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SAMMANFATTNING 
Återhämtning är av stor betydelse för att Sverige ska kunna uppnå det folkhälsopolitiska 
målområdet hälsa i arbetslivet. Trots det uppger många svenska arbetstagare att möjligheterna 
till återhämtning såsom vila och avkoppling mellan arbetspassen har försämrats. Brist på 
återhämtning kan leda till ökad ohälsa i form av stressrelaterade symptom som utmattning, 
depression och hjärt-kärlsjukdomar men även andra psykiska och fysiska hälsoproblem. 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilken betydelse anställda på ett 
medieföretag lägger i begreppet återhämtning samt hur återhämtning påverkar deras hälsa 
och arbetsprestation. Datainsamling har genomförts med hjälp av fjorton semistrukturerade 
intervjuer där data har analyserat med tillämpning av kvalitativ manifest innehållsanalys. 
Resultatet visade att det fanns en gemensam uppfattning av att återhämtning handlar om att 
koppla av, koppla bort och ta nya tag. Vidare identifierades viktiga faktorer som dels främjar 
och dels hindrar återhämtningen. Resultatet gav även en inblick i hur återhämtningen på olika 
sätt påverkar både hälsa och arbetsprestation genom ökad energi, känsla av pigghet och 
välmående. Slutsatser som kan dras är att återhämtning till stor del handlar om att mentalt 
lyckas koppla bort arbetet. Förmågan till denna mentala bortkoppling påverkar både 
återhämtningen i sig men även hälsa och arbetsprestation. Samtidigt kan konstateras att 
återhämtning på arbetet har betydelse för återhämtning mellan arbetspassen. Detta innebär att 
arbetstagaren personligen bär ansvaret att undvika jobbrelaterade saker under sin fritid och 
hitta meningsfulla aktiviteter att sysselsätta sig med för att byta fokus. Samtidigt bär även 
arbetsgivaren ett ansvar när det gäller arbetsfördelning och arbetsbelastning som måste vara 
jämnare fördelad. 
 
Nyckelord: återhämtning, arbete, arbetsprestation, hälsa, välbefinnande, mental bortkoppling 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack 

till alla som har ställt upp på intervju 

och till deras närmsta chef 

som tillåtit att utföra intervjuerna under deltagarnas arbetstid 
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1. BAKGRUND 
Svenskarnas självskattade ohälsa relaterat till arbetet har visat tecken på att 
minska de senaste åren (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2010). Samtidigt är det 
förhållandevis många som uppger att de är trötta efter arbetsdagens slut och att 
möjligheterna till återhämtning i form av vila och avkoppling mellan arbetspassen 
har försämrats (ibid). Om brist på återhämtning blir till en vana riskerar det att 
leda till ökad ohälsa, människor måste ges möjlighet att varva ner och återhämta 
sig mellan arbetspassen så de orkar och klarar av att upprätthålla en god hälsa 
(Bjurvald, ten Berg, Unge & Schaerström, 2005). Upprepad brist på återhämtning 
leder i det långa loppet till att kroppens stressystem spårar ur och att risken för 
kroniska och påfrestande psykiska och fysiska besvär ökar (van Hooff, Geurts, 
Beckers & Kompier, 2011). Återhämtning är även av stor vikt för att Sverige ska 
kunna uppnå det folkhälsopolitiska målområdet Hälsa i arbetslivet (Regeringen, 
2008; FHI, 2010). Regeringen (2008) har valt att sätta upp hälsa i arbetslivet som 
ett av elva nationella folkhälsomål vars strävan är att uppnå en god hälsa på lika 
villkor för hela svenska befolkningen. Regeringen pekar i sin bedömning på att 
det är viktigt för hälsans del att individer upplever att arbetsliv och privatliv har 
möjlighet att stå i balans till varandra.  
 

1.1 Arbetets betydelse 
Trots att vår totala tid för utfört (betalt) arbete bara uppgår till cirka 10 % av vår 
livstid är arbetet idag så viktigt för väldigt många att man identifierar sig med det, 
även när det gäller ens hälsa (Fjæstad & Wolvén red., 2005). För att uppnå ett gott 
arbetsliv blir det därför viktigt att inrikta sig på arbetstagarens möjlighet till 
delaktighet, inflytande och kontroll (ibid). Som anställd värdesätter man bland 
annat god arbetsmiljö, motivation, möjlighet till påverkan och goda arbetsvillkor 
(ibid). Det är också viktigt för våra arbetsförhållanden att vi upplever en känsla av 
sammanhang, det handlar om att känna meningsfullhet, hanterbarhet och 
begriplighet över sin arbetssituation (Bjurvald, ten Berg, Unge & Schaerström, 
2005; Fjæstad & Wolvén red., 2005).  
    Vad som kan sätta käppar i hjulet för det goda arbetet är ett samhälle som är i 
förändring. Industrialiseringen har inneburit att mycket arbetsglädje har försvunnit 
på grund av maskiner som tagit över arbetsuppgifterna för många arbetstagare 
(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006; Fjæstad & Wolvén 
red., 2005). I och med att arbetsglädjens försvinner, försvinner även en del av 
yrkesstoltheten, samtidigt som motiven till varför man ska och vill arbeta 
förändras (ibid). Nittiotalets finanskris innebar stora nedskärningar som i sin tur 
innebar ökat arbetstempo för de som var kvar, och med det kom en ökad känsla av 
stress (ibid). Att vi idag anammat en livsstilstrend som innebär att vi oftare tar 
med oss arbetet hem på grund av uppluckrade sfärer mellan arbetsliv och privatliv 
försvårar möjligheterna till att uppnå goda arbetsförhållanden då vi riskerar att 
missa återhämtning mellan arbetspassen (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson 
& Lundberg, 2006; Fjæstad & Wolvén red., 2005; Regeringen, 2008). 
Återhämtning är en förutsättning för att orka och klara av att upprätthålla en god 
hälsa och kunna prestera både i arbetslivet och i privatlivet (Regeringen, 2008; 
FHI, 2010; van Hooff, Geurts, Beckers & Kompier, 2011). Uteblir 
återhämtningen ökar risken att drabbas av stressrelaterade symptom som 
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utmattning, depression och hjärt-kärlsjukdomar men även andra psykiska och 
fysiska hälsoproblem (ibid).   
 

1.2 Återhämtning och sömn 
Att motionera, äta bra mat eller vara socialt aktiv med familj och vänner är 
beteenden som visat sig ha bra inverkan på återhämtning, men oavsett vad så är 
sömn en av de mest avgörande faktorerna (Bjurvald, ten Berg, Unge & 
Schaerström, 2005; Danielsson, Heimerson, Lundberg, Perski, Stefansson & 
Åkerstedt, 2009; van Hooff, Geurts, Beckers & Kompier, 2011). Danielsson et al. 
(2009) menar att sömn är motsatsen till stress, sömn är vad som hjälper kroppen 
att återställa sig efter ansträngningar som förbrukat kroppens energi. Sömn, och 
då framför allt djupsömnen, är den återhämtningsperiod som är allra viktigast för 
människan eftersom sömn läker och bygger upp kroppen igen både fysiskt och 
psykiskt för att kunna fungera (Frank, 2006; Danielsson et al., 2009; Ohlmann & 
O’Sullivan, 2009). Hjärnan återställs, kroppen repareras och stresshormoner 
hämmas vilket innebär att sömn är en förutsättning för att kunna uppnå god hälsa 
och välbefinnande (ibid). Försämrad sömn under bara några dagar kan påverka 
kroppen på samma sätt som stress genom ökade stresshormoner, förhöjd 
blodsockernivå och blodfett samt försämrat immunförsvar (Danielsson et al., 
2009). Samtidigt är stress i sig något som lätt stör sömnen, så risken är att det 
utvecklas en ond spiral (Danielsson et al., 2009; Ohlmann & O’Sullivan, 2009).  
    Ohlmann och O’Sullivan (2009) menar att god sömn är lika viktigt för att 
bibehålla en god hälsa som det är med träning och bra diet. De pekar vidare på att 
kronisk sömnbrist kan påverka hälsan genom bland annat försämrad 
ämnesomsättning och viktökning, hjärt-kärlsjukdomar, sämre minne, diabetes typ 
II och depression. Söderström, Jeding, Ekstedt, Perski och Åkerstedt (2012)  
menar att sömnbrist i form av mindre än sex timmars sömn per natt har ett starkt 
samband med utveckling av utbrändhet, även efter justering för sömnkvalité, 
jobbtankar under fritid och arbetskrav. Sömnkvalité och känsla av återhämtning 
på kvällen bidrar däremot båda till hur en individs känsloläge ser ut morgonen 
efter och hur pass snabbt man kommer igång med dagen (Sonnentag, Binnewies 
& Mojza, 2008).  

 
1.3 Återhämtning genom aktiviteter 
Återhämtning efter arbetet kan utgöra en berikande upplevelse som underlättar 
ansträngning under arbetstid genom att den bidrar till ökad energi och/eller 
möjligheter till avslappning (Sonnentag och Niessen, 2008). Det i sin tur skulle 
kunna ge ny kraft till att orka med effektiva aktiviteter för återhämtning efter 
arbetets slut (ibid). van Hooff, Geurts, Beckers och Kompier (2011) visar på att 
det viktiga inte är vad man gör, utan vad man har för känslor inför det man gör. 
De menar att aktiviteter som engagerar och bidrar till positiva känslor hos 
individen är också bra återhämtningsaktiviteter. Sådana glädjefyllda aktiviteter 
ger en ökad energi, minskad trötthetskänsla och kan snabbt minska 
stresspåverkande faktorer. Vidare pekar deras studie på att belastning i arbetet kan 
ha positiva effekter på återhämtning såvida det samtidigt innebär att individen har 
en positiv känsla kopplad till arbetsuppgiften. Samma resultat visar Binnewies, 
Sonnentag och Mojza (2009) som dessutom pekar på att positiva upplevelser 
utanför arbetet, inklusive känslan att hunnit återhämta sig, leder till en ökad 
arbetsprestation under längre tid. Deras analys visade även att kreativiteten 
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försämras om man upplever svårighet med att koppla bort jobbrelaterade tankar 
under fritiden, så kallad mental bortkoppling, samtidigt som man känner sig dåligt 
återhämtad.  
 

