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Sammanfattning 

I takt med ett allt hårdare klimat på arbetsmarknaden och ett ökat tryck på individen i arbetslivet 

har forskningen börjat titta närmare på positiva och hälsofrämjande effekter av kultur- och 

fritidsrelaterade effekter kopplat till arbetet. Föreliggande kvalitativa studie undersöker 

upplevelser och erfarenheter av kulturaktiviteter ur ett medarbetarperspektiv inom två större 

organisationer, samt försöker synliggöra effekter av kultur kopplat till arbetet både för 

individen och organisationen. Resultatet pekar dels på sociala effekter som känslan av 

samhörighet och trivsel samt god arbetsmiljö och välbefinnande, kopplade till att delta i 

kulturaktiviteter tillsammans med sina kolleger och arbetskamrater. Vidare beskrivs effekter 

genererade mer direkt av själva innehållet i kulturaktiviteter, med betoning på konstnärliga 

uttrycksformer, som fördjupade tankar och reflektioner, avslappning, kreativitet och ett 

innovativt klimat. Utifrån både sociala och innehållsmässiga upplevelser och erfarenheter av 

kultur uppstår olika former av samtal och kommunikation på arbetsplatsen. Kommunikation 

som kommer att utgöra en central del i de värdeskapande processer som genereras av kultur 

kopplat till arbetet både för den enskilde individen och organisationen som helhet. Tid framstår 

också som en avgörande faktor för hur kulturaktiviteter förmedlas och når ut till den enskilde 

medarbetaren inom organisationen. Här pekar resultatet på värdet av att organisationen 

erbjuder ett brett spektrum av kulturrelaterade aktiviteter, både enkla och mer utmanande, i 

syfte att fånga så många medarbetare som möjligt.  

 

Nyckelord: Kulturaktiviteter kopplade till arbetet, sociala och innehållsmässiga effekter, 

värdeskapande kommunikation på arbetet, tid. 
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Abstract 

Along with increased strain on the individual in many of today´s work settings the positive 

impact of cultural activities on health and well-being at work has achieved increased attention 

among scholars. The present qualitative study focus on experiences from cultural activities 

from a co-worker´s perspective within two major organizations. It also aims at pointing at 

effects from culture activities at work both from an individual and organizational perspective. 

The result indicates social effects such as cohesiveness, positive work environment and well-

being from taking part in cultural activities together with colleagues. Furthermore the result 

points at the mere content of culture activities related to fine arts, as something that generates 

reflections, detachment, creativity and an innovative approach within the organizational body.  

As an effect of these two categories of experiences from cultural activities various forms of 

communication emerge at work. This communication appears to be a central part of the 

processes that generate different kinds of value from culture for the individual as well as the 

organization. Time resources also turn out to be crucial to the way employees take part in 

culture activities related to work. The result emphasizes the value and importance of a broad 

spectra of cultural-related activities distributed within the organization in order to reach out to 

everyone of its employees. 

 

Key words: Culture activities related to work, social effects, effects from mere content of 

culture, valuable communication at work, time resources. 
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Förord 

Jag vill rikta ett personligt tack till samtliga undersökningsdeltagare för att ni valt att delta i 

studien och tagit av er värdefulla tid för att låta er intervjuas. Ett tack också till båda 

organisationerna inom vilka studien genomförts. Tack till lärare och handledare på 

psykologikursen vid Karlstads universitet och ett särskilt tack till Camilla som bidragit med 

inspiration och glöd kring ämnet kultur i arbetslivet. Hoppas att du som läsare finner innehållet 

i denna studie intressant och läsvärt och kanske också hittar inspiration till vidare studier eller 

forskning inom området. 

 

Lasse Magnell  

Karlstads universitet, augusti 2017. 
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Inledning 

Fysiska aktiviteters positiva effekter för hälsa och välmående är sedan länge 

väldokumenterade (Folkhälsomyndigheten 2003). Forskningen pekar också på att olika former 

av copingstrategier har avgörande effekt på relationen mellan stress och välbefinnande kopplat 

till såväl psykisk som fysisk hälsa (Iwasaki, Mannell, Smale & Butcher 2005). Iwasaki et al. 

(2005) menar dock att forskningen tittat i begränsad utsträckning på övriga fritidsrelaterade 

aktiviteter som ett sätt eller en strategi att hantera påfrestningar som exempelvis negativ stress, 

delvis mot bakgrund av att det kan ha betraktats som lite triviala företeelser, och att man 

härigenom riskerar att missa positiva hälsoeffekter av exempelvis sociala och kulturella 

aktiviteter. Iwasaki et al. (2005) visar också på signifikanta resultat som styrker sambandet 

mellan sociala, kulturella och fritidsrelaterade aktiviteter och mentalt och fysiskt välmående. 

Bygren, Weissglas, Wikström, Konlaan, Grjibovski, Karlsson, Andersson, och Sjöström 

(2009) menar att influenser från just kultur i form av konstnärliga upplevelser ofta kommit att 

likställas med mera triviala och gemenskapsrelaterade aktiviteter, främst med hänvisning till 

värden som genereras ur det sociala perspektivet, men att det går att peka på specifika effekter 

kopplade till just konst och kultur i form av till exempel reducerad stress. Även 

Folkhälsomyndigheten (2005) slår fast att det finns vetenskapligt stöd för att kulturaktiviteter 

kan vara ett värdefullt komplement till rehabilitering och behandling vid olika typer av ohälsa. 

Harzell och Theorell (2007) pekar på att det inom forskningen syns ett ökat intresse både 

nationellt och internationellt under senare år för exempelvis kulturella uttrycksformer som 

komplement till annan terapi vid psykisk och fysisk sjukdom och ohälsa.  

Kultur är ett begrepp som kan vara svårt att entydigt avgränsa. Vanligtvis definieras 

kultur som ett samlingsbegrepp för konstnärliga uttrycksformer som musik, konst, teater, dans 

och litteratur, med rötter i en borgerlig kulturtradition i 1800-talets Europa. (Ek 1993). 

Kulturdepartementet (2017) breddar perspektivet genom att formulera riksdagsbundna 

kulturmål som omfattar även arkitektur, formgivning, design, arkiv och olika kulturhistoriska 

miljöer etc. Konlaan, Bygren och Johansson (2000) liksom Bygren et al. (2009) använder 

begreppet i en ännu vidare mening i samband med att man inkluderar även deltagandet i 

sportevenemang, kyrkliga aktiviteter eller läsning i olika former i en longitudinell studie kring 

positiva samband mellan deltagandet i kulturaktiviteter och ökad livslängd. Winter (2000) 

menar att även om det framstår som mycket svårt att formulera mer exakta kriterier för vad 

som definierar en kulturell och konstnärlig företeelse är det intressant att ställa sig frågan vad 
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det är som gör att människan genom historien så hängivet engagerat sig i konst och kultur då 

det inte i direkt mening genererar några materiella värden. 

