetssysslor. När anställda träffar varandra genom inneban-

dyn, får de sitt sociala behov till viss del tillfredsställt, precis som Alderfer säger 

behöver människan sociala relationer till andra människor.57 Även Niklasson påvisar 

betydelsen av detta resonemang med sin teori om social tillhörighet.58 Det vi precis 

har diskuterat har visat sig stämma överens med det som intervjupersonerna har sagt.  

 

”Om jag inte spelat innebandy hade jag inte lärt känna lika många personer. Då 

hade det bara blivit de här tre våningsplanen.”  

 

” Jag har lärt känna personer på andra avdelningar och innebandyn har gjort att jag 

lärt känna personer lite bättre, på ett annat sätt. Nu har vi inte hållit på så länge, men 

på sikt blir det nog bättre och bättre.”  

 

”Lär känna folket bättre, blir roligare, blir ett gäng av det, det borde vara fler som 

gör det. Det är jättekul, lär känna folk på ett helt annat sätt än på jobbet, jobbet, 

jobbet, trots att det är på jobbet vi spelar. Det är skillnad!”  

 

Vår empiri visar att det är positivt för den anställde att lära känna personer på ett nytt 

sätt och få kännedom om personerna bakom yrkesrollerna. Det gör att det blir lättare 

för dem att samarbeta och umgås, då de vet hur de ska bete sig mot varandra. En 

intervjuperson berättade att han hade lärt känna en av sina arbetskolleger på ett nytt 

sätt genom friskvården, som han ansåg inte annars hade inträffat. Han fick nya kun-

skaper om honom som bidrog till att han agerade annorlunda i vissa arbetssituationer. 

Det visade sig att han var kristen och inte alls tyckte om att folk använde svordomar, 

vilket ofta förekom under innebandyn. När intervjupersonen senare hade kunskap om 

detta agerade han lite annorlunda och de tillsammans kände att de fick en djupare 

kontakt.  

56 Maslow (1954), i Jacobsen & Thorsvik (1998), Hur moderna organisationer fungerar s. 225 
57 Alderfer (1972), i Jacobsen & Thorsvik (1998), Hur moderna organisationer fungerar s. 227 
58 Niklasson (1993), i Granbom (1998), Att motivera till hälsa s. 10 
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Vi har tidigare diskuterat att friskvård är ett bra sätt att träffa kolleger och få den 

sociala biten tillfredsställd. Om en person har träffat en annan person en längre tid 

ökar möjligheten att de tillsammans får en djupare kontakt som sedan kan växa till 

vänskap. Shultz säger i sin teori att människan har ett behov av närhet, som handlar 

om att vi som individer får djupare känslor för en annan person.59 Säkerligen har de 

flesta anställda redan närhet till några personer utanför jobbet, men genom friskvården 

finns tillfället att finna nya vänner. Om de anställda har ägnat sig åt friskvårds-

aktiviteten en längre tid finns det större chans att de hittar vänner som de får en 

djupare kontakt med.  

 

”Har mer privat att prata om i och med att man spelar bandy. Man får en mer per-

sonlig kontakt och det blir mer som vänner, med andra ord får man en annan typ av 

kontakt.”  

 

Alla människor känner inte samma behov av att umgås med andra. För vissa är det 

viktigare än för andra. Orht-Gomér och Undén tar upp detta i sin teori, att varje 

person har ett socialt nätverk, men att graden av den sociala interaktionen som indivi-

den önskar varierar.60 Vi ser att vissa personer har ett behov av att umgås med sina 

arbetskolleger, medan det för andra räcker att umgås med sina privata vänner. En del 

har helt enkelt inte samma behov av att komma sina kolleger nära, vilket kan ses av 

följande citat: 

 

”Inte viktigt att umgås utanför jobbet. Jag har familj och andra vänner.”  