1.4 Arbetsengagemang kopplat till återhämtning 
Kühnel, Sonnentag och Westman (2009) har undersökt om kortare vila kan öka 
personers engagemang för arbetet och kom fram till att arbetsengagemanget 
påverkas av hur man upplever fritiden. I de fall där man lyckats att mentalt koppla 
bort arbetet under en kortare vila förekom väsentliga förbättringar av 
arbetsengagemanget (Kühnel, Sonnentag & Westman, 2009). De här resultaten 
menar forskarna själva stämmer överens med att det är just när man lyckas uppnå 
både fysisk och mental bortkoppling av arbetsrelaterade krav som de uttömda 
resurserna får möjlighet att återställas. Vidare antyder resultaten att personer som 
är väldigt delaktiga i sitt arbete är mer villiga att återinvestera sina resurser i 
arbetet och kan därför på ett direkt sätt visa högre arbetsengagemang efter en 
kortare vila, jämfört med personer som inte är lika delaktiga (ibid). Samtidigt är 
det personerna med stor delaktighet i arbetet som också har svårast att mentalt 
lyckas koppla bort arbetet under sin fritid och få den återhämtning de behöver 
(ibid). 
    Fritz, Yankelevich, Zarubin och Barger (2010) menar att både hög och låg 
mental bortkoppling försämrar arbetsprestationen när det gäller utförandet av 
arbetsuppgifter och initiativtagande. Deras resultat visar nämligen på att det är vid 
en medelnivå av mental bortkoppling, det vill säga inte för hög och inte för låg, 
som arbetsprestationen blir som bäst. 
 

1.5 Teknikens effekter på återhämtning 
Dagens arbetsplatser är välförankrade med en utvecklad teknologi med smarta 
telefoner, trådlös uppkoppling och molntjänster som tillåter oss att vara 
uppkopplade mot arbetet dygnet runt. Park, Fritz och Jex (2011) menar att 
teknikanvändning som är arbetsrelaterad har ett negativt samband med förmågan 
till mental bortkoppling. De kunde se att det fanns en ökad benägenhet av 
arbetsrelaterad teknikanvändning i hemmet hos personer med högt 
jobbengagemang, samtidigt som dessa var mindre benägna att mentalt koppla bort 
jobbet. För att öka förmågan av mental bortkoppling, och därmed positiva 
upplevelser av återhämtningen, är det betydelsefullt att kunna skilja på arbete och 
fritid då det leder till en minskad användning av jobbteknik i hemmet (Park, Fritz 
& Jex, 2011). 
 

1.6 Arbetsliv kontra privatliv 
Sonnentag, Kuttler och Fritz (2010) genomförde en studie där de undersökte 
arbetsrelaterad stress, återhämtning från sådan stress och rumsliga gränser mellan 
arbetsliv och privatliv. Resultatet visade att en hög arbetsbörda, känslomässig 
obalans och brist på rumsliga gränser mellan arbetsliv och privatliv ledde till en 
försämrad förmåga att mentalt lyckas koppla bort arbetet på fritiden, och blir 
därmed ett hinder i återhämtningsprocessen. Det gick också att konstatera att en 
stressig jobbsituation inte bara leder till emotionell trötthet och behov av 
återhämtning utan det skapar även svårigheter att mentalt koppla bort jobbet 
(Sonnentag, Kuttler & Fritz, 2010). Med emotionell trötthet menas upplevelsen av 



 

4 
 

att de känslomässiga och psykiska resurserna är överansträngda och uttömda 
(ibid). Fritz, Yankelevich, Zarubin och Barger (2010)  pekar på att ju bättre en 
person lyckas koppla bort arbetet mentalt under sin fritid, desto bättre välmående 
rapporteras. Anledningen är att den mentala bortkopplingen bidrar till att nivåerna 
av emotionell trötthet minskar samtidigt som tillfredsställelse över livet ökar 
(Fritz, Yankelevich, Zarubin & Barger, 2010).  
 

1.7 Återhämtning i föreliggande studie 
Ett stort svenskt medieföretag genomförde hösten 2011 en webbaserad 
medarbetarundersökning som berörde hur medarbetarna upplevde bland annat 
medarbetarskap, ledarskap, hälsa och arbetsmiljö på sin arbetsplats. Det här är en 
årligt återkommande process som företaget genomför för att få ett underlag till 
fortsatt arbetsmiljöarbete och även för uppdatering av arbetsmiljöplaner. 
Undersökningen riktades till tillsvidare- och visstidsanställda som varit anställda 
längre tid än tre månader, deltagarna var anonyma och undersökningen fick en 
svarsfrekvens på 76 procent. Själva undersökningen byggde på en sexgradig 
svarsskala, med ytterligare möjlighet att svara ”vet ej/ingen åsikt”, där de 
sexgradiga svaren sedan sammanställts till en nöjdhetsgrad angiven i procent. Två 
områden som fick sämre nöjdhetsgrad, och som behöver förbättras i företaget som 
stort, är återhämtning samt balans mellan arbetsliv och privatliv.  
    På en av företagets lokala arbetsplatser i södra Sverige, vidare kallat Företag X, 
var återhämtning det område som fick näst lägst betyg. 38 procent av 
medarbetarna var missnöjda med återhämtningen, 57 procent upplevde 
återhämtningen som ”sådär” och endast 5 procent var nöjda med den. När det 
gäller balansen mellan arbetsliv och privatliv var över hälften av medarbetarna på 
Företag X mindre nöjda. Svarsfrekvensen var här 91 procent. 
    Ett problem med medarbetarundersökningen är att där aldrig gjordes någon 
definition av vad som menas med återhämtning. Av den anledningen vet inte 
heller arbetsgivaren vad medarbetarna har utgått ifrån när de har svarat på 
frågorna, vilket gör det svårt att tolka resultatet rättfärdigt. Med den 
utgångspunkten har föreliggande studie för avsikt att undersöka vad medarbetarna 
på Företag X har för uppfattning om återhämtning och vidare hur de anser att 
återhämtningen påverkar deras hälsa och arbetsprestation. Tanken är att studien 
ska kunna skapa möjligheter för arbetsledningen i arbetet att förbättra 
återhämtningen för de anställda. 
    I den här studien kommer fokus ligga på återhämtning mellan arbetspassen 
vilket innebär den tid som medarbetarna själva har ansvar över. Definitionen av 
återhämtning ligger i samma anda som går att tolka av Bjurvald, ten Berg, Unge 
och Schaerström (2005), Regeringen (2008) samt Sonnentag och Niessen (2008), 
nämligen en process att återsamla krafter, ladda batterierna och hämta ny energi 
som bidrar till att kroppen psykiskt, fysiskt och känslomässigt återintar ett för 
individen normalt tillstånd. 
    Studien kommer genomföras ur ett salutogent perspektiv för att se vad det finns 
för faktorer som bidrar till en bra återhämtning, och vilka positiva effekter 
återhämtning har för hälsan och arbetsprestationen. Med det åsyftas att fokus 
kommer ligga på hälsofrämjande faktorer. Salutogenes syftar till att studera vad 
som bidrar till uppkomst av hälsa snarare än att se till vad som orsakar sjukdom 
(patogenes) (Medin & Alexandersson, 2000). 
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2. SYFTE 
Syftet var att undersöka vilken betydelse medarbetarna på Företag X lägger i 
begreppet återhämtning samt hur återhämtning påverkar deras hälsa och 
arbetsprestation. 
  

2.1 Frågeställning 
Specificerad frågeställning till syftet var: 

• Vad innebär återhämtning för medarbetarna på Företag X?  
• Vad är för dem betydelsefullt för en god återhämtning? 
• Hur uppfattar de att återhämtning påverkar deras hälsa? 
• Hur uppfattar de att återhämtning påverkar deras arbetsprestation? 

 

3. METOD 
För att få svar på frågeställningen har en empirisk kvalitativ intervjustudie 
genomförts. Den kvalitativa metoden syftar på att se, förstå och beskriva världen 
och dess innehåll utifrån andra människors perspektiv (Kvale & Brinkmann, 
2009). 
 

3.1 Urval 
I urvalet ingick de personer som vid studiens genomförande var anställda på 
Företag X och har arbetat minst tre sammanhängande månader. Det här 
resulterade i ett urval om 17 personer. Urvalskriterierna är desamma som för 
deltagandet i medarbetarundersökningen där återhämtning angavs som ett 
problem. Medvetenhet fanns om att personerna som deltog i 
medarbetarundersökningen inte är helt och hållet samma personer som inkluderas 
i begränsningen vid studiens genomförande. Utöver de 17 personerna i urvalet 
fanns ytterligare tre personer som föll innanför inklusionskriterierna men som 
exkluderades på grund av att en person var sjukskriven på obestämd tid och två 
skulle sluta sin anställning i april 2012 och kunde därför inte garantera att de var 
kvar på företaget innan studien nådde sitt slut.  
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Data för studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med viss grad 
av standardisering. Valet föll på intervjuer för att på så vis få möjlighet att förstå 
intervjupersonerna bättre och vid intressanta eller tveksamma svar få möjlighet att 
följa upp svaren och säkerställa förståelse, en möjlighet som inte hade funnits vid 
enkäter (ibid).  
    Intervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjuguide vilken har skapat en 
referensram för intervjun och bestått av ett visst antal fasta frågor för att hålla 
fokus på forskningsfrågan (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtidigt har det gett 
möjlighet att ta frågorna i olika ordningsföljd och ställa följdfrågor (ibid) Innan 
intervjuerna genomfördes testades intervjuguiden på tre andra personer i olika 
åldrar och med olika arbetsuppgifter för att upptäcka eventuella brister. 
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Testintervjuerna visade på att frågorna var lätta att förstå och svara på samt att 
intervjuaren ställde bra följdfrågor och var uppmärksam. Bedömning gjordes att 
intervjuguiden inte behövde korrigeras. 
    Samtliga intervjuer spelades in vilket är det vanligaste, och mest effektiva, 
sättet att registrera intervjuer på (Kvale & Brinkmann, 2009). Bandaren 
försäkrade god ljudkvalité vilket medförde en kvalitetssäkrad analysprocess 
(ibid). Genom att spela in intervjuerna ges intervjuaren möjlighet att koncentrera 
sig på vad som sägs och har lättare för att ställa relevanta och viktiga följdfrågor 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Dessutom finns intervjun permanent registrerad 
under hela studiens genomförande vilket innebär möjlighet att återvända till 
intervjuerna vid behov. Innan varje intervju påbörjades kontrollerades tillgängligt 
utrymme, ljudnivå samt batterinivå och en testinspelning gjordes för att försäkra 
om att bandaren fungerade som den skulle. Direkt efter varje intervju har 
ljudklippet raderats från bandaren efter att det först förts över till ett USB-minne 
som förvarats utom räckhåll för obehöriga. 
    För att det skulle vara möjligt att intervjua personerna på arbetsplatsen utan att 
det påverkade deras övriga arbete för mycket var en ungefärlig tid på 30 minuter 
utsatt till intervjuerna. Ingen intervju gick över den gränsen. För att hålla 
intervjuerna inom ramen för syftet men ändå kunna få ut bästa kvalité av den tiden 
som gavs har fokus lagts på ämnena i intervjuguiden. Plats för intervjuerna har 
varit ett ”bibliotek” som finns på arbetsplatsen där dörrar har varit stängda och en 
lugn ostörd miljö har skapats. Intervjupersonen har suttit i en soffa medan 
intervjuaren suttit i en stol bredvid. Bandaren har varit placerad på ett soffbord. 
    