Symboler kopplade till kultur och konst hjälper oss att förstå och tolka känslor och 

emotioner på ett bättre sätt än exempelvis ord och siffror gör, och ur ett psykologiskt perspektiv 

är möjligheten att förstå och hantera känslor avgörande för hälsa och välbefinnande (Bygren et 

al. 2009). Konlaan et al. (2000) beskriver att erfarenheter av konst och kultur ofta förknippas 

med effekter som arousal, då kultur behandlar djupt mänskliga och livsavgörande frågor och 

inte sällan arbetar med starka kontraster mellan det etablerade och det oväntade. Och att 

samspelet mellan spänning och avspänning kopplat till konst kan bidra till att lösa upp även 

andra spänningar hos individen (Bygren et al. 2009). Ur ett psykoanalytiskt perspektiv skulle 

också kultur och konst i olika former kunna kanalisera och ge utlopp för otillfredsställda 

fantasier och behov som hållits nedtryckta av super-ego, eller på grund av rådande normer och 

konventioner, och som då kan komma till uttryck i en mer socialt accepterad form (Konlaan et 

al. 2000).  

Cuypers, Krokstad, L. Holmen, Knudtsen, Bygren, och Holmen, (2011) visar att både 

genom att aktivt utföra olika typer av kulturaktiviteter, men också att i en mera passiv form ta 

del av kultur som publik eller åhörare, är associerat med god hälsa, hög grad av välbefinnande 

och lägre grad av ångest och depression både hos män och kvinnor. Theorell och Ullén (2016) 

pekar på positiva hälsoeffekter av exempelvis interaktiv teater, film, teckning och dans för 

kvinnor med utmattningssyndrom, samt smärt och ångestdämpning liksom allmänt positiv 

hälsoutveckling för äldre patienter kopplade till körsång. Theorell och Ullén (2016) pekar 

också på ett samband mellan musikutövande och upplevelser av flow, där individen upplever 

ett positivt tillstånd av hög koncentration och en känsla av avspänd kontroll, och där flow 

generellt kopplas till psykologiskt välbefinnande avseende till exempel självförtroende, 

upplevd livskvalitet och inre motivation. Framsteg inom neurobiologisk forskning har kunnat 

visa på att kulturaktiviteter verkar kunna stimulera hjärnbarkens tillväxt, bidra till att stärka 

motståndskraften mot infektioner, cancer och autoimmuna sjukdomar samt minska risken för 

emotionell stress (Folkhälsomyndigheten 2005).  

Ovannämnda kunskaper har lett till ett ökat intresse inom forskningen för hur 

kulturinterventioner på arbetsplatser kan hjälpa anställda att hantera stress och höga arbetskrav.  

I Folkhälsoinstitutets rapport (2005) lyfts kulturaktiviteter fram som en möjlighet att förbättra 

den sociala arbetsmiljön och sänka stressen i arbetet. Få studier finns dock som belyser själva 

upplevelsen av att delta i kulturaktiviteter och effekter kopplade till just arbetet, och här finns 
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många obesvarade frågor kring tänkbara positiva effekter menar Theorell, Osika, Leineweber, 

Magnusson Hansson, Horwitz och Westerlund (2011).  Antalet långtidssjukskrivna på grund 

av kronisk arbetsrelaterad stress har under senare år ökat dramatiskt i många industrialiserade 

länder och utbrändhet i form av känslomässig utmattning, trötthet, apati, oro, ångest och 

sömnstörningar etc. har en stark koppling till kroniska stressyndrom och negativa effekter på 

individens tankemässiga förmåga (Öhman, Nordin, Bergdahl, Slunga Birgander & Stigsdotter 

Neely 2007). Iwasaki et al. (2005) menar att det fortfarande är delvis okänt vilka 

kulturrelaterade aktiviteter specifikt, som har en positiv effekt på hantering av exempelvis 

negativ stress, men att forskning pekar på att till exempel varaktiga känslor av self-

determination – självbestämmande, och socialt stöd genererade av exempelvis kulturaktiviteter 

kan ha avgörande betydelse. 

Sonnetag och Fritz (2015) pekar på att detachment - möjligheten att kunna koppla av 

mentalt från arbetet, under de senaste decennierna visat sig vara en central faktor för att skydda 

mot negativa effekter av krav och stress i arbetslivet. Sonnetag och Fritz (2015) menar att den 

mesta forskningen kring avkoppling och återhämtning beskriver effekterna av olika aktiviteter 

eller vila efter arbetstid, exempelvis på kvällar och helger, men att det också finns skäl att 

argumentera för att frånkoppling kan förekomma även under arbetstid. Här efterlyser Sonnetag 

och Fritz (2015) mer detaljerad forskning som bland annat går på djupet och undersöker själva 

upplevelsen av frånkoppling i detalj.  

Sammanfattningsvis pekar forskningen på att det finns många obesvarade frågor kring 

effekter av kulturella aktiviteter organiserade via arbetsplatsen (Theorell et al. 2011). Theorell 

et al. (2011) pekar också på det faktum att kulturaktiviteter ofta har en utmärkande social 

dimension ibland gör det svårt att avgöra om det är själva det sociala sammanhanget eller 

aktiviteten i sig som har positiva effekter på exempelvis stresshantering, återhämtning och 

välbefinnande, något som i sin tur kan utgöra en komplikation för forskningen. Theorell och 

Ullén (2016) understryker också att samband mellan olika typer av kulturaktiviteter och ökat 

välmående och hälsa inte behöver vara kausalt då det kan vara så att människors hälsa faktiskt 

påverkar i vilken utsträckning de väljer att ta del av kultur. 

Folkhälsomyndigheten (2005) efterlyser en bred forskningsansats för att öka kunskapen 

kring hur kultur som fenomen kan kopplas till människors hälsa och välmående. Rapporten 

understryker att det utöver neurobiologisk forskning kring fysiologiska effekter kopplade till 

kultur även krävs kvalitativ forskning som bidrar med fördjupad kunskap på området kring 
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vilken mening och vilket innehåll människor tillskriver olika kulturrelaterade fenomen och 

företeelser (Folkhälsomyndigheten 2005).   

Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur anställda beskriver upplevelser och 

erfarenheter av att ta del av olika former av kulturaktiviteter kopplat till arbetet, och vidare hur 

man ser på vilka effekter och vilket mervärde kultur i en arbetslivskontext kan generera av för 

såväl individen som organisationen.  