 

Denna intervjuperson säger att han har vänner och familj utanför jobbet som han 

umgås med och det är fullt tillräckligt. Hans mål med innebandyn är inte att skaffa 

nya vänner, dock ville han upprätthålla relationen till sina arbetskolleger. Eftersom 

friskvårdsaktiviteterna på företaget bedrivs utanför arbetstid, är det speciellt svårt att 

motivera de anställda som har familj, för de har kanske svårt att få tiden att räcka. Det 

blir en prioriteringsfråga som de har att ta ställning till. Detta var precis det Granbom 

59 Schultz (1958), i Granér (1991), Arbetsgruppen - Den professionella gruppens psykologi s. 49f 
60 Orht–Gomér & Undén (1990), i Docherty & Åkerlund (1995), Strukturella förutsättningar för 
människans välbefinnande s. 77 
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menade, att en avgörande faktor till varför vissa personer inte motiveras till att umgås 

är tidsfaktorn.61 Vi tror att det hade varit ännu större uppslutning till friskvårds-

aktiviteterna om de hade fått utöva den på betald arbetstid, detta hade gjort att fler 

kunnat umgås och lärt känna varandra. Då hade kanske även de med familj tagit sig 

tid till friskvården och kunnat utöka sitt sociala nätverk.  

 

En intervjuperson berättade om sina tidigare erfarenheter från sitt förra jobb, där 

friskvården var på betald arbetstid. Tack vare friskvården uppfattade hon, i och med 

att alla deltog, att alla lärde känna varandra. Detta bidrog till en upplevelse av gemen-

skap för samtliga anställda. När hon jämför detta med sin nuvarande arbetsplats, 

märks en klar skillnad när det gäller gemenskapen. På sitt nuvarande jobb känner hon 

ett fåtal personer, som främst kommer från hennes egen avdelning. Det var hon som 

anmälde ett lag till turneringen, för hon visste att det gav positiva effekter för organi-

sationen. Att erbjuda sina anställda friskvård på betald arbetstid har Ericssons ledning 

haft på tal. Det genomfördes dock aldrig på grund av de höga kostnaderna.  

 

6.1.2 Gemenskap inom den egna avdelningen 

Vår empiri visar att friskvård förstärker sammanhållningen och gemenskapen inom 

den egna avdelningen. En bidragande orsak kan vara att de flesta avdelningar har ett 

eget innebandylag som antingen är med i turneringen eller tränar för skojs skull. 

Precis som Granér tar upp i sin teori behöver individen arbetsgruppen för att tillfreds-

ställa sina sociala och emotionella behov.62 Dessa behov är viktiga att avdelningen 

tillfredsställer för den anställde, för att det enligt oss ska uppstå gemenskap. Det har 

alltså framkommit att friskvården är ett bra sätt för en avdelning att stärka samman-

hållningen och bidra till att de anställda upplever gemenskap. För även om inte alla är 

med och spelar, bidrar innebandyn till ett engagemang för hela avdelningen. De har 

något som binder dem samman och får på så sätt en gemensam nämnare och de 

känner en grupptillhörighet. Orht-Gomér och Undén säger i sin teori att i och med att 

de anställda tillbringar stor del av sin tid på arbetsplatsen, är grupptillhörighet och 

61 Granbom (1998), Att motivera till hälsa s. 83 
62 Granér (1991), Arbetsgruppen - Den professionella gruppens psykologi s. 20 
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stöd där av mycket stor vikt för den enskilde.63 På observationen iakttog vi att flera 

personer stod och stöttade och hejade på sitt lag från avdelningen, även om de själva 

inte skulle vara med i matchen. Detta engagemang förvånade oss, men om en avdel-

ning har ställt upp med ett lag, vill så klart de flesta att det ska gå bra för laget. Det 

ligger prestige i att vinna över närliggande avdelningar och andra affärsområden. 

Följande citat visar även hur de som inte spelar är aktiva och intresserade av utgången 

i turneringen: 

 

”Det är även de som inte spelar bandy som intresserar sig för hur det går för laget. 

Men, det är klart, att det är lite bättre gemenskap mellan dem som spelar mot dem 

som inte spelar.” 

 

Samtidigt finns det en lite djupare sammanhållning mellan dem som spelar innebandy, 

jämförelsevis mot de på avdelningen som inte är aktiva. Detta är precis det Granér tar 

upp, att det utifrån arbetsgruppen ibland bildas subgrupper som har större gemenskap 

med varandra än vad helheten har.64 Genom att tillhöra ett lag får de anställda sitt 

behov av kamratstöd tillfredsställt.65 Inom subgrupperna har medlemmarna ett ge-

mensamt intresse och är därför involverade i aktiviteten. De kan efter matchen detal-

jerat gå igenom vad som hänt och då kan intressant eftersnack uppkomma. Detta visas 

bland annat i följande citat: 

 

”Ja vi har lite bättre grupptillhörighet mellan oss som spelar mot de som inte spelar 

på avdelningen. Det blir att man snackar lite om det varje vecka, så det blir att man 

får gemenskap.”  