3.3 Databearbetning 
De inspelade intervjuerna transkriberades av intervjuaren själv allt eftersom de var 
klara, antingen samma dag eller dagen efter intervjun genomfördes. Till viss del 
påbörjades analysen av intervjuerna redan vid transkriberingen då olika mönster 
och upprepade betydelser kunde identifieras. Dessa iakttagelser antecknades och 
underlättade för intervjuaren att snabbt få upp en struktur i materialet när 
analysprocessen satte igång på riktigt. Intervjumaterialet har analyserats genom 
tillämpning av kvalitativ manifest innehållsanalys. Utifrån inspiration från 
Graneheim och Lundman (2004, 2008) användes Excel för att registrera analysens 
olika faser, något som underlättade hela analysprocessen eftersom det blev en 
överblickbar struktur på intervjumaterialet.  
    Analysen fortsatte genom att allt transkriberat material skrevs ut och lästes 
igenom upprepade gånger för att skapa en helhetsbild utav all data. Under tiden 
som de sista genomläsningarna av textmaterialet gjordes markerades 
meningsenheter upp vilka identifierades som betydande delar för att svara på 
frågeställningen. När det var gjort började arbete med att få ner text och meningar 
i mindre enheter, så kallad meningskoncentrering, där samma sak ska sägas men 
med färre ord (Graneheim & Lundman, 2004, 2008). De meningsbärande 
enheterna skulle vara relevanta för studiens syfte och vid meningskoncentreringen 
var det viktigt att bevara textens kärna (ibid).  
    Nästa steg följdes av så kallad abstraktion där meningsenheterna kodades med 
ord som pekade på kärnan i vad som sades. Innan kategorierna formades 
sammanställdes koderna för att se vilka som sa samma sak, ett arbete som i det 
här fallet genomfördes med hjälp av färgkodning där en färg fick representera en 
gemensamhet. Vidare skapades först huvudkategorier baserade på vilka frågor 
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meningsenheterna och koderna svarade på, och därefter i vissa fall 
underkategorier för att särskilja på mer specifika koder. Kategorierna reflekterade 
kärnan och centrala budskap i intervjusvaren och representerade i det här fallet det 
manifesta, alltså uttalade, i insamlad data (Graneheim & Lundman, 2004, 2008).  
 

3.4 Etiska aspekter 
Då studien har inbegripit intervjuer med människor så har en etisk 
egengranskning genomförts före studiens start, se bilaga 2. Enligt 
egengranskningen fanns ingen antydan till att en etisk prövning hos kommittén 
borde ha genomförts innan start, däremot ställs alltid krav på etiska reflektioner 
och hänsyn före, under och efter en studies gång. Syftet med den här studien var 
noga genomtänkt och bedömningen var att studien gav goda chanser för en 
förbättrad livssituation för deltagarna. En risk fanns att intervjudeltagare upplevde 
stress under själva intervjun samt inför att resultatet kommer bli offentligt, 
samtidigt som intervjun kan ha lett till nya reflektioner och positiva upplevelser 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare är informerat samtycke av stor vikt och 
deltagarna har därför fått tydlig information om:  
 

• vem som är huvudansvarig för studien 
• vad studien har för syfte, mål och vilken nytta resultaten kan ha framöver 
• att det är fullt frivilligt att delta 
• att man när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att bli ifrågasatt 
• hur studien/intervjun var tänkt att gå till 
• att de som inte ville bli inspelade hade rätt att slippa det 
• hur materialet kommer hanteras i efterhand; att inspelningarna kommer 

förstöras när studien är avklarad och rapporterad 
• att konfidentialitet utlovades genom att intervjuerna skulle avidentifieras, 

vid eventuell citering skulle fingerade namn användas, ingen annan skulle 
veta vad var och en har sagt, där råder tystnadsplikt gentemot deltagarna 
och integritetsskydd skulle beaktas genom största möjliga 
försiktighetshantering av materialet. 

 
 
 
Informationen har förmedlats till deltagarna på följande tre sätt i följande ordning: 

- vid en arbetsplatsträff där nästan alla närvarade 
- via mail till samtliga personer i urvalet 
- via utskriven blankett som delgetts deltagaren vid intervjutillfället 

innan intervjun påbörjas 
 

Ett godkännande och samtycke att utföra studien på Företag X har mottagits från 
närmsta chef som även inhämtat godkännande och samtycke av arbetsledare och 
fackliga representanter på arbetsplatsen. 
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4. RESULTAT 
Analysen av datamaterialet har genomförts utifrån de fyra frågeställningarna som 
studiens syfte vilar på, nämligen vad återhämtning betyder för intervjupersonerna, 
vad som är viktigt för återhämtningen samt hur återhämtning kan tänkas påverka 
hälsa respektive arbetsprestation. Resultatet av innehållsanalysen redovisas nedan 
utefter de kategorier och underkategorier som kodningen har resulterat i. Vid 
citering av intervjupersonerna används fingerade namn, detta för att dels kunna 
koppla samman svar från olika individer, dels för att ge ett mer verkligt intryck. 
 

4.1 Återhämtningens innebörd 
Den här kategorin är indelad i två underkategorier, Koppla av och koppla bort 
jobbet samt Ta nya tag. Underkategorierna speglar de två huvuddragen i vad 
intervjupersonerna ansåg att återhämtning betyder och innebär för just dem. Vad 
som framkom tydligt var att majoriteten av intervjupersonerna från början inte 
hade en helt klar uppfattning om vad återhämtning är för just dem, något som kan 
ses genom att många i sina svar använde osäkerhetsord som ”väl”, ”tror”, 
”kanske” och ”nog”. 
 

4.1.1 Koppla av och koppla bort jobbet 
Det mest återkommande svaret på vad återhämtning innebär var att det handlar 
om att lyckas koppla av och koppla bort arbetet. Att koppla bort innebär att helt 
och hållet att lägga tankarna på något annat än jobbet under sin fritid. 
 
 

”Alltså jag tycker det handlar väl om någon slags… ja alltså 
avkoppling. Att kunna koppla av och kunna koppla bort, väldigt 
mycket tankarna på jobbet och göra andra saker. För mig är det 
viktigt att lämna jobbet när jag går härifrån.” 
 - Anna 

 
 
Många associerade återhämtning med saker som uttalat inte har med arbetet att 
göra. Det handlar alltså inte bara om att sluta tänka på jobbsaker utan många 
menar att återhämtning finns i allt sådant som inte har med jobbet att göra. 
 

 
”Återhämtning… allt som inte är jobbet är ju återhämtning.” 
 - Maria 

 
 
Återhämtning är för många också att gå ner i varv, ta en vila direkt efter arbetet 
och att få ordentligt med sömn. En åtgärd där man försöker vila både fysiskt och 
psykiskt. 
 
 

”Återhämtning för mig är att vila upp både kropp och hjärna 
egentligen tror jag.”  
- Rickard 
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4.1.2 Ta nya tag 
Återhämtning handlar även om en process där intervjupersonerna samlar energi 
och försöker komma tillbaka till ett utgångsläge eller så kallat normalläge. 
Energin som samlas upp under återhämtningen används sedan till att orka möta en 
ny dag. 
 
 

”Alltså det första jag tänker på är ju att man ska återställa sig så 
man är i så bra skick som möjligt nästa dag för att jobba en dag till. 
Och att kunna koppla av jobbet.”  
- Therese 

 

4.2 Vad främjar återhämtning 
Den här kategorin har delats upp i fyra underkategorier, Meningsfulla aktiviteter 
hjälper till, Sömn och vila är viktigt, Att känna sig nöjd underlättar samt Rast på 
arbetet underlättar. Underkategorierna talar för de faktorer som 
intervjupersonerna ser som mest betydelsefulla för att de ska lyckas återhämta sig 
och känna sig återhämtade. 
 

4.2.1 Meningsfulla aktiviteter hjälper till 
Samtliga intervjupersoner anger att sysselsättning i någon form spelar en viktig 
roll i deras återhämtningsprocess. Vad sysselsättningen består av varierade stort 
men gemensamt var att man finner aktiviteter och liknande som gör att man byter 
fokus och släpper jobbtankar. Det upplevdes viktigt för en stor del av 
intervjupersonerna att byta fokus och göra saker som inte är knutna till jobbet på 
något vis. 
 