 

Metod 

Deltagare 

Studien har genomförts bland anställda och medarbetare inom en statlig myndighet och ett 

industriföretag i en medelstor svensk stad, båda med ca. ettusen anställda på den aktuella orten.  

Deltagarna har rekryterats till undersökningen via ett tillgänglighetsurval. Som 

inklusionskriterier för att delta har angetts att man ska vara yrkesverksam inom den aktuella 

organisationen. Vidare också att man ska ha tagit del av någon typ kulturaktivitet med 

konstnärligt innehåll, exempelvis sång, musik, dans, teater, eller konst etc. kopplad till 

arbetsplatsen under det senaste halvåret. En förutsättning för att den aktuella kulturaktiviteten 

skall räknas som kopplad till arbetet har varit att den antingen initierats, erbjudits eller 

arrangerats via organisationen och varit riktad i första hand till dess medarbetare. Vidare att 

aktiviteten är genomförd i anslutning till arbetsdagen eller som ett erbjudande om att delta i ett 

kulturarrangemang utanför betald och ordinarie arbetstid.  

Sammanlagt har tio personer deltagit i studien varav tre var män och sju var kvinnor. Två 

av deltagarna har någon typ av chefsbefattning inom respektive organisation. Övriga deltagare 

har administrativa, akademiska eller FoU – relaterade arbetsuppgifter. Två av respondenterna 

har utöver sina ordinarie arbetsuppgifter även ett uppdrag från organisationen att arrangera och 

administrera kultur- och fritidsaktiviteter för de anställda. En av deltagarna i undersökningen 

är också själv aktiv utövare inom kulturområdet på amatörnivå.  

Exempel på kulturaktiviteter som respondenterna tagit del av i någon form är olika 

konserter, musik- och teaterföreställningar, konstvandringar, stand-up comedy och workshops 

med sång- och danstema etc. Under intervjuerna har respondenterna även kommit att vidga 

kulturbegreppet till att omfatta även mer gemenskaps- och fritidsrelaterade aktiviteter utanför 

den rent konstnärliga ramen för kultur. Detta beskrivs närmare i resultatdelen nedan. 

Gemensamt för samtliga undersökningsdeltagare är också att de, utöver att ha deltagit i 
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kulturrelaterade aktiviteter, regelbundet konfronteras med kultur i form av konst och 

utsmyckningar på sina respektive arbetsplatser.  

Datainsamlingsmetod 

Intervjuer har använts som metod för datainsamling. Intervjun ger möjlighet för forskaren 

att söka en djup och mer ingående kunskap kring specifika fenomen eller företeelser utifrån 

hur de beskrivs eller karaktäriseras (Howitt & Cramer 2014). Syftet med studien har inte varit 

att påvisa några lagbundna samband kring fenomenet kultur kopplat till arbetslivet utan att 

istället låta varje undersökningsdeltagare berätta fritt kring sina upplevelser kring ämnet. 

Ashworth (2015) menar vidare att meningen vi tillmäter ett visst fenomen framträder ur 

alternativa tolkningar konstruerade ur den sociala och kulturella kontext vi befinner oss i, och 

att fokus i den kvalitativa metoden kommer att hamna mer på upplevelser och tolkningar av ett 

visst fenomen än dess objektiva beskaffenhet. Då kultur är ett vitt begrepp som rymmer många 

tolkningar och infallsvinklar har målet varit att utifrån en bred ansats kring kultur som 

företeelse ringa in beskrivningar av upplevelser, effekter och betydelsen av fenomenet kultur i 

en arbetslivskontext. 

Som underlag för själva intervjun har en semistrukturerad intervjuguide använts med ett 

antal frågeområden kring upplevelsen av och synen på kulturaktiviteter kopplat till arbetet, (se 

bilaga 1). Målet har varit att låta respondenterna tala relativt fritt kring temat, men samtidigt 

med syfte att söka fördjupade beskrivningar och ett fördjupat innehåll i samtalen med tydlig 

inriktning mot undersökningsämnet. Som ett led i att åstadkomma detta har några övergripande 

frågeområden formulerats i intervjuguiden.  Kvale och Brinkmann (2015) använder här bilden 

av forskaren eller intervjuaren som en resenär som vandrar med respondenten genom dennes 

berättelser i syfte att söka fördjupad förståelse. Ett sorts konstruktivistiskt perspektiv där 

mening och innehåll delvis skapas och växer fram under själva samtalet, och där forskaren själv 

utgör en aktiv del i kunskapsproduktionen (Braun och Clarke 2006). 

Genomförande 

Inom den aktuella myndighetsorganisationen utgick en förfrågan via interna kanaler till 

ett femtiotal medarbetare om att delta i studien. En chef kontaktades också personligen. Utöver 

den tillfrågade chefen anmälde fem övriga medarbetare sitt intresse för att delta i studien. Inom 

industriföretaget kontaktades en medarbetare med administrativa arbetsuppgifter och med 

direkt koppling till företagets kultur- och fritidsverksamhet. Denne i sin tur förmedlade kontakt 

med ytterligare två anställda med erfarenhet av kulturaktiviteter inom organisationen. En 

personlig direktkontakt togs också med en av organisationens medarbetare med frågan om att 

delta i en pilotintervju. Sammanlagt har tio respondenter knutits till studien.  Avslutningsvis 
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mailades ett brev ut till samtliga undersökningsdeltagare med närmare information kring 

studien samt information etiska ställningstaganden och kravet på samtycke etc., (se bilaga 2). 

Efter att samtliga respondenter tackat ja till att medverka har tid och plats för själva intervjuerna 

bokats.  

Undersökningen genomfördes under en sammanhängande tvåveckorsperiod i maj 

2017 och inleddes med pilotintervjun. Då denna bidrog med intressanta och delvis nya 

infallsvinklar kring ämnet för studien kom den senare att inkluderas i det sammanlagda 

datamaterialet. Totalt genomfördes nio intervjuer, varav åtta enskilda och en med två 

respondenter gemensamt. Samtliga intervjuer har genomförts på respektive arbetsplatser under 

arbetsdagen i för ändamålet lämpliga lokaler, där risken för störningar och avbrott varit så liten 

som möjligt. Intervjuernas längd uppgår till mellan ca. 25 och 40 minuter och har spelats in via 

en intern mikrofon i en bärbar dator placerad på armlängds avstånd mellan intervjuare och 

respondent.   

Databearbetning 

Samtliga intervjuer har transkriberats fortlöpande under det att arbetet med 

undersökningen har pågått. Det inspelade materialet har transkriberats ordagrant. 