 

6.1.3 Organisationen som helhet 

Vi tror att friskvården även kan bidra till att den anställde känner en ökad gemenskap 

med de som befinner sig utanför sin egen avdelning och får en ökad kännedom om 

organisationen. Det har att göra med att medlemmarna i lagen som spelar i turne-

63 Orht–Gomér & Undén (1990), i Docherty & Åkerlund (1995) Strukturella förutsättningar för 
människans välbefinnande s. 77 
64 Granér (1991), Arbetsgruppen - Den professionella gruppens psykologi s. 20 
65 Docherty & Åkerlund (1995), i Löwstedt (1995), Människan och strukturerna s. 92 
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ringen är bundna avdelningsvis och i och med att alla lag ska möta varandra tvingas 

de möta personer från andra avdelningar. Det är en stor skillnad mot den normala 

arbetsaktiviteten, där de flesta sitter med individuella arbetsuppgifter eller i mindre 

projektgrupper från den egna avdelningen. Nu får den anställde en chans att träffa inte 

bara sina kolleger på avdelningen, utan även de från andra avdelningar. Eftersom vi 

gjort denna studie på ett stort företag med många avdelningar och affärsområden är 

det kanske ännu viktigare här att de anställda får en chans att träffa folk från andra 

avdelningar, än vad det är i mindre företag där alla arbetar närmare och träffar 

varandra oftare. Vi tycker att friskvårdsaktiviteter är viktigare för gemenskapen i ett 

stort företag än i ett mindre. I det mindre företaget får denna aktivitet inte samma 

genomslagskraft, eftersom de anställda antagligen redan känner varandra. Den här 

iakttagelsen ligger inte innanför vårt syfte och är inte i mittfåran av studien, men vi 

tycker ändå att det är en intressant iakttagelse.  

 

Genom att den anställde träffar folk från andra avdelningar förstår han lättare helheten 

av företaget samt avdelningens roll i helheten. De får en kunskap om de andra avdel-

ningarna som de tidigare inte visste existerade och får reda på vad deras arbetssysslor 

är. Detta är det Dandridge säger kan inträffa i samband med ceremonier. Han nämner 

att individen kan uppleva organisatorisk harmoni, vilket gör det lättare att förstå 

helheten av företaget. Han menar vidare att individen får en helhetsbild över organi-

sationens uppbyggnad och lättare ser sin egen avdelnings roll i det hela.66  

 

”Det ger mer gemenskap mellan avdelningarna. Det är nog bara positivt. Det finns 

avdelningar som man annars inte vetat om.”  

 

”Det är viktigt att umgås utanför arbetet. Friskvård ger informella nät och det är 

kanske så de tänkt när de införde friskvård, inte bara att man ska röra på sig. Jag tror 

det är mest för att folk ska röra på sig, men givetvis får man informella kontakter och 

umgås. Ju smidigare organisation, desto bättre är det för organisationen.”  

 

66 Dandridge (1986), Ceremony as an integration of Work and Play s. 165 f 

 - 29 - 

                                                



Analys 

 
 

”Dels är det att det blir mer kraft i företaget och det blir bättre gemenskap inom 

företaget också.”  

 

6.2 Nya kommunikationsvägar  

Det har framkommit i vår empiri att friskvårdsaktiviteter leder till att organisationen 

får bättre kommunikation mellan sina anställda. Detta eftersom aktiviteterna är till för 

alla och då blandas deltagarna oavsett avdelning, vilket gör att de anställda knyter 

kontakter med personer även utanför sin egen avdelning. Vi tror att de anställda 

lättare kan orientera sig till en person vars kunskaper eller kontakt de är i behov av 

och det påstår även en av våra intervjupersoner. Dandrige säger att ceremonier kan ge 

uppkomst till nya kommunikationsvägar, eller andra vägar som normalt inte används 

inom hierarkiska organisationer.67 Detta menar han kan leda till bättre integration 

mellan arbetsgrupper.   