 

”Jag försöker fylla min fritid med andra saker än att göra det som 
jag ändå gör på jobbet. […] Jag mår psykiskt bättre av att göra det 
helt enkelt har jag upptäckt, så då kör jag på det.”  
- Therese 

 
 
För ganska många var olika former av fysisk aktivitet, exempelvis promenader, 
trädgårdsarbete, träna på gym och avslappningsövningar, de främsta 
återhämtningsaktiviteterna. Många talade om den fysiska aktiviteten som något 
som rensar kroppen på dålig energi, man kan bli trött av det men på ett skönt sätt 
och det underlättar hela återhämtningsprocessen. 

 
”[…] nu brukar jag springa men jag antar att man kan väl göra vad 
som helst men någon slags fysisk aktivitet tycker jag […] är viktig 
för återhämtning, och det blir också lite som en meditation. Sedan 
jag började springa tycker jag det är mycket lättare… jag orkar 
mycket mer, och det är nog inte bara den fysiska delen som i och för 
sig är självklar, utan det är nog mycket även den psykiska delen att 
det blir någon slags… meditation.” 
- Anna 
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Återkommande var också tankar kring att göra saker som inger positiva känslor 
och som inte innebär några prestationskrav. Samtidigt som positiva saker kan vara 
uttröttande så kan de också tillföra ny energi. För att kunna återhämta sig 
ordentligt kände en del att det måste finnas tid till att göra det man själv vill och 
känner för. 
 
 

”Man behöver ju också ganska mycket tid då man, ja just tycker att 
man inte gör något, eller inte presterar någonting.” 
- Johanna 

 

 
4.2.2 Sömn och vila är viktigt 
För de som angav sömn och vila som en viktig del av återhämtningen lades en 
väldigt stor betoning på hur viktig sömnen och vilan är för att orka med både en 
ny arbetsdag, men också att orka med den övriga återhämtningsprocessen som 
består av olika aktiviteter.  
 
 

”[…] just när jag kommer hem har jag behovet av att sätta mig ner 
eller lägga mig en liten stund och bara vila och inte göra 
någonting.” 
- Mattias 

 
 

”Ibland när man är riktigt, riktigt utkörd så brukar jag bli sjuk, då 
sover jag bara i något dygn eller två. Och det är väldigt bra 
återhämtning också.” 
- Lisa 

 
 

4.2.3 Att känna sig nöjd underlättar 
Återkommande under intervjuerna var att många talade om vikten att känna sig 
nöjd för att kunna återhämta sig helt. De angav att det finns en koppling mellan att 
vara nöjd med det man gjort och lyckats prestera under dagen och att sedan lättare 
kunna koppla bort jobbet efter arbetsdagens slut. Är man nöjd med sina 
prestationer släpper man lättare tankarna kring jobbet och får istället med sig 
energi in i fritiden. 
 
 

”Sen också att känna sig nöjd med det man har utfört är också 
viktigt för återhämtningen, går jag hem och känner mig missnöjd så 
funderar jag på det hemma på att det där hann jag inte med idag 
och det där blev inte bra…” 
- Rickard 
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4.2.4 Rast på arbetet underlättar 
Trots att den här studiens fokus låg på återhämtning mellan arbetspassen föll det 
sig naturligt för många att tala om återhämtning på arbetsplatsen i ett första skede. 
Det som varit intressant där och som har betydelse för den här studien är de fall 
där återhämtning på arbetet har nämnts som en förutsättning för återhämtning 
efter arbetet. Vissa av intervjupersonerna menade att genom att ha möjlighet till 
rast under arbetstid, om det så var att sätta sig med en kopp kaffe eller bara stå och 
prata med kollegorna om annat än jobb, så underlättade det, inte bara deras 
fortsatta arbete, utan även återhämtningsprocessen på hemmaplan. 
 
 

”Vi är jättedåliga på att fika. Jag vet att vi får fika men vi är 
jättedåliga på att lämna datorerna. Det hänger ihop allting, 
möjligheten till återhämtning på arbetsplatsen och återhämtningen 
hemma.” 
- Lisa 
 
 

En orsak troddes från intervjupersonernas sida vara att återhämtningen på 
arbetsplatsen gjorde att man fick ett lugnare intryck av arbetsdagen, och därför var 
det också lättare att varva ner när man slutade. 
 

4.3 Återhämtning och arbetsprestation 
Under den här kategorin ligger de två underkategorierna Energin påverkas och 
Kreativiteten påverkas. Nästintill samtliga intervjupersoner kunde på ett eller 
annat sätt ge ord på att möjligheten till återhämtning påverkar vad de lyckas 
prestera på arbetet dagen efter. 
 

4.3.1 Energin påverkas 
Som nämnt ovan innebär återhämtning för en stor majoritet av intervjupersonerna 
att man slappnar av, vilar upp sig och samlar ny energi. När de sedan funderade 
på huruvida återhämtningen kan påverka deras arbetsprestationer fick energin åter 
igen en betydande roll. Genom att man lyckats återhämta sig ordentligt så känner 
man sig mer pigg dagen efter, vilket leder till att man är mer taggad på jobbet, tar 
fler initiativ och lättare kan hantera eventuell stress. 
 
 

”Ja absolut, om jag har fått en bra återhämtning och mår bra i 
kroppen så är jag ju mer taggad på jobbet och kan känna att jag kan 
prestera bättre.” 
- Mattias 

 
 
4.3.2 Kreativiteten påverkas 
Att känna sig pigg och utvilad kopplades även till en känsla av ökad kreativitet. 
Intervjupersonerna ansåg att återhämtningen bidrar till förbättrad problemlösning 
och en fräschare hjärna som kommer med fler idéer. På motsatt håll innebar 
trötthet och upplevd press ett försämrat tänkande.  
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”Känner man sig pigg har man oftast också bättre idéer på hur man 
ska lösa problem.” 
 - Johanna 
 
 
”Ah nej men alltså blir man för pressad, då tänker man ju sämre, 
man får färre idéer och… framförallt så blir det ju mycket tråkigare 
då.”  
- Anna 

 
 

4.4 Återhämtning och hälsa 
Att svara på frågan huruvida man ansåg att återhämtning påverkar hälsan innebar 
för många intervjupersoner att först tänka på vad hälsa i sig innebär för just dem. 
Hos de intervjupersoner som behövde definiera begreppet hälsa innan de svarade 
på frågan fanns en gemensam uppfattning om att hälsa är någonting mer än bara 
brist på eller avsaknad av sjukdom, det handlar om att må bra i kroppen, både 
fysiskt och psykiskt. När det sedan gäller kopplingen mellan återhämtning och 
hälsa var en majoritet av intervjupersonerna övertygade om att möjligheten till 
återhämtning hör ihop med välmående, då det påverkar hur de mår och vad 
kroppen orkar med. 
 
 

”Om jag inte återhämtar mig vardagligt tror jag att det absolut 
byggs på hela tiden och på något sätt blir en sämre hälsa i längden. 
Att ja, stressen påverkar en på längre sikt, att man mår sämre.” 
- Mattias 

 
 

”Det säger sig själv någonstans att om du hela tiden är och nöter på 
dina reserver, oavsett om det är de fysiska reserverna eller de 
psykiska reserverna, någonstans så finns det ju en gräns när det inte 
går längre. Så att återhämta sig mellan det att man jobbar, det är A 
och O för att kunna behålla en hälsa under lång tid.” 
- Therese 

 
 

4.5 Hinder för återhämtning 
Även om de flesta angav att de normalt sett kan släppa arbetet när de går hem för 
dagen så framkom det att där trots allt finns en hel del arbetsrelaterade faktorer 
som stör återhämtningen. Den här kategorin är indelad i fem underkategorier, Hög 
arbetsbelastning stör, Jobbkonflikter svåra att släppa, Brist på ersättare stressar, 
Besvikelse över arbetsprestationen stör samt Svårt att hålla arbetet borta från 
fritiden. Var och en av underkategorierna representerar faktorer som hindrar 
intervjupersonerna i sin återhämtningsprocess.  
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4.5.1 Hög arbetsbelastning stör 
Hög arbetsbelastning i form av för många arbetsuppgifter på samma gång, 
intensiva perioder utan avlastning samt ökad stress och press upplevde en stor del 
av intervjupersonerna påverka återhämtningen negativt. Den höga 
arbetsbelastningen försvårar intervjupersonernas förmåga att byta fokus, släppa 
tankarna på jobbet när arbetsdagen är slut och därmed får de också svårare att 
varva ner och att sova. 
 
 

”Ja ibland kan jag känna när det varit en väldigt stressig dag, […] 
att jag inte orkar mer. Alltså att jag går hem och vilar funkar ju 
alltid men då känner jag ofta att jag inte orkar ta mig ut igen.” 
- Mattias 
 
 

Några intervjupersoner förklarade även att en hög arbetsbelastning bestående av 
alldeles för mycket att göra på arbetsplatsen, kan inte bara störa deras 
återhämtning utan det kan även påverka deras hälsa negativt. 
 
 

”Och kanske att man inte lastar på för mycket uppgifter så att man 
inte klarar av det liksom, att det blir rimligt det som ska göras. På 
alla, inte bara mig själv, för hur kollektivet mår har stor betydelse 
för mig.” 
- Lisa 
 
 

4.5.2 Jobbkonflikter svåra att släppa 
Ett antal intervjupersoner nämnde hur olägenheter och dålig stämning på arbetet 
är sådant som lätt följer med hem och försvårar processen att koppla bort och 
koppla av. 
 

 
”Det enda som man inte helt kan koppla bort det är ju om det är 
något […] sådant där jävla tjafs på jobbet, alltså om det är några 
konflikter eller så på jobbet. Sådant kan hänga med en.” 
- Anders 

 
 

4.5.3 Brist på ersättare stressar 
Att vara ledig eller sjuk kan ibland för vissa intervjupersoner upplevas som en 
stressfaktor, om det är så att de inte känner att de blir ersatta på arbetet på rätt sätt.  
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”Det skulle vara att det finns rätt resurser, att man inte struntar i 
vikarier […], att jag verkligen känner att jag är ersatt, att det finns 
någon som gör mitt jobb när jag inte är här […]. Dels vet jag att det 
blir jobbigare för mina arbetskollegor och de kommer se helt bleka 
ut när jag kommer tillbaka och vilja att jag jobbar lite mer […]. Och 
dels så om jag inte blir ersatt själv så vet jag att jag kommer få 
jobba mycket mer när jag kommer tillbaka. Och det känns ju inte så 
bra kanske.” 
- Lisa 

 
 
En stor del i vad som stressar när det gäller brist på ersättare handlar om ett dåligt 
samvete gentemot de kollegor som riskerar att få dra ett extra lass när den 
sjukes/lediges arbetsuppgifter ska delas ut. 
 