Uppmärksamhet har riktats mot skiljetecken och kommatering för att säkerställa att 

meningsinnehåll och syftningar blir korrekt återgivna. Där intervjuaren och respondenten faller 

in i varandras tal har detta återgetts i transkriberingarna med fokus på att synliggöra 

meningsinnehållet i texten.  

Materialet har bearbetats med hjälp av tematisk analys. Braun och Clarke (2006) 

beskriver att tematisera meningsinnehåll som grundläggande för kvalitativ analys och att 

kärnan i den tematiska analysen utgörs av att utifrån det samlade datamaterialet identifiera 

återkommande mönster och meningsinnehåll. Metoden kommer också att i hög grad involvera 

forskarens egen tolkning och förförståelse i processen (Kvale och Brinkmann 2015). 

Arbetet med analyserna har varit av induktiv karaktär då det tematiserade datamaterialet 

i första hand utgått från det som sagts i intervjuerna och inte specifika frågeställningar eller 

teorier. Braun och Clarke (2006) beskriver den induktiva analysen som en i första hand 

datadriven process där målet inte är att försöka koda till förutbestämda kategorier utan istället 

bygga teman kring det som framträder i texten.  

Efter transkribering omfattade rådatamaterialet från de nio intervjuerna ca. 40 000 ord 

motsvarande ca. 61 fullskrivna sidor med typsnitt Times New Roman 12, radavstånd 1,15.  

Textmaterialet från varje intervju kopierades sedan till ett nytt dokument med två kolumner där 

textmassan formaterades i vänsterkolumnen med plats för en första kodning i högerkolumnen. 



Anvisningar för C-uppsats 

 

10 

10 

Själva analysen inleddes med att identifiera de enheter i texten som direkt eller indirekt kunnat 

kopplas till ämnet för undersökningen. Varje identifierat textavsnitt har färgmarkerats och 

sedan kodats i högermarginalen med några få ord som sammanfattat det meningsbärande 

innehållet i det som sagts, i en sorts temakoder. Braun och Clarke (2006) menar att ett tema 

skall representera något väsentligt i datamaterialet i förhållande till forskningsfrågan och 

identifiera något som framstår som återkommande i texten. Totalt genererade 

intervjumaterialet ca. 400 textkodningar som sedan lästes igenom på nytt och kontrollerades 

utifrån betydelse och innehåll mot den ursprungliga texten. Vissa små justeringar gjordes för 

att ytterligare fånga essensen i texten och varje textkod tilldelades ett nummer för att i efterhand 

kunna spåras tillbaka till respektive intervju.  

Samtliga textkoder samlades därefter i en lång sammanhängande lista varefter de 

sorterades i olika temakluster utifrån mening och innehåll. Varje kluster har getts en 

övergripande temarubrik och har kommit att utgöra en sorts prototema. Textkoderna inom varje 

kluster har sedan återigen jämförts mot varandra och mot den ursprungliga texten. Justeringar 

och omflyttningar har gjorts fortlöpande och en del textkoder som har bedömts irrelevanta eller 

överflödiga uteslutits.  

I nästa steg har innehållet i varje prototema formulerats och sammanfattats i text och citat 

har knutits till varje enskild tema för att tydliggöra dess meningsinnehåll. Arbetet har pågått 

fram till dess att ett slutgiltigt antal huvudteman med tillhörande underteman utkristalliserats 

och beskrivits i en sammanhängande text med infogade citat. Citaten har bearbetats varsamt 

för att öka läsbarheten i den slutgiltiga uppsatsversionen. 

Reliabilitet och validitet 

Kvale och Brinkmann (2015) pekar på hur kunskap i kvalitativ forskning är en produkt 

av interaktionen mellan intervjuare och respondent och i hög grad är situationsbunden, dvs. att 

respondentens uppfattning kring det undersökta fenomenet inte nödvändigtvis är stabil och 

beständig över tid. I föreliggande studie har respondenterna uppmuntrats att berätta fritt och ge 

så rika berättelser som möjligt. Samtidigt har uppmärksamhet riktats mot att samtliga intervjuer 

kommit att beröra de olika frågeområdena i intervjuguiden, om än inte nödvändigtvis i samma 

ordning. Ett tydligt mål har varit att ge varje respondent möjlighet att ge sin syn på ämnet kultur 

kopplat till arbetet utifrån olika infallsvinklar och perspektiv. Ibland har följdfrågor och 

ledande frågor ställts i syfte att kontrollera eller förtydliga innehållet det sagda. Ledande frågor, 

menar Kvale och Brinkmann (2015), kan bidra till att öka intervjuns reliabilitet då 

tillförlitligheten i respondentens berättelse prövas och intervjuaren får en möjlighet att verifiera 

sin tolkning av respondentens berättelse.  
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Endast jag själv som student har arbetat med att genomföra studien vilket kan bidra till 

att data har bearbetats och analyserats konsekvent genom hela processen. Yardley (2015) pekar 

på koherens som en sorts mått på en studies inre logik och hur de olika delarna svarar mot 

varandra och mot det undersökta ämnet i fråga om teoretisk bakgrund, val av metod och 

tolkning av resultatet etc. Kvale och Brinkmann (2015) betonar vidare vikten av en kontinuerlig 

validering under hela arbetsprocessen som ett sätt att garantera att observationer och tolkningar 

speglar forskningsfrågan och det fenomen som undersöks. För att nå en så hög grad av koherens 

som möjligt har innehållet i de olika avsnitten fortlöpande utvärderats mot varandra och mot 

teorin. Yardley (2015) pekar vidare på transparens kopplat till koherens som ett viktigt led i att 

tydliggöra för läsaren hur studien har genomförts och samtidigt motivera valet av metod. Under 

rubriken metod ges en utförlig beskrivning av de olika stegen i arbetet med undersökningen.  

Smith och Osborn (2015) menar att en stark förtrogenhet med datamaterialet är något 

som också stärker trovärdigheten i studien. Ett djupt och ingående arbete har ägnats åt att koda, 

tolka, tematisera och kontrollera textmaterialet i en sorts iterativ process (Smith & Osborn 

2015). Transkriptionerna har också skett fortlöpande under det att arbetet med intervjuerna 

genomförts vilket också har gett möjlighet att kontinuerligt utvärdera innehåll och kvalitet. 

En särskild medvetenhet om egen förförståelse och risken för bias har också funnits 

genom hela arbetet då undertecknad själv är verksam som professionell kulturutövare inom 

musikbranschen. Kvale och Brinkmann (2015) pekar här på vikten av så kallad reflexiv 

objektivitet där man som forskare intar en objektiv hållning till det subjektiva, och reflekterar 

över sina egna ståndpunkter, förutfattade meningar och sitt eget sätt att producera kunskap.  