 

”Man vet vad killarna sysslar med. Det ger organisationen vem-gör-vad” 

  

Intervjupersonen berättade vidare att han genom innebandyn kommit i kontakt med 

många människor och där han fått reda på deras arbetssysslor och specialområde. Det 

hade han senare nytta av då han bytte arbetsuppgifter och behövde hjälp med ett visst 

datorprogram. Då ringde han upp den personen han visste hade arbetat med det 

tidigare och fick svar på sin fråga direkt. Detta tycker vi är vad Docherty och Åker-

lund kallar problemstöd. Det är den del av det sociala stödet som hjälper den enskilde 

i situationer där problem uppstår.68 Vår intervjuperson fick här hjälp av en arbetskam-

rat och det är tack vare den förbättrade kommunikationen som han visste vart han 

skulle vända sig. De anställda vet vad de andra har jobbat med eller jobbar med och 

då går kommunikationen snabbare. En person uttryckte det så här: 

 

”Bättre kontaktnät för organisationen. Allt går mycket snabbare.”  

 

67 Dandridge (1986), Ceremony as an integration of Work and Play s. 165 f 
68 Docherty och Åkerlund (1995), i Löwstedt (1995), Människan och strukturerna s. 92 
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Genom att den anställde knyter fler kontakter, får han ett större socialt nätverk. Att få 

kontakt med en person gör att den anställde har möjlighet att lära känna ännu fler 

genom kompis – kompis metoden. Den anställde vet vart han skall gå och processen 

går snabbare. Flertalet av intervjupersonerna tog upp vår reflektion, där en bland 

annat sa: 

 

”Om man söker upp någon på en avdelning har den vidare kontakter. Det blir ett 

bättre nätverk. Nätverk ger snabbare kommunikation.” 

  

Vi tolkar att den förbättrade kommunikationen som uppkommer genom friskvården, 

ger bättre gemenskap mellan arbetsgrupperna. De anställda bygger ett socialt nätverk 

som sträcker sig längre och vidare än vad som annars hade varit möjligt. När detta 

sociala nätverk växer, tolkar vi det som även att individens gemenskapskrets växer. 

Denna integrering mellan de anställda, leder enligt oss till gemenskap. 

 

6.3 Nya medlemmar i en organisation  

Utifrån vår empiri har framkommit att friskvård är ett bra sätt för att en nyanställd ska 

lära känna sina arbetskolleger och komma in i gänget snabbare. Den nyanställde kan 

då lättare komma in i gemenskapen, både på sin egen avdelning och i hela företaget.  

Dandrige teori säger att nya medlemmar kan föras in i en organisation och roller kan 

förändras, då ceremoni används som en passage.69 Han menar att i ett sammanhang 

med lek och spel lär sig den nyanställde hur de andra agerar och kan lättare förstå 

jargongen. Detta har även våra intervjupersoner sagt: 

 

”Nyanställda kommer snabbare in i gänget. De kommer in i gemenskapen och lär 

känna andra arbetskamrater. Lite mer informella sätt än vad du gör när du arbetar 

tillsammans. När jag själv var nyanställd gick jag med i innebandylaget. ”  

 

”Kommer man ny och börjar jobba på företaget, känner inte en kotte, sitter där och 

jobbar med dina saker, får dina arbetsuppgifter, lär känna de tre personer som ger 

69 Dandridge (1986), Ceremony as an integration of Work and Play s. 165 f 
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dig arbetsuppgifterna. Man vet inte vem som sysslar med vad, går du då en gång i 

veckan och spelar innebandy, träffar 10-12 personer då lär du känna var och en av 

dem ganska snabbt. En ganska bra genväg att lära känna folk om man är ny. Det blir 

även bättre sammanhållning.”  

 

Det kan till och med vara att den nyanställde lär känna och får gemenskap snabbare 

med dem i innebandylaget, än med dem som personen arbetar tillsammans med. Vi 

tolkar det som om det är mer lättsamt att ta kontakt med nya människor om man 

träffas i en miljö då den nyanställde inte känner sig ny och underlägsen. Nu finns det 

möjlighet för den nyanställde att lära känna sina kolleger på ett lättsamt sätt. Till 

skillnad mot den normala arbetsmiljön, då det är mycket prat om jobb och de person-

liga egenskaperna kommer i skym undan. 