4.5.4 Besvikelse över arbetsprestationen stör 
Likväl som att nöjdhet över det man lyckats prestera främjar återhämtningen så 
hindras den utav missnöje över arbetsprestationen. 
 

 
”Det värsta är de dagarna då man känner att man inte fått så 
mycket gjort på jobbet som man skulle vilja. […] Det är den värsta 
boven för återhämtning tycker jag, det är svårt att skaka av sig det.” 
- Therese 

 
 
Att inte vara nöjd med vad man lyckats prestera eller fått för resultat under 
arbetsdagen leder till att man går hem från jobbet och grämer sig över det och 
funderar på vad man kunde gjort bättre eller annorlunda.  

 
 
”Det är nog när man känner sig otillräcklig på något sätt, eller har 
för mycket liksom att göra. […]och så tänker man på det hemma och 
så känner man sig inte fit for fight när man kommer till jobbet igen.” 
- Rickard 
 
 

4.5.5 Svårt hålla arbetet borta från fritiden 
Många intervjupersoner tycker att det kan vara svårt att hålla arbetet borta från 
fritiden och att det stör deras återhämtning. En stor del av intervjupersonerna 
upplevde att deras arbete är av sådan karaktär att de alltid riskerar att bli påmind 
om det vid datorn, med internet, på nyheter, i tidningar och liknande. För vissa är 
det svårt att läsa tidningen eller andra nyheter utan att tänka på hur man kan göra 
en egen grej på det. 
 

 
 
 



 

15 
 

 
”Det är det här med internet och datorn som gör att man hela tiden 
blir påmind om sitt jobb, i och med att vi har ett sådant uppdrag att 
bevaka det som är aktuellt, både lokalt, nationellt och 
internationellt.” 
- Eric 
 
 
”Men på något sätt är man ju alltid inne på… man ska alltid söka 
efter nya idéer eller ta in intryck som man kan använda i jobbet 
nästa dag, så man lämnar ju det aldrig riktigt ifrån sig” 
- Mattias 

 
 
En av intervjupersonerna menade att det idag blivit till en trend att gränserna 
mellan arbete och fritid blir allt suddigare, något som medför ökade krav på 
individen. 
 
 

”Gränserna mellan arbete och fritid håller på att suddas ut, som en 
generell trend i samhället som jag uppfattar det. […] Så länge man 
då måste vara på jobbet de timmarna man jobbar plus att man ändå 
ska vara uppdaterad och nåbar när man inte jobbar, det ställer ju 
andra krav än förut.” 
- Therese 

 
 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
Studien är genomförd som en empirisk kvalitativ intervjustudie, en metod som 
Kvale och Brinkmann (2009) menar är den som bäst lämpar sig för att se, förstå 
och beskriva världen och dess innehåll utifrån andra människors perspektiv. Den 
föreliggande studiens syfte var att undersöka vilken betydelse medarbetarna på ett 
företag lägger i begreppet återhämtning och hur återhämtning påverkar deras hälsa 
och arbetsprestation. Med det inbegriper ett intresse att undersöka deras arbets- 
och privatlivssituation samt erfarenheter och uppfattningar relaterat till 
återhämtning. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är via samtal med 
människor som kunskap om deras livssituationer, åsikter, erfarenheter, känslor 
och uppfattningar kan inhämtas på bästa sätt. Utifrån det är bedömningen att just 
kvalitativ intervju är det rätta medlet för att besvara studiens syfte.  
    För att dra det till sin ytterlighet kan konstateras att en kvalitativ metod 
överhuvudtaget är den bäst lämpade metoden för det här syftet. Alternativet till 
kvalitativ studie är att genomföra en kvantitativ studie. Kvantitativ metod har 
siktet på att finna data och fakta som går att kvantifiera, det vill säga omvandla till 
tal och göra statistiska analyser med (Bryman, 2011). Metoden går snarare på 
bredden än på djupet och försöker utifrån testbara hypoteser finna samband och 
generella ståndpunkter. Den kvalitativa metoden å andra sidan syftar till att skapa 
förståelse och finna den sanning som enbart ligger i betraktarens ögon, gå på 
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djupet med hjälp av exempelvis intervjuer och finna förståelse relaterade till 
specifika sammanhang (ibid). Föreliggande studie syftade till just det här, att 
undersöka ett specifikt fenomen, nämligen återhämtning, på en specifik 
arbetsplats, det vill säga Företag X. En kvantitativ metod skulle därför inte vara 
möjlig då syftet inte är att undersöka något generellt eller kvantifierbart. 
 
Syftet med urvalet för en kvalitativ studie är att kunna fånga upp information som 
är så pass varierande och omfattande att den bidrar till att ge en kvalitativ 
skildring av det undersökta fenomenet i den valda populationen (Kvale & 
Brinkmann, 2009; Bryman, 2011). Hur många personer som bör ingå i urvalet 
bestäms av studiens syfte (Kvale & Brinkman, 2009). Att välja kvalitativ intervju 
med så högt urval som 17 personer motiveras genom att det i föreliggande studie 
snarare var intressant att försöka få med ”så många olika uppfattningar som 
möjligt” än att göra större djupdykningar i analysen (Larsson, 1986, s.30). 
Avsikten var att resultatet skulle kunna användas som ett underlag för fortsatt 
arbete mot bättre återhämtning på arbetsplatsen, vilket förbättrades genom att ta 
med en större del av populationen och därmed olika uppfattningar. Att plocka ut 
ett mindre urval skulle dessutom ha försvårat arbetet eftersom det skulle blivit 
svårt att garantera deltagarna anonymitet. Som tidigare nämnt skedde intervjuerna 
på arbetsplatsen vilket innebär att om bara ett fåtal personer hade deltagit skulle 
majoriteten av de anställda vetat vilka som bidragit till studiens resultat. 
    Större delen av de anställda på Företag X ingick därmed i studiens urval och 
gav en jämn fördelning av män och kvinnor i varierande åldrar med olika 
arbetsuppgifter och olika lång anställningstid på företaget. Urvalet skulle av den 
anledningen kunna ses som representativt då det är så sammansättningen av 
personalen på arbetsplatsen ser ut. Ett representativt urval innebär att 
totalpopulationen ska kunna avspeglas i urvalet som därmed måste vara så lik 
totalpopulationen som det går (Hartman, 2004).  
    Det förekommer dock frågetecken kring om urvalet i föreliggande studie kan 
ses som representativt då urvalskriterierna innebär att bland annat personer som 
arbetar som externa bolag samt nya vikarier inte räknas med. Antalet nya vikarier 
som inte ingick i urvalet var tre personer. Möjligheten finns att de som vikarier 
hade uppfattat återhämtningens på ett annat sätt, utifrån perspektivet att man 
önskar jobba så mycket man kan och göra ett bra jobb i strävan att få förlängt 
vikariat.  
    Personer som arbetade som externa bolag var under studiens genomförande tre 
stycken. Även de här personerna hade kunnat bidra med en annorlunda syn, 
framför allt för att de till stor del styr sin egen tid. Det finns fasta tider och 
arbetsuppgifter som kräver de externa bolagens närvaro på arbetsplatsen, men 
utöver det ligger det har de själva ansvaret för hur mycket mer tid de ska ägna åt 
arbetet. Det här skulle kunna innebära en mer positiv uppfattning om 
återhämtning då de själva kan bestämma sin arbetstid alternativt att de har en mer 
negativ inställning ifall de upplever svårighet i att begränsa sin tid på 
arbetsplatsen.  
    Förutom de tre personerna som exkluderades på grund av sjukskrivning och 
avslutad anställning valde tre personer som ingick i urvalet att inte deltaga. 
Intervjuaren har sedan tidigare en arbetsrelation till personerna på Företag X och 
därför tackade en av personerna nej till deltagande. Bedömningen är att de här sex 
personernas egna uppfattningar om återhämtning hade kunnat berika studiens 
resultat, samtidigt som materialet från de 14 personer som deltagit har gett tecken 
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på att lagen om avtagande avkastning gjort sig gällande, det vill säga att fler 
intervjuer inte hade bidragit till mycket mer ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 
2009).  
 
Att intervjuaren sedan tidigare har en arbetsrelation till samtliga intervjupersoner 
innebär att där funnits en god förståelse och kunskap om vad intervjupersonerna 
har för typ av arbetsuppgifter och hur rutinerna på arbetsplatsen ser ut. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att sådan förkunskap är till stor fördel när det gäller att 
kvalitetssäkra studiens resultat. Intervjuarens förkunskap kan i efterhand ses som 
en fördel för studiens resultat eftersom intervjupersonerna inte behövde förklara 
vad det var för typ av projekt eller arbetsuppgifter de talade om och större fokus 
kunde därmed läggas på vad intervjupersonerna verkligen ville ha sagt kring 
forskningsfrågan. Redan före studiens start har medvetenhet funnits om att den 
här förförståelsen kan påverka intervjuernas riktning och resultat (Kvale & 
Brinkmann, 2009; Bryman, 2011), och har därför gjort stora ansträngningar för att 
lägga den förståelsen åt sidan och enbart låtit den komma fram vid de tillfällen där 
den kunde göra gott för studiens kvalité.  
    Där finns även aspekten kring att arbetsrelationen mellan intervjuaren och 
intervjupersonerna kan ha haft en negativ inverkan på resultatet om det är så att 
intervjupersonerna inte har känt sig bekväma i att öppna upp sig i sina svar. 
Risken finns att de har hållit tillbaka information av betydelse med hänsyn till att 
de efter intervjuerna fortsätter att ha en relation till intervjuaren. Det kan då vara 
möjligt att intervjupersonerna valt att inte dela med sig av vissa känsligare saker 
för att de inte vill att intervjuaren i rollen som arbetskamrat ska ha kunskap om de 
sakerna. Intervjuaren upplever dock att många intervjupersoner har valt att öppna 
upp sig och berätta om högst privata saker vilket kan vara resultatet av att 
fullständig anonymitet och konfidentialitet har utlovats. 
 