Etiska överväganden 

Rent generellt har inte ämnet för föreliggande studie bedömts vara av känslig karaktär för 

undersökningsdeltagarna. Några potentiella risker med att delta i undersökningen har heller 

inte kunnat identifieras. Därför har inte några åtgärder vidtagits avseende etiska aspekter utöver 

att säkerställa att vetenskapsrådets (2011) grundkrav gällande god forskningssed rörande 

information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande av personuppgifter uppfyllts.  

Informationskravet har tillgodosetts genom att varje undersökningsdeltagare, efter att ha 

anmält intresse av att delta i studien, fått information kring studiens syfte och på vilka grunder 

man blivit utvald och tillfrågad om att medverka. Vidare att datainsamling kommit att ske via 

inspelade intervjuer och att undersökningen genomförs inom ramen för en kandidatuppsats i 

ämnet psykologi vid Karlstads universitet samt kontaktuppgifter till undertecknad som student 

och respektive handledare. Det har också framgått att man deltar frivilligt i studien och att man 
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som deltagare när som helst haft rätt att avbryta sin medverkan. Vidare har det framgått var 

man kan ta del av den färdigpublicerade studien. 

Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att varje respondent givit sitt samtycke till att 

medverka i studien i samband med att en tid för intervju bokats. Ett muntligt samtycke har getts 

i samband med att själva intervjun inletts och inspelningen av samtalet påbörjats.  

Konfidentialitetskravet har beaktats genom att inga namn på personer eller organisationer 

eller platser redovisas i den slutgiltiga uppsatsversionen. Det kan dock inte uteslutas att det går 

att spåra inom vilka organisationerna studien genomförts. I några fall kopplas också citat till 

en specifik yrkeskategori eller typ av arbete inom respektive organisation för att förtydliga att 

ämnet belyses utifrån olika infallsvinklar, utan att för den skull avslöja exakt vilken typ av 

arbetsuppgifter en viss respondent har. 

Avseende nyttjandekravet har inga personuppgifter samlats in och all insamlad rådata 

har hanterats under arbetets gång så att den endast varit tillgängligt för mig som ansvarig för 

genomförandet av studien, med möjlighet till eventuell granskning av handledare. Allt insamlat 

datamaterial förstörs i samband med att undersökningen avslutas och studien godkänts för 

publicering. 

 

Resultat 

Resultatet sammanfattar innehållet i respondenternas berättelser och är indelat i fyra olika 

teman; Sociala effekter; Betydelsen av själva innehållet i aktiviteten; Samtal och 

kommunikation på arbetsplatsen samt Tid och tillgänglighet. Citat från intervjuerna är 

insprängda i den löpande texten med kursiv stil. Där intervjuarens ord återges är dessa 

markerade med fet kursiv stil. Eventuella förtydliganden omges av klamrar i texten enligt [ ].  

I resultatet främst kopplat till temat sociala effekter vidgas begreppet kultur av 

respondenterna till att omfatta även mer gemenskaps- och fritidsrelaterade aktiviteter som 

också dessa inkluderas i resultatdelen, dock med bibehållen distinktion mellan kultur med 

betoning på det konstnärliga och kultur med mer sociala förtecken. Exempel på aktiviteter som 

beskrivs ur ett vidgat perspektiv är studieresor, stadsvandringar, lyssnarlunch, 

blomsterbindning i blomsterhandel, personalresa till Bodaborg etc. 

Tema 1 – Sociala effekter. 

Temat samlar respondenternas beskrivningar av det sociala värdet av att delta i 

gemensamma kulturaktiviteter med kolleger och medarbetare på arbetsplatsen. Här pekas 

särskilt på vikten av att göra något tillsammans med sina arbetskamrater utanför ramen för 

själva arbetet. Respondenterna pekar tydligt på hur känslor av samhörighet och gemenskap 
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genereras av att man delar en erfarenhet som inte är direkt jobbrelaterad. Genom att man 

etablerar och utvecklar band och relationer som inte bara utgår från själva arbetet i sig skapas 

en känsla av grupptillhörighet och kanske även lite stolthet.  ”Jag tyckte det var väldigt fränt 

faktiskt, hela teatern med bara kolleger! Även om man inte samtalade ens, men att man bara 

har delat nånting. Det är en annan plattform eller ett annat forum.”  

Respondenterna beskriver hur stämningen på arbetsplatsen påverkas i positiv riktning i 

form av allmän trivsel och välmående, förbättrade relationer och rent allmänt ett gott 

arbetsklimat. ”Klimatet blir ett annat, där man också kan få uppleva saker tillsammans”  

Vidare pekas det ut som något positivt och värdefullt att få träffa medarbetare som man 

normalt aldrig ser på sin arbetsplats. Kanske för att det är en större organisation eller att man 

har helt skilda arbetsuppgifter. ”Det var alla slags anställda, all personal var där…Redan bara 

att få syn på dem, bara att ses liksom.”  

Utifrån sociala aspekter, så som det tecknas av respondenterna, framstår inte själva 

innehållet i aktiviteten i sig som direkt avgörande för de effekter och värden som genereras. 

Att delta i en kulturaktivitet med konstnärlig inriktning blir i viss mån likställt med att ta del 

av mer fritids- och gemenskapsrelaterade aktiviteter sett utifrån det sociala perspektivet. Istället 

pekas på det positiva i att utveckla gemenskap och sociala relationer genom att helt enkelt 

träffas i ett annat forum än det som utgörs av själva arbetet, och att det då med fördel kan vara 

även i enklare former. ”Det får inte bli så mycket finkultur så att inte alla är med. Så det kan 

va ett värde att ha det på en lagom nivå som alla känner sig bekväma med och att man har 

roligt tillsammans.”  

Två av respondenterna pekar också på det rika utbudet av olika typer av kultur- och 

fritidsaktiviteter inom den egna organisationen som en av huvudförklaringarna till att företaget 

sticker ut i fråga om låga sjukskrivningstal och en jämförelsevis låg personalomsättning. Att 

det mervärde som genereras i form av social gemenskap, trivsel och välmående bland 

medarbetarna har direkt hälsobringande effekter bland annat genom att det bidrar till en bättre 

arbetsmiljö. Något som framstår tydligt, menar man, mot bakgrund av vad som beskrivs som 

ständiga rationaliseringar och ökad press i arbetet i en hårt konkurrensutsatt bransch. ”Trivs 

man med det man gör så tror jag att man hinner med stressen, man får med jobbet på ett annat 

sätt liksom. Folk trivs ju otroligt bra här. Så den sociala biten är viktig i detta? Gud ja!” 