 

”I början umgicks jag mer med dem jag spelade innebandy med, än de på min avdel-

ning. Det tar tid att lära känna sina arbetskamrater.” 

 

När nyanställda kommer till en organisation behövs ofta mycket hjälp av andra 

anställda för att förstå rutiner och upplägget av arbetet. Troligtvis är detta extra viktigt 

i organisationer som sysslar med hög teknologiska lösningar, där de är svårt att förstå 

arbetet på egen hand. Som vi skrivit tidigare kan de nyanställda snabbt komma in i 

gänget och gemenskapen, med hjälp av friskvård. De kontakter som den nyanställde 

får via friskvård, kan användas för att få hjälp under den första tiden på arbetsplatsen. 

Problem och oklarheter som uppstår kan lättare redas ut om den nyanställde har ett 

kontaktnät. Docherty och Åkerlund tar upp i sin teori om problemstödet, att den 

anställde får hjälp av arbetskamrater och överordnande när de har problem.70 Det kan 

till exempel vara att en nyanställd behöver hjälp med att förstå eller komma igång 

med en uppgift. Detta stöd kände flera av de intervjuade: 

 

”Stämningen är lätt, alla vill hjälpa och alla ställer upp. Alla svarar väldigt bra, bra 

inskolning”  

70 Docherty & Åkerlund (1995) i Löwstedt (1995), Människan och strukturerna s. 92 
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6.4 Kopplingen mellan hälsa och gemenskap 

Många av de anställda som vi har intervjuat säger att de mår bra av att röra på sig och 

att de känner sig piggare och gladare i och med friskvården. Eftersom de har ett 

stillasittande jobb anser de flesta att det är viktigt med friskvård. En intervjuperson 

berättade att han varje onsdagsmorgon spelade innebandy före jobbet. Efter detta 

tyckte han att han kände sig friskare och piggare hela dagen. Han menade vidare på: 

 

 ”Glad i kroppen leder det till att man blir glad i knoppen”.  

 

Vi har tidigare visat att de anställda som spelar innebandy känner gemenskap både i 

laget, avdelningen och organisationen som helhet. Vi tror att upplevelsen av gemen-

skap har ett samband med känslan av att de känner sig pigga och glada, det vill säga 

hälsan. När den anställde får sitt sociala behov tillfredsställt känner han sig glad och 

upplever känslan av gemenskap. Denna känsla bidrar senare till att hans hälsotillstånd 

förbättras. Till exempel tror vi att den killen som spelar innebandy på morgonen, 

känner sig pigg och glad under dagen, av den orsaken att han har fått sitt behov av 

gemenskap tillfredsställt. Detta resonemang att gemenskapen bidrar till hälsa tar 

Cohen och Syme upp i sin teori, när de säger att det sociala stödet påverkar individens 

hälsa.71  

 

Vi kunde alltså se att friskvård gav gemenskap, genom att vi använde oss av 

Dandridge teori om ceremonier. Detta förhållande förvånade inte oss, då det stämde 

överens med vår förförståelse. Vad som dock överraskade oss var att vi med hjälp av 

Cohen och Symes teori kunde se att när de anställda upplevde gemenskap, gav det 

dem hälsa.  

 

71 Cohen & Syme (1985), i Docherty & Åkerlund (1995), Strukturella förutsättningar för människans 
välbefinnande s. 78f 
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7 Våra slutsatser  

Vi har fått förståelse för och kunskap om att det finns ett förhållande mellan friskvård 

och gemenskap både på ett teoretiskt och på ett empiriskt plan. Genom att se friskvård 

som fenomenet ceremoni, som är ett begrepp enligt Dandridge,72 har vi kunnat se att 

de anställda upplever gemenskap. Enligt oss bidrar dessa ceremonier till mer gemen-

skap inom de olika innebandylagen, avdelningarna och organisationen som helhet. 