Intervjuerna har utgått från en semistrukturerad intervjuguide eftersom en öppen 
intervju hade riskerat att sväva ut för mycket medan en helt strukturerad intervju 
riskerat att utesluta relevant information (Bryman, 2011). 
    Valet föll på intervju tack vare möjligheten att kunna följa upp svar. Följdfrågor 
är av stor betydelse när det gäller att försöka förstå andra människor och stärka 
kvalitén i det insamlade materialet – och därmed även i resultatet (Kvale & 
Brinkmann, 2009). I föreliggande studie har följdfrågor ställts vid varje intervju 
för att säkerställa förståelse och för att fånga upp nya perspektiv på fenomenet 
återhämtning vilket har skapat en större stabilitet i studiens resultat. 
    En semistrukturerad intervju tillåter även omformulering av frågor (Kvale & 
Brinkmann, 2009; Bryman, 2011), vilket har varit behjälpligt då en stor del av 
intervjupersonerna tenderade att prata om återhämtning på arbetet istället för 
mellan arbetspassen. Här har intervjuaren varit öppen för nya infallsvinklar och 
sett viss informations betydelse för studiens resultat. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) är det av stor betydelse att intervjuaren kan ha en sådan öppenhet för nya 
perspektiv.  
     I början av varje intervju har ett informationsblad om studien delats ut samt en 
kort redogörelse av studiens syfte, det fria deltagandet, intervjupersonens 
anonymitet och förfrågan om det går bra att spela in intervjun. Ett sådant 
öppningsförfarande av intervjun kan skapa en lättare stämning för 
intervjupersonen samtidigt som det tydliggörs vad intervjuaren vill ha ut av 
intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare har intervjuerna avslutats genom att 
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intervjupersonerna tillfrågats om de har något mer att tillägga. En sådan 
avslutning skapar rum för intervjupersonen att delge sina övriga tankar kring 
ämnet som diskuterats och minskar risken att missa något väsentligt (ibid). I 
föreliggande studie valde en stor majoritet av intervjupersonerna att ta den frågan 
som ett tillfälle att antingen ge en ny infallsvinkel på viktiga 
återhämtningsfaktorer eller att sammanfatta sina egna uppfattningar.  
    Genom att göra intervjuerna i en lugn och för intervjupersonerna väl känd 
miljö, kan trygghet inges och underlätta för intervjupersonerna att lättare tala fritt 
om sina tankar (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011). Faktumet att större 
delen av intervjupersonerna är intervjuvana, om än åt motsatt håll, kan också ha 
bidragit till att inge en trygghet, samt skapat större deltagandeintresse än om 
enkäter hade använts.  
 
Att varje intervju endast fick 30 minuter avsatt kan, utifrån vad Bryman (2011) 
skriver, förstås vara en ganska kort tid för en semistrukturerad intervju, men 
risken var att deltagarna annars inte skulle haft möjlighet att medverka. 
Personerna i urvalet jobbar under tidspressade förhållanden med flera deadlines 
per dag vilket intervjuaren ville ta hänsyn till när det gäller längden för 
intervjuerna. I efterhand kan sägas att ingen av intervjuerna hade behovet av att 
pågå under mer än 30 minuter. Tiden för intervjun utnyttjades effektivt med stort 
fokus på forskningsfrågorna och tydlighet med intervjuns syfte. Några intervjuer 
var slut redan efter halva tiden med hänvisning till att samtliga frågor då var 
besvarade med väl uttömda svar och i vissa fall även mer informerande och 
innehållsrika än de som varade i närmare 30 minuter. Tidsbegränsningen har 
därmed inte setts som ett hinder i studien utan kan snarare ha påverkat resultatet 
positivt genom att fler tog sig tid att deltaga.  
 
I föreliggande studie var samtliga intervjupersoner positivt inställda till att 
intervjuerna bandades och framstod som helt oberörda över situationen. En trolig 
orsak till det här, och som kan vara studien till fördel, kan vara att majoriteten av 
intervjupersonerna är vana vid att själva spela in ljud och intervjuer och förstod 
därför betydelsen i inspelningen.  
     Genom att transkribering påbörjades innan alla intervjuer var genomförda fick 
intervjuaren en ökad insikt i dennes egen intervjuteknik och kunde lättare se 
återkommande mönster som kunde vara värda att ta med sig till kommande 
intervjuer.  
 
Dataanalysen har genomförts i form av en manifest innehållsanalys vilket innebär 
att analysen har behandlat vad som har sagts i intervjuerna utan djupare tolkning 
av dolda budskap (Graneheim & Lundman, 2004, 2008). En kvalitativ 
innehållsanalys fokuserar på att finna likheter och skillnader och på så vis 
beskriva variationer (ibid), vilket är motivet till varför just innehållsanalys valts 
för den föreliggande studien. Att textmaterialet analyserades redan vid 
transkriberingen är enligt Kvale och Brinkmann (2009) något som inte bara 
underlättar den kommande analysen utan även innebär att analysen får en säkrare 
grund att vila på. Att intervjuaren själv transkriberar medför att detaljer relevanta 
för analysen och viktiga för resultatet kan säkras (Kvale & Brinkmann, 2009). 
    Intervjumaterialet upplevdes som tacksamt att arbeta med tack vare den 
semistrukturerade intervjuguiden som bidrog till tydliga avskiljanden inom 
intervjuerna samt skapade gemensamhet mellan intervjuerna. Analysfasen med att 
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identifiera bärande meningsenheter upplevdes därmed som en lättsam process. 
Arbetet med att överföra de koncentrerade meningsenheterna till koder upplevdes 
däremot i vissa stunder något svårare. Koder ska kortfattat motsvara innebörden i 
meningsenheterna och kräver därför förmågan att se på materialet med nya ögon 
för att inte misstolka meningsenheternas innebörd (Graneheim & Lundman, 2004, 
2008). Gällande processen att arbeta fram huvudkategorier upplevdes en stor hjälp 
i att intervjuerna var semistrukturerade eftersom det automatiskt skapade en 
balans och tydlighet i vad koderna svarade på.  
    Arbetet med att identifiera underkategorier var en något mer mödosam process. 
Vissa koder hade tydliga kopplingar till varandra och kunde därför lätt föras 
samman till en kategori, medan vissa var svårare att placera in. Vad som 
försvårade processen var att kategorierna enbart ska innehålla koder som har 
någon form av gemensam nämnare samtidigt som där inte får finnas två eller flera 
kategorier som en och samma kod kan passa in i (Graneheim & Lundman, 2004, 
2008).  Det är också viktigt att där finns kategorier så att all data som är väsentlig 
för studiens syfte passar in i en kategori (ibid). 
 
För bedömning av huruvida tillförlitligt en studies genomförande och resultat är 
måste man se till den process som lett fram till resultatet (Graneheim & Lundman, 
2004, 2008). Tillförlitligheten brukar diskutera utifrån begreppen trovärdighet, 
pålitlighet och överförbarhet. Graneheim och Lundman (2004, 2008) menar att ett 
urval bestående av personer med olika erfarenheter, kön och ålder, skapar en 
större variation av beskrivningar och därmed en starkare trovärdighet eftersom 
innehållsanalysen syftar till att beskriva just skillnader och likheter. Det är också 
av stor betydelse för trovärdigheten att urvalsprocessen och analysarbetet 
noggrant återges. I föreliggande studie består urvalet av varierad sammansättning 
av personer och innehållsanalysens utformande återges i form av exempel i bilaga 
4.   
    För att stärka trovärdigheten i analyskategoriernas förmåga att täcka upp rätt 
data kan representativa citat tas med i resultatdelen (Graneheim & Lundman, 
2004, 2008), vilket i föreliggande studie har gjorts i stor omfattning. Citeringen 
bidrar även till att påvisa överförbarheten i studiens resultat, det vill säga till 
vilken grad det är möjligt att applicera resultatet på andra grupper eller 
sammanhang (ibid).  
    Pålitlighet berör till stor del vikten av att ta hänsyn till förändrande faktorer och 
gäller främst då datainsamlingen pågår under en längre period (Graneheim & 
Lundman, 2004, 2008). I föreliggande studie möts inte det bekymret då 
datainsamlingen pågick under två veckor och den totala tiden för studien har 
uppgått till sju veckor.  
 

5.2 Resultatdiskussion 
Frågeställningen i föreliggande studie var att undersöka vilken betydelse 
medarbetarna på Företag X lägger i begreppet återhämtning, vad som underlättar 
deras återhämtning och hur de uppfattar att återhämtning påverkar deras hälsa och 
arbetsprestation. Resultatet har skapat en förståelse som täcker upp de områdena. 
Återhämtning handlar för intervjupersonerna i första hand om att lyckas koppla av 
och koppla bort arbetet men även att samla sig för att orka ta nya tag dagen efter. 
Att sysselsätta sig med olika typer av aktiviteter, lyckas återhämta sig på 
arbetsplatsen, känna sig nöjd över sin prestation samt få ordentligt med sömn och 
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vila är faktorer som uppfattas främja återhämtningsprocessen. Åt andra hållet är 
hög arbetsbelastning, brist på ersättare, missnöje över sin arbetsprestation, 
jobbkonflikter samt svårigheten att sära på arbete och fritid faktorer som uppfattas 
störa och hindra återhämtningen. På ett eller annat sätt uppfattas möjligheten till 
återhämtning kunna bidra till att intervjupersonernas välmående ökar och att 
arbetsprestationen påverkas positivt genom ökad energi och kreativitet. 
 