Respondenterna betonar också värdet av att kunna mötas utanför själva yrkesrollen i 

samband med att man träffas i ett sammanhang utanför det ordinarie arbetet. Man slappnar av 

lite mer och får möjlighet att både visa och upptäcka andra sidor av sig själv och sina kolleger. 

Sidor som kanske inte kommer fram i det dagliga arbetet. Här beskrivs en typ av mer 
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långtgående sociala effekter, som exempelvis att man upptäcker gemensamma intressen som 

på sikt kan leda till en djupare vänskap. Något som i sin tur sannolikt också genererar ett socialt 

mervärde i det vardagliga arbetet över tid. ”Man byter roll, det tror jag är ett egenvärde i 

oavsett vad man gör…Man får lära känna personen bakom den här yrkesrollen, då kan man 

få se andra sidor av varann.”  

Att mötas över gränserna inom organisationen, inte minst ur ett lodrätt perspektiv, när 

både chefer och medarbetare träffas och umgås utanför den ordinarie yrkesrollen beskrivs 

också som värdefullt. Att socialisera och konversera med en chef eller överordnad i ett mer 

informellt sammanhang beskrivs till och med som något efterlängtat bland vanliga 

medarbetare. Något som kanske inte alltid framstår som helt självklart sett utifrån ett 

chefsperspektiv. ”Så hade vi lite musik-quiz. Det kom ju hög som låg från olika avdelningar 

och det fanns ett otroligt stort behov från kollektiv att sitta att prata skit med en chef.  Jag 

pratade med några chefer efteråt, dom var helt…whao!”  

Vid ett tillfälle under intervjuerna nämns också kulturaktiviteter som en möjlighet att 

bidra till samhörighet och gemenskap ur ett integrationsperspektiv på arbetsplatsen och att 

kulturaktiviteter som ett verktyg kan bidra till att skapa kunskap och förståelse kring andra 

medarbetares kulturella erfarenheter och traditioner. Mot bakgrund av ökad globalisering och 

ökad invandring pekas på att framtidens arbetsplatser kommer att se annorlunda ut än idag och 

att det kommer att bli allt viktigare att arbeta med frågor som rör samhörighet och förståelse 

mellan anställda även ur ett etniskt och kulturellt perspektiv. Här skulle själva innehållet i 

aktiviteten kunna utformas med inriktning mot andra kulturer och kulturyttringar men 

fortfarande med betoning på det enkla och okomplicerade. ”Manöverrummen i framtiden 

kommer inte att vara så homogena som dom är idag. Där tror jag att kulturen kan bidra till att 

vi blir mer toleranta mot varandra…Men där kan det ju vara enkla saker som att testa 

varandras mat och veta om varandras högtider.” 

Tema 2. Betydelsen av själva innehållet i aktiviteten.  

Temat sammanfattar olika beskrivningar av upplevelser och effekter som kan kopplas 

direkt eller indirekt till själva innehållet i en kulturaktivitet eller en kulturföreteelse. Det kan 

handla om allt från direkta reaktioner och känslouttryck kring det man tagit del av till mer 

långtgående processer i form av tankar och reflektioner etc. Här dominerar kultur i konstnärlig 

bemärkelse respondenternas berättelser. Det kan till exempel handla en sprakande 

musikalshow, en scenisk föreställning med ett laddat tema eller en konstvandring på 

arbetsplatsen. Själva innehållet i kultur, med betoning på det konstnärliga perspektivet, kopplas 

här till känslor och upplevelser som går lite mer på djupet än vad en lite mer alldaglig 
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fritidsrelaterad aktivitet gör. Att bli glad, upplyft eller överraskad liksom att känna sig lugn och 

avslappnad eller till och med provocerad är några av de erfarenheter som beskrivs. Och att en 

anledning till att man söker sig till kultur är för att få uppleva något extra, att bli lite omskakad 

eller hänförd. ”Att liksom bli överraskad, man blir rädd eller glad eller ja, road. Man känner 

sig tillfreds, man blir glad på ett annat sätt. Det är inte som en vanlig kvällspromenad med 

hunden.”  

Respondenterna beskriver också konsekvenser som kan uppstå kopplade till innehållet i 

kultur för både individen i arbetet och i förlängningen även för organisationen. Som exempel 

pekas på positiva känslor som har en viss kvardröjande effekt i det kortare perspektivet och 

som kan ha betydelse för hur man mår på jobbet nästa dag eller med vilken attityd man tar sig 

an själva arbetet. ”Det kan sitta i liksom flera dagar om det är en föreställning som är bra. 

Man är liksom mer positiv till sinnet, då ser man ju inte problemen så lätt.”  

Vidare beskrivs också hur kulturaktiviteter under själva arbetsdagen, exempelvis olika 

föredrag, ett studiebesök eller en konstvandring kan ha en avstressande effekt. Att få lägga 

arbetet åt sidan och sjunka in i något annat för en stund blir ett välkommet avbrott i själva 

jobbet, och kan också fungera som sätt att bättre hantera en allmänt hög arbetsbelastning och 

en stressig arbetsmiljö. ”Man försvinner bort i en egen värld lite grann, man kan släppa den 

här deadlinen som kanske rusar emot en, och så får man bara slappna av.”  

Här pekar en av respondenterna på att det krävs en viss medvetenhet kring vilka positiva 

effekter som uppnås av att ta del av den här typen av aktiviteter under arbetstid när de väl 

erbjuds. Och att många kolleger avstår med hänvisning till att man helt enkelt inte anser sig 

hinna, men att det kanske är då man bäst skulle behöva den här typen av avslappning.  

”Mina administratörskolleger säger att - Jag har inte tid att gå på det! Jag prioriterar 

vissa sådana kulturgrejer för jag vet att jag mår bättre av det efteråt, man behöver ta dom här 

små andningspauserna.” 

Värdet av att få tillfälle att aktivt utöva olika kulturella uttrycksformer och interagera 

tillsammans med sina medarbetare pekas också ut. Att uppmuntras att våga utmana och bjuda 

på sig själv och gå utanför ramarna och släppa loss utanför det vanliga arbetet beskrivs som 

mycket upplyftande och roligt. Även här poängteras att de positiva effekterna spiller över i det 

korta perspektivet och påverkar stämningen och klimatet på arbetsplatsen. Men för att 

effekterna skall bli mer bestående krävs att man återkommande sysslar med den här typen av 

aktiviteter i olika former. ”Den där personaldagen ägnade vi hela förmiddagen åt estetiska 

utövanden. Och jag dansade, och dom som sjöng dom var ju helt i gasen. Det var ju så jädra 
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roligt alltså! Sånt tycker jag att vi skulle göra mer av. Det är ju färskvara, det håller ju bara 

ett tag.”  