Detta var något som förvånade oss, då vi trodde att gemenskapen skulle upplevas 

endast inom laget. Nu visade det sig att gemenskapen spred sig längre ut i organisa-

tionen.  

 

De som spelar innebandy bildar subgrupper i organisationen, dessa subgrupper har 

mer gemenskap än organisationen som helhet.73 Inom subgruppen uppstår det en 

grupptillhörighet och medlemmarna erhåller Docherty och Åkerlunds kamratstöd och 

problemstöd,74 från de andra medlemmarna. Genom att de arbetar i lag med andra får 

de sina behov av gemenskap tillgodosedda. För avdelningarna är innebandyn ett bra 

sätt att stärka sammanhållningen, vilket bidrar till gemenskap för de anställda. De 

flesta på avdelningarna blir engagerade, även de som inte spelar. De upplever att de 

har något som binder dem samman och det ger dem gemenskap. Antagligen märktes 

detta ännu mer nu när företaget var mitt uppe i en innebandyturnering. Inom organi-

sationen hjälper ceremonier till med att bredda individens sociala nätverk, vilket är ett 

begrepp enligt Cohen och Syme,75. Det leder i sin tur till en bredare gemenskapskrets, 

som går utanför den egna avdelningens gränser. 

 

Vi ser att företagets ceremonier har lett till att organisationen fått nya kommunikat-

ionsvägar, av den orsaken att de anställda har knutit kontakter utanför sin egen avdel-

ning. Ceremonier leder till en förbättrad kommunikation vilket i sin tur ger bättre 

gemenskap mellan de anställda, eftersom deras sociala nätverk sträcker sig längre och 

72 Dandridge, T. (1986), Ceremony as an integration of Work and Play 
73 Granér, R. (1991), Arbetsgruppen – Den professionella gruppens psykologi 
74 Docherty, P., Åkerlund, U. (1995), Strukturella förutsättningar för människans välbefinnande, i  
Löwstedt, J. (1995), Människan och strukturerna 
75 Cohen & Syme (1985), i Docherty, P., Åkerlund, U. (1995), Strukturella förutsättningar för männi-
skans välbefinnande s. 78f 
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vidare än vad som annars hade varit möjligt. Vi anser att när den anställdes sociala 

nätverk växer, leder det till gemenskap med flera personer.  

 

Genom att använda ceremoni som en passage kan nya medlemmar smidigare komma 

in i gemenskapen, både på den egna avdelningen och i hela företaget. Detta tror vi 

beror på att miljön är lättsammare, eftersom det inte bara är prat om jobb utan även de 

personliga egenskaperna kommer fram. Det kan till och med vara att den nyanställde 

lär känna och får gemenskap snabbare med de i innebandylaget, än med dem som den 

nyanställde jobbar med.   

 

Vi kan alltså se att friskvård ger gemenskap, genom att använda oss av Dandridge 

teori om ceremonier. Detta förhållande förvånar inte oss, då det stämmer överens med 

vår förförståelse. Vad som dock överraskar oss är att vi med hjälp av Cohen och 

Symes teori kan se att när de anställda upplever gemenskap, ger det dem hälsa.  

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

• Intervjua de som inte ägnar sig åt någon friskvårdsaktivitet och se hur de upp-

lever gemenskapen mellan dem som spelar. Tanken är att se om deras uppfatt-

ning skiljer sig från de aktivas.  

• Titta på ledningens uppfattning om vad friskvården ger den anställde och or-

ganisationen. Tanken är att se om deras uppfattning skiljer sig från de anställ-

das.  

 

7.2 Metodreflektion 

I metodreflektionen går vi igenom vad vi borde gjort annorlunda och vad vi lärt oss 

under resans gång. I och med att vi endast intervjuade lagledarna för lagen i inneban-

dyturneringen, kan det ha bidragit till att vi fick personer som var extra positiva till 

friskvård. Dock var flera utav dem vi intervjuade inte vana innebandyspelare, utan såg 

turneringen snarare som ett tillfälle för att deras respektive avdelningar skulle komma 

igång med någon aktivitet. Vi känner trots det, att det hade varit bättre att få med även 

de som bara spelar innebandy och inte bara lagledarna.  
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Det var bra att vi vid intervjuerna använde oss av både anteckningar och bandspelare, 

när vi dokumenterade dem. Det gav oss möjligheten att effektivisera bearbetningen av 

intervjumaterialet. Det sätt vi valde att bearbetade intervjuerna på, anser vi, sparade 

oss mycket tid.     