Analysen av intervjumaterialet resulterade i att återhämtning till största del 
uppfattas som att koppla av och koppla bort arbetet. För att uppnå en 
tillfredsställande återhämtning handlar det för majoriteten av intervjupersonerna 
att byta fokus och lägga tankarna på annat än jobbrelaterade saker. Denna 
förmåga att mentalt lyckas koppla bort arbetet under sin fritid har i flera studier 
visats vara av stor betydelse för en lyckad återhämtningsprocess i relation till 
hälsa och privatliv (Fritz, Yankelevich, Zarubin & Barger, 2010), sömn 
(Sonnentag, Binnewies & Mojza, 2008), arbetsbelastning (Sonnentag, Kuttler & 
Fritz, 2010), arbetsprestation och arbetsengagemang (Binnewies, Sonnentag & 
Mojza, 2009; Künhel, Sonnentag & Westman, 2009; de Jone, Spoor, Sonnentag, 
Dormann & van de Tooren, 2012), samt teknikanvändning i hemmet (Park, Fritz 
& Jex, 2011).  
    Flera av de återhämtningshinder som identifierats i föreliggande studie kan 
kopplas till just bristen på mental bortkoppling. Konflikter på arbetsplatsen hänger 
exempelvis ihop med svårigheten att byta fokus och få tankarna på något annat 
och besvikelse över sin arbetsprestation handlar om att på hemmaplan inte lyckas 
släppa tankarna på det som gjorts under arbetsdagen, utan man fortsätter hänga 
upp sig på det som orsakar missnöjet. 
    Hög arbetsbelastning är också en faktor som upplevs hindra återhämtningen 
genom att den upplevs störa förmågan till mental bortkoppling och därmed även 
möjligheten att varva ner och sova ordentligt. Genom att försöka sänka 
arbetsbelastningen för intervjupersonerna till en bättre nivå skulle de ha mer kraft 
och ork vid dagens slut samtidigt som deras välmående förbättras (Sonnentag & 
Niessen, 2008). Att möta fritiden med mer ork och energi kan bidra till att 
personerna upplever en bättre återhämtningsprocess och kommer därför tillbaka 
till arbetet dagen efter med mer ork och kan prestera bättre (ibid). Vidare menar 
Sonnentag & Niessen (2008) att en hög arbetsbelastning kan göra att arbetet tar 
energi och kraft som annars skulle investerats i personers privat- och familjeliv 
som därmed blir lidande.  
 
Samtliga intervjupersoner är av uppfattningen att möjligheten till mental 
bortkoppling och en god återhämtning underlättas genom att utöva någon form av 
meningsfull aktivitet. Det kan handla om fysisk aktivitet, hushållssysslor, 
promenader, avslappningsövningar eller vad som helst som inte är jobbrelaterat. 
Vissa intervjupersoner upplever att det också handlar om att göra saker som inger 
positiva känslor. Det kan vara av stor betydelse att människor planerar sin fritid så 
att den rymmer aktiviteter som inger positiva känslor och engagemang, just för att 
dessa ökar energin samtidigt som trötthetskänslor och stress minskar (van Hooff, 
Geurts, Beckers & Kompier, 2011). Möjligen skulle det gå att här även relatera 
betydelsen av att känna sig nöjd över sitt arbete, som en positiv känsla hos 
personerna som därför underlättar återhämtningen.  
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Även Binnewies, Sonnentag och Mojza (2009) belyser de positiva känslornas 
betydelse för återhämtning och menar vidare att dessa även kan bidra till ökad 
arbetsprestation. Resultatet i föreliggande studie visar att intervjupersonernas 
arbetsprestation upplevs påverkas av återhämtningen genom att de blir piggare, 
får mer energi och ökad kreativitet om de känner sig återhämtade. Det i sin tur 
leder till en bättre problemlösning och ett större intresse att ta sig an nya 
uppgifter. Sonnentag och Niessens (2009) studie styrker det här förhållandet och 
menar att upprepad återhämtning kan innebära mer energi och kraft till att orka ta 
itu med utmaningar på arbetet. Här kan förmågan att mentalt lyckas koppla bort 
arbetet vara till stor fördel när det gäller att positivt påverka både kreativiteten och 
engagemanget under arbetstid (Binnewies, Sonnentag & Mojza, 2009; Kühnel, 
Sonnentag & Westman, 2009). Då återhämtning som begrepp i föreliggande 
studie tidigare har definierats som förmågan att lyckas koppla av och koppla bort 
arbetet efter arbetsdagens slut, tolkas det som att mental bortkoppling kan ses som 
en viktig del för arbetsprestationen även i föreliggande studien. Fritz, 
Yankelevich, Zarubin och Barger (2010) samt de Jone, Spoor, Sonnentag, 
Dormann och van de Tooren (2012) menar dock att för hög bortkoppling från 
arbetet kan leda till försämrade arbetsprestationer för att kroppen kopplar bort 
arbetet så mycket att det försvårar processen att komma igång igen. 
 
Föreliggande studie visar även att upplevd återhämtning har ett samband med 
upplevd hälsa då en god återhämtning upplevs skapa ett fysiskt och psykiskt 
välbefinnande och bidrar till ökad energi. Som tidigare nämnt är aktiviteter som 
inger positiva känslor bra återhämtningsaktiviteter och dessa kan även bidra till att 
välmående och hälsa förbättras (van Hooff, Geurts, Beckers & Kompier, 2011). 
Återhämtning åter igen relaterat till mental bortkoppling visar på positiva effekter 
för hälsan genom att man vid mental bortkoppling känner ett ökat välbefinnande, 
en större tillfredsställelse med livet och lägre emotionell trötthet (Sonnentag & 
Niessen, 2008; Fritz, Yankelevich, Zarubin & Barger, 2010). 
 
För en stor del av intervjupersonerna upplevs sömn och vila vara avgörande för 
hur pass återhämtade de kände sig dagen efter, men även för att orka med en ny 
dag. Att vara utvilad och få tillräckligt med sömn är viktigt för att komma igång 
nästa dag men även för att undvika utbrändhet som kan uppstå vid ihållande och 
överdriven fysisk och intellektuell trötthet (Sonnentag, Binnewies & Mojza, 2008; 
Ohlmann & O’Sullivan, 2009; Söderström, Jeding, Ekstedt, Perski & Åkerstedt, 
2012). Även här har den mentala bortkopplingen betydelse för hur pass god sömn 
och vila man lyckas uppnå och därmed också hur morgonhumöret är (Sonnentag, 
Binnewies & Mojza, 2008).  
 
Samtidigt som förmågan att koppla av och koppla bort jobbet är viktig för 
återhämtningen upplever intervjupersonerna att där finns ett hinder som inte ligger 
så mycket i deras egen förmåga utan snarare i arbetets karaktär. Det handlar om 
att jobbet är av sådant slag att det ständigt finns runt om kring dem, oavsett om de 
vill eller inte. Dagens media i form av tidningar men framför allt dator, smarta 
telefoner och internet gör att intervjupersonerna blir påminda om sitt jobb under 
fritiden. Park, Fritz och Jex (2011) menar att det krävs en viss förmåga att själv 
kunna separera arbete från privatliv som kan leda till mindre teknikanvändning i 
hemmet och med det en bättre förmåga till mental bortkoppling. Det här är även 
något som forskarna menar kan smitta av sig på kollegorna, genom att upptäcka 
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att andra anstränger sig för att hålla isär arbete och privatliv, kanske genom att 
inte koppla jobbmailen till hemdatorn, så kan andra ta vid det beteendet och också 
nå en bättre återhämtning.  
 
Trots att studiens fokus ligger på återhämtning mellan arbetspassen blev inte 
intervjuaren överraskad när flera intervjupersoner spontant började tala om 
återhämtning på arbetet. Intervjuaren är väl medveten om att det är ett 
återkommande diskussionsämne på arbetsplatsen. Vad som däremot överraskade 
var hur återhämtning på arbetet för vissa intervjupersoner upplevs ha en koppling 
till hur pass väl de lyckas återhämta sig efter arbetet. Själva trodde de att det 
kunde ha att göra med att dagen i helhet fick ett lugnare intryck om man hann med 
en rast och det i sin tur underlättade att varva ner när man kom hem. Det här 
resultatet talar emot vad Demerouti, Bakker, Sonnentag och Fullagar (2012) fann i 
sin studie om daglig återhämtning. Deras studie visade att en hög koncentration, 
medvetenhet och ett högt flöde under arbetsdagen, utan onödiga pauser, innebar 
att personer hade mer kraft och var mindre utmattade när de kom hem, men enbart 
i de fall där mental bortkoppling var möjlig. Vidare menar forskarna att rast på 
arbetet kan innebära att arbetsflytet förstörs och det blir svårare att gå tillbaka till 
sina arbetsuppgifter. Även det säger emot föreliggande studies resultat där vissa 
intervjupersoner upplever att en rast innebär möjligheten att hämta ny energi till 
att fortsätta med sina arbetsuppgifter. En förklaring till motsägelserna kan vara att 
intervjupersonerna i föreliggande studie kopplar återhämtning på arbetet till något 
som för dem är nöjesfullt, vilket i sin tur skulle kunna bidra till en känsla av god 
återhämtningen genom ökad energi och minskad trötthet vid dagens slut (van 
Hooff, Geurts, Beckers & Kompier, 2011). 
 