I temat framträder vidare en bild av hur den egna förförståelsen utifrån olika attityder, 

förkunskaper och erfarenheter eller helt enkelt utifrån vilket perspektiv man väljer att närma 

sig konst och kultur kan också vara avgörande för ens upplevelser. Det kan vara svårt att 

förutse, eller komma som en oväntad överraskning, både hur man själv eller någon annan, skall 

reagera på ett konstverk eller ett kulturframträdande. Det enkla och lite triviala kan ibland 

framstå som väl så värdefullt trots att det inte anses platsa i de fina salongerna. ” Jag har en 

tavla som var så ful att den skulle eldats upp tyckte konstansvarig…Jag blir glad när jag ser 

den.” 

Även som aktiv utövare kan det ibland vara svårt att förutse eller riktigt identifiera sig 

med mottagarens känsla och upplevelse. Det som i ett sammanhang kanske inte skulle göra 

något nämnvärt avtryck kan med en annan inramning få stark effekt. Och det som utifrån den 

egna förförståelsen kan te sig som allt annat än märkvärdigt kan förmedla en mycket stark 

upplevelse till någon med exempelvis en annan kulturell bakgrund. Exemplet nedan pekar 

också på hur en omedelbar upplevelse kan skapa en typ av relationer och band som sannolikt 

skulle tagit mycket längre tid att etablera genom ett vanligt mera yrkesrelaterat umgänge. ”Det 

var ju absolut ingen hög nivå på min sång, det var väl bara att det på nåt sätt föll sig som att 

nån ställde sig upp och hade lite klar röst och sjöng nåt svenskt va. Du vet att än idag så får 

jag mail, - Vi glömmer aldrig den där sången i den där fjällstugan![skratt]” 

Vidare berättas hur ett konstverk på en av de aktuella arbetsplatserna gjort ett mycket 

starkt intryck på en högt uppsatt medarbetare från en utländsk organisation. Hur personen 

ifråga, med rötter i en annan kultur med en delvis annan syn på demokrati och genusfrågor, 

upplevde och tolkade det aktuella konstverket ur ett jämställdhetsperspektiv och tillmätte det 

ett mycket starkt symbolvärde. ”Och då så sa hon såhär: - Det som gjorde störst intryck på 

mig på den resan till Sverige, det var det konstverket!” 

Det pratas också under intervjuerna om vikten och värdet av att själv aktivt 

medvetandegöra sig om den konst som redan finns tillgänglig i lokalerna på arbetsplatsen. 

Konst som man konfronteras med dagligen utan att kanske alls reflektera över. Och att mer 

kunskap om dessa konstverk kan bidra till att förgylla arbetsdagen. Kunskap som man kan få 

genom att till exempel delta i en konstvandring på jobbet. ”Många tänker inte på att dom 

utsätts för kultur vare sig dom vill eller inte. Jag känner att det berikar min arbetsdag om man 

säger så, när jag får ta del av sådana här saker.” 
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Samtidigt sätter också en av respondenterna fingret på svårigheten att värdera och 

legitimera innehållet i konst och kultur i allmänhet. Vem har tolkningsföreträde och hur 

värderar man egentligen en konstnärlig upplevelse. Som exempel anges hur ett konstföremål 

på arbetsplatsen kommit att väcka mycket starka känslor och lett till en intensiv debatt utifrån 

olika uppfattningar kring dess innehållsmässiga värde, men också ställt i relation till vad konst 

får kosta och vem som betalar. En sorts realpolitisk debatt kring konstens legitimitet i 

förhållande till mål och medel som även kan komma att föras utanför organisationens dörrar. 

”Plötsligt så var det då en massa människor som visste precis vad konst var. - Här har vi en 

ekonomi som är kärv och så lägger man pengar på sån här skit! Och en del tycker att det här 

är otroligt bra. - Gud va häftigt, fantastiskt!”  

I respondenternas berättelser görs också tydliga kopplingar mellan kultur och kreativitet. 

Kreativa processer både inom individen och i arbetet inom organisationen. Innehållet i 

kulturaktiviteter tillmäts ett egenvärde utifrån att det väcker tankar och reflektioner på ett 

djupare plan kring livsfrågor och andra angelägna teman på ett sätt som en vanlig sport- eller 

fritidsaktivitet inte gör. ”Jag tror att det är nånting särskilt med kulturaktiviteter. Att kultur 

ofta behandlar frågor om vad det innebär att vara människa, och stora och små frågor som en 

hockeymatch kanske inte gör på samma sätt.”  

Här pekas på mer abstrakta och ibland kanske omedvetna effekter som inte går att mäta 

i stunden, och som istället etableras i form av en mer långtgående process inom individen. 

”Redan bara estetiska upplevelser i sig ser jag som värdefulla, även om det kan va svårt att 

sätta fingret på varför. Det sätter igång tankarna, det gillar jag…att man börjar fundera.” 

Respondenterna beskriver hur kreativa tankeprocesser som genereras av konst och kultur 

kan få oss att våga tänka utanför ramarna. Man börjar tänka mer kritiskt och ifrågasättande och 

vågar ta risker och utmana både sig själv och sina egna uppfattningar. Men även som ett led i 

att förhålla sig mer kritiskt till sitt omgivande sammanhang, till exempel sitt arbete inom 

organisationen.  Något som på sikt kan generera ett mervärde då det kan bidra till förändring 

och utveckling. ”Att tänka i andra banor än vad du annars är van, så att vi alltså kan göra 

förvånande kopplingar och tänka under ytan och så vidare. Kultur vidgar våra perspektiv, vi 

tänker vidare, vi tänker djärvare!” 

Något som också betonas av flera respondenter är betydelsen av att kultur också 

representerar känslomässiga värden. Sidor och perspektiv som kanske inte på ett naturligt sätt 

får utrymme eller kommer till uttryck i ett vardagligt intellektuellt arbete men som kan bidra 

till en känsla av helhet och identitet. En respondent beskriver sitt eget kulturutövande som 

något värdefullt att ha med sig in i medarbetarrollen. Att bli identifierad med sidor av sig själv 
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kopplade till andra uttrycksformer som inte representeras i själva yrket blir identitetsskapande 

och ger självförtroende. ”Det är så härligt för att ja hela jag betyder nåt, inte bara att jag sitter 

vid datorn. Dom tycker att jag blir en intressant människa också! Men tror du att det är nån 

skillnad på din arbetsvardag om du inte höll på med det där? Ja, jag har nog tänkt på att jag 

skulle va lite mer grå då. Lite grå? Ja men nu känner jag mig liksom lite förgylld, hehe…!” 

Ur ett organisationsperspektiv lyfts värdet av att kultur och konst inkluderar hela 

människan både ur ett intellektuellt och känslomässigt perspektiv. Även här görs tydliga 

kopplingar till kreativa processer kopplade till att lyfta fram en ”mjukare” eller mer 

känslomässig sida i verksamheten. Att man genom att vidga perspektiven och ta hänsyn till 

både intellekt och känsla i processen kan skapa en mer tillåtande och inkännande arbetsmiljö. 

Att etablera en organisationskultur som förknippas med att våga utmana och ta risker utan 

rädsla för att bli sågad eller att göra bort sig skulle gynna det innovativa klimatet på 

arbetsplatsen. ”Sysslar man bara med hjärnan och att hjärtat och kroppen inte är med, då 

sätter man lock på kreativiteten. För då vågar man aldrig komma med saker som är lite utanför 

boxen. Jag tror att kulturen gör mig som människa mer öppen, på sikt.” 

I kontrast till ett mer intellektuellt och kanske i vissa fall enformigt arbete beskrivs kultur 

också som något som ger utlopp för kreativitet och skaparlust mer konkret. En respondent 

beskriver hur att aktivt arbeta med kultur tvingar en att använda och engagera alla delar av sig 

själv i processen. Här pekas också på att det krävs mod att våga öppna sig och släppa loss och 

att det handlar om krävande processer som tar mycket energi. ”Att jobba med musik och teater, 

då är det ju från topp till tå, du använder hela dig, du öppnar ju upp hela din själ när du gör 

nåt musikaliskt. Det slet i hela min själ va! Det var ju givande nåt fantastiskt va men jag var 

helt urlakad!” 

Ytterligare ett exempel belyser den kreativa processen och glädjen i att få skapa 

förutsättningslöst i ett sammanhang tillsammans med sina arbetskamrater utanför arbetet, och 

att sedan också få ett litet erkännande för vad man åstadkommit. Citatet beskriver en för 

arbetsplatsen återkommande aktivitet med blomsterbindning i en lokal blomsterhandel. ”Och 

där är det knökfullt varje gång i den där lilla blomsterhandeln. Vilka planteringar dom får till, 

liksom att dom släpper loss den här kreativiteten. Du ska se facebook den kvällen när dom 

lägger upp sina kreationer.” 

En respondent beskriver också hur hen tagit med sig sina erfarenheter av att aktivt arbeta 

med kultur i form av teater in i arbetet. Genom att göra kopplingar till scenisk framställning 

och se sina studenter som en publik har hen utvecklat och förbättrat sina undervisningsmetoder. 

”Småsaker som att vart rikta blicken för att hela publiken skall uppleva att dom är sedda eller 
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hur prata inför en publik, tempo eller artikulering. Någonting som som jag har mycket nytta 

av tycker jag.” 

Tema 3. Samtal och kommunikation och samarbeten på arbetsplatsen. 

Respondenterna beskriver tydligt hur samtal och kommunikationen på arbetsplatsen 

genereras av att ta del av kultur och kulturaktiviteter. Där samtal som är kopplade mer direkt 

till sociala effekter av kultur snarast beskrivs som ett smörjmedel för den allmänna 

kommunikationen på arbetsplatsen med ökad trivsel, goda relationer och ett gott arbetsklimat 

som följd, kan mer fördjupade diskussioner uppstå kring själva innehållet i en kulturföreteelse. 

Här framstår det samtidigt som näst intill omöjligt, och inte heller meningsfullt, att dra en tydlig 

gräns mellan vilken typ av samtal och kommunikation som genereras av vilken typ av aktivitet. 

Även om sociala effekter kan kopplas till lite mer ytlig kommunikation medan det 

innehållsmässiga beskrivs i termer av det fördjupade samtalet, kan ju det förra vara en direkt 

förutsättning för att det senare skall kunna uppstå och vise versa etc.  

Ett allmänt småprat på arbetsplatsen, i fikarummet eller i korridorerna kan till exempel 

speglar en förväntan eller entusiasm inför något man är på väg att göra eller just har gjort 

tillsammans. Eller att man vill uppmuntra andra arbetskamrater att ta del av samma upplevelse 

som man själv. Kanske som ett led i att man efteråt vill kunna kommunicera på jobbet kring 

sina gemensamma upplevelser. ”Ibland pratar man i korridoren, det blir ett litet gemensamt 

surr, - Har du sett det här? - Ska du dit på fredag? - Men du var ju inte med! - Men det var ju 

helt fantastiskt! Folk gillar kulturaktiviteter.” 

Värdet lyfts tydligt av att få nya samtalsämnen på arbetsplatsen som inte bara är 

associerade till själva jobbet. Det värdefulla i att man faktiskt inte pratar jobb tecknas mot 

bakgrund av att vardagskommunikationen normalt tenderar att kretsa mycket kring just arbetet. 

Andra samtalsämnen framstår som något efterlängtat och positivt och något som lättar upp 

stämningen. Här framgår också tydligt värdet av att göra något tillsammans då det skapar 

gemensamma erfarenheter att relatera till. Kanske med tonvikt mer på själva samtalet och 

kommunikationen i sig än det specifika innehållet. Gemensamma erfarenheter skapar nya 

referenspunkter som genererar nya samtalsämnen som i förlängningen ger ett mervärde. 

”Teater eller en konsert eller nåt, det tycker jag har ett mervärde, att man efteråt när 

man är tillbaka faktiskt inte pratar jobb. En erfarenhet man delar är ju bra för 

sammanhållningen, det är ju värdeskapande.” ”Man får ett annat förhållningssätt till 

varandra, det gynnar stämningen på avdelningarna.”. 

Respondenterna beskriver även hur ett djupare samtal kan uppstå till följd av att man 

tagit del av någon form av kultur. Här lyfts just innehållet i kulturaktiviteter fram specifikt som 
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något som kan väcka tankar och reflektioner och skapa intressanta och värdefulla diskussioner. 

Det kan till exempel handla om känsliga eller laddade ämnen som tagits upp i en föreställning 

eller tankar och reflektioner som väckts av ett konstverk under en konstvandring etc. Det 

positiva i att få en anledning eller en möjlighet att ta upp och samtala om ämnen som man 

kanske inte helt spontant lyfter runt fikabordet eller på lunchrasten med sina kolleger betonas. 

Ämnen som kan vara känslomässigt laddade eller kontroversiella blir plötsligt legitima att 

diskutera utifrån att de behandlats från