 

 - 36 - 



Slutord 

 
 

8 Slutord 

Det diskuteras allt för lite i samhället om de positiva effekter som friskvården ger 

organisationen. Under vår studie har vi förstått att friskvård kan vara bra för organisa-

tionen, förutom att det ger ekonomiska effekter på lönsamheten.76 Organisationen 

vinner på att de anställda har en aktivitet som tillfredsställer de sociala behoven och 

ger dem en upplevelse av gemenskap. Denna gemenskap infinner sig inte bara bland 

dem som deltar, utan sprider sig vidare ut i organisationen.

76 Hallén, Kalkylen visar att friskvård är lönsam - Dagens Industri, 2001-03-31 
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Bilaga: Intervjufrågor 
 

1. Berätta kort vad du arbetar med... 

- Vilket affärsområde tillhör du? 

2. Hur länge har du jobbat på Ericsson? 

3. Vilka olika friskvårdsaktiviteter utnyttjar du? (förutom innebandy) 

4. Var du aktiv och engagerad i någon fritidsaktivitet, innan du började utnyttja 

Ericssons friskvårdsaktiviteter?  

5. Hur ofta utnyttjar du friskvårdsaktiviteter? (ggr/vecka)  

6. Hur ofta spelar du innebandy? 

7. Hur kom det sig att du började med att spela innebandy på Ericsson? 

8. Hur länge har du spelat innebandy inom Ericsson? 

9. Är det samma personer som deltar i innebandyn varje gång, eller tillkommer 

det nya ibland?  

10. Tycker du att Ericsson har ett bra utbud av friskvårdsaktiviteter?  

11. Anser du att friskvård är en viktig fråga för företaget? 

12. Vilka effekter anser du att friskvården ger dig personligen? 

13. Vilka effekter anser du att friskvården ger organisationen som helhet?  

14. Anser du att du fått nya kontakter inom Ericsson, som du annars inte hade fått 

om du inte deltagit i friskvårdsaktiviteter? På nya avdelningar etc? 

- Om ja: Använder du dina nya kontakter, som du fått via friskvårdsakti-

viteterna, för att förbättra och underlätta ditt arbete? Utnyttjar du dem? 

15. De personer du spelar innebandy med, umgås du med någon av dem privat? 

(alltså inte jobbrelaterat)  

- Kände du dem innan, eller har du fått kontakt med nya människor ge-

nom innebandyn?  

- Har dessa nya kontakter lett till att du lärt känna nya personer utanför 

innebandyn? (kompis kompis) 

16. Är det viktigt för dig att umgås och hitta på något med dina kolleger, utanför 

jobbet?  

- Om ja: Tycker du att friskvård är ett bra sätt att göra det? 

17. Tror du att du hade haft samma relationer (kontakt) med dina kolleger, om du 

inte spelat innebandy? 
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18. Vad är gemenskap för dig? (Uppdelat: familj-vänner och jobbet?) En grundde-

finition? 

19. Vad tycker du att Ericsson gör för att främja gemenskapen? 

20. Tycker du att friskvårdsaktiviteter kan vara ett bra sätt att lära känna varandra, 

som t ex för en nyanställd som vill komma in i gemenskapen? 

21. Har du lärt känna och fått djupare kontakt med någon person i samband med 

innebandyn? T o m så du kan tänka dig att anförtro och få stöd av den perso-

nen, om någon sådan situation hade uppkommit?  

22. Upplever du att innebandyn bidragit till en slags grupptillhörighet mellan er 

som spelar? Även gemenskap? 

23. Känner du att innebandyn eller någon annan friskvårdsaktivitet, har bidragit 

till grupptillhörighet som sträcker sig över avdelningarna? 

24. Har du tidigare jobbat för något företag som erbjudit friskvårdsaktiviteter? 

- Några erfarenheter från det? Effekter? 

25. Nu har vi ställt alla de frågor vi hade, vi undrar om du vill göra något tillägg? 

Eller tycker du att det är något annat som vi borde frågat om? 
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