5.2.1 Slutsats 
Föreliggande studie ämnade undersöka uppfattningen av begreppet återhämtning 
vilket också gjorts samtidigt som en gemensam nämnare har kunnat identifieras. 
Resultatet i föreliggande studie visar att oavsett om det handlar om 
återhämtningens betydelse, främjande faktorer eller hindrande faktorer så 
återkommer det nästan alltid till samma sak, nämligen mental bortkoppling.  
Graden av hur pass väl man lyckas att mentalt koppla bort arbetet upplevs ha stor 
betydelse för hur återhämtad kroppen känner sig, hur välbefinnandet och hälsan 
är, hur pass bra sömnen blir och hur arbetsprestationen och kreativiteten ter sig.  
Förmågan till mental bortkoppling faller på både arbetstagare och arbetsgivares 
ansvar. Arbetstagaren har ett eget ansvar att försöka undvika jobbrelaterade saker 
under sin fritid och hitta meningsfulla aktiviteter att sysselsätta sig med för att få 
tankarna på något annat. Samtidigt bär arbetsgivaren ansvaret när det gäller 
arbetsfördelning och arbetsbelastning som måste vara jämnare fördelad. 
    Vad som vidare framkommit i föreliggande studie som oväntat resultat är att 
möjligheten till återhämtning på arbetsplatsen upplevs ha stor betydelse för 
möjligheten att lyckas återhämta sig på hemmaplan. Återhämtning mellan 
arbetspassen faller därmed inte enbart på individers eget ansvar, utan arbetsgivare 
har även här en betydande roll i att skapa en arbetsmiljö som ger rum för 
arbetstagarna att få ny energi och kunna koppla bort fokus på jobbet, bara för en 
liten stund. 
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BILAGA 1 
Informationsbrev 

Hej! 
 
Jag är just nu inne på min sista termin av utbildningen på Blekinge Tekniska 
Högskola i Karlskrona som går under namnet Folkhälsovetenskap med inriktning 
mot samhällsplanering. Som avslutning på min utbildning ska jag göra en 
kandidatuppsats på 15hp och ämnet för den kommer vara återhämtning.  
    Som de flesta blivit informerade om så visade höstens medarbetarundersökning 
att de anställda på [Företag X] är mindre nöjda med återhämtningen. 
Återhämtning är av stor vikt när det gäller att kunna uppnå det folkhälsopolitiska 
målområdet Hälsa i arbetslivet och i slutänden det övergripande målet om god 
hälsa på lika villkor. Med den utgångspunkten är syftet med min studie att bidra 
med fördjupad kunskap kring vilken betydelse [Företag X]s medarbetare lägger i 
begreppet återhämtning och hur de upplever att återhämtning påverkar deras hälsa 
och arbetsprestation. Fokus kommer ligga på återhämtning mellan arbetspassen 
och min förhoppning är att studien ska bidra till ett användbart underlag som 
[Företag X] kan använda sig av för att förbättra möjligheterna till en bra 
återhämtning för sina anställda. 
 
I Din roll som medarbetare på [Företag X] vänder jag mig därför till Dig för att ta 
reda på om det finns intresse att delta i min studie. Deltagandet är fullt frivilligt 
och man kan närsomhelst under studiens gång välja att avbryta sitt deltagande 
utan att bli ifrågasatt. 
    Insamlandet av data kommer ske via intervjuer på cirka 30 minuter.  För att 
säkerställa materialets kvalité kommer intervjuerna spelas in och därefter 
transkriberas ordagrant. De som inte vill bli inspelade har rätt att slippa det. 
Citering kan förekomma för att stärka trovärdigheten i studien men i sådana fall 
kommer fingerade namn att användas. Citat som går att härleda till en specifik 
individ kommer inte att användas. Godkännande för genomförandet av studien är 
inhämtat från kanalchefen, arbetsledare samt fackliga representanter på 
arbetsplatsen. 
    Allt material kommer att hanteras med största respekt för den personliga 
integriteten och kommer hanteras konfidentiellt. Materialet kommer enbart 
användas i forskningssyfte och jag är den enda person som kommer ha tillgång till 
intervjumaterialet. Efter studiens avslutande kommer allt insamlat intervjumaterial 
att förstöras. Studien kommer resultera i en sammanställd kandidatuppsats som 
publiceras i BTH:s ArkivEx vilket innebär att uppsatsen blir offentlig. Av den här 
anledningen kommer jag att benämna [Företag X] som ”ett medieföretag i södra 
Sverige” samt ”Företag X” för att respektera de deltagandes anonymitet. 
 
De som kommer erbjudas att delta i studien är alla som arbetat på [Företag X] i tre 
månader eller längre under en sammanhängande period. Jag kommer ta personlig 
kontakt med dessa personer för att checka av intresse och boka upp tid för 
eventuell intervju.  
 
Med vänliga hälsningar 
Jennie Konrad 
Projektledare och ansvarig för studien 
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BILAGA 2 
 

 

 
 
 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  
eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning  

 

Projekttitel: Återhämtning mellan arbetspassen  
Projektledare: Jennie Konrad 
Handledare: Peter Anderberg  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 
1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att 
behandla personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från rutinerna 
men som är ett led i forskningen)? 

  X 
 

 

 
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i 
Etikprövningslagen 2003:460) 

  X 

 

 
 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   X  

 

        
      5 
 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 
dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt 
beroende av försöksledaren)? 

  X 

 
 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om 
det genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 
etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa 
när punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 
6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna 

förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den 
enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla 
detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka 
inget men överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha 
målsmans godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den 
skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. Vidare 
framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av skäl 
kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till 
fysisk person) är anmält till registeransvarig person på respektive 
förvaltning (PUL- ansvarig).   

   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, 
verksamhetschef eller motsvarande). 

X   

 

http://www.epn.se/
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BILAGA 3 
Intervjuguide 

 
 
 

Intervjuperson nr: 
Ålder: 
Civil status: 
Tjänstegrad: 
Tid på Företag X: 
 
 
Intervjufrågor: 
 
 
# Vad lägger du i begreppet återhämtning? Vad betyder återhämtning 
för dig? 
 
 
 
# Kan du ge exempel på vad som är viktigt för din återhämtning? 
 vad gör du för att återhämta dig? 
 
 
 
# Kan du ge exempel på vad som kan hindra din återhämtning? 
 
 
 
# Anser du att återhämtning påverkar din hälsa på något sätt? 
 beskriv hur? 
 
 
 
# Anser du att återhämtning påverkar din arbetsprestation på något 
sätt? 
 beskriv hur? 
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BILAGA 4 
 
Nedan följer exempel från innehållsanalysen. Samtliga meningsenheter har inte 
tagits med, dels för att det bara är ett exempel men även för hänsyn till 
intervjupersonernas integritet. 
Färgerna är till för att tydliggöra vilket som hänger ihop eftersom tabellen hamnar 
på två sidor 
 
 

 
Meningsenhet 

Koncentrerad 
meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

 
Ja alltså när jag tränar så är 
det lättare att släppa saker 
oavsett om det handlar om 
jobbet eller något annat som 
man går runt och oroar sig för. 
När jag tränar så upplever jag 
att jag... dels gör man ju det 
medan man tränar för man 
har fokus på något annat, men 
sen känner jag också att jag 
har nog lättare för att, ja 
återhämta mig om man ska 
använda det uttrycket, om jag 
tränar. 

 
 
 
 
 
 
Träning gör att 
man släpper 
saker och tar 
fokus från jobbet 
och underlättar 
återhämtning 

Träning är bra 
återhämtning 

Meningsfulla 
aktiviteter 

VAD  
FRÄMJAR 

ÅTERHÄMTNING 
 
Så det tror jag är två saker 
som är en del av min 
återhämtning för att, det är 
två saker som jag kopplar 
väldigt mycket till jobbet: 
prata i telefon och hålla på 
med nyheter. Så då gör jag 
ingenting av det efter jobbet. 

Prata i telefon 
och hålla på med 
nyheter är 
jobbrelaterade 
saker som därför 
undviks att göra 
på fritiden. 

Undviker 
jobbrelaterat 

 
jag så trött att jag sover 
nästan varenda kväll när jag 
kommer hem, en stund. Ja det 
är jätteviktigt för annars klarar 
jag inte kvällen 

Sover nästan 
varenda kväll, är 
jätteviktigt för att 
klara kvällen. Sömn viktigt Sömn och vila 

viktigt  
Ja sova får jag väl säga, för gör 
man inte det ordentligt så blir 
det ju bara jobbigare och 
jobbigare. 

Om man inte 
sover ordentligt 
blir allt jobbigare 

Sömn 
underlättar 
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Vi är jättedåliga på att fika. Jag 
vet att vi får fika men vi är 
jättedåliga på att lämna 
datorerna. Det hänger ihop 
allting, möjligheten till 
återhämtning på 
arbetsplatsen och 
återhämtningen hemma. 

Fikaraster hänger 
ihop med 
återhämtningen 
hemma 

Återhämtning 
arbete/hem 

hör ihop 

Rast på arbetet 
underlättar 

alltså jag tycker det är viktigt 
att ha liksom ett litet, alltså att 
ha små.. vad ska man säg, 
även på jobbet att man har 
möjlighet till återhämtning. 
Just det där med att ta… fast 
det har visat sig att det funkar 
inte så bra det där med raster 
men att man har möjlighet, att 
det finns så pass mycket luft i 
organisation så att man kan 
liksom, ehm… gå ut och ta sin 
kopp med fika, prata några 
ord med en kollega om 
någonting som inte rör jobbet. 
Att liksom kunna släppa under 
kortare stunder. Att det inte är 
så pressat 

Viktigt med 
möjlighet till 
återhämtning på 
jobbet, prata om 
något som inte 
rör jobbet, kunna 
släppa under 
kortare stunder. 

Återhämtning 
på jobbet 

viktigt 
Sen också att känna sig nöjd 
med det man har utfört är 
också viktigt för 
återhämtningen, går jag hem 
och känner mig missnöjd och 
funderar hemma på att det 
där hann jag inte med idag och 
det där blev inte bra, och har 
en massa grejer… 

Att känna sig nöjd 
med det man 
presterat är 
viktigt för 
återhämtning, det 
underlättar att 
koppla bort 
jobbet. Nöjdhet 

Att känna sig 
nöjd 

underlättar 

F: Så om man är nöjd med det 
man gjort underlättar det att 
koppla av när man kommer 
hem? 
S: Ja precis, mycket lättare! 
Att man går hem och såhär ja 
men fasen det blev en bra dag 
idag, sådär. Och det handlar 
inte om antal grejer man gör, 
enbart, utan det handlar också 
om kvaliteten på det man gör, 
den är också jätteviktigt. 

Det är lättare att 
koppla av hemma 
om man är nöjd 
med sina 
prestationer. Nöjdhet 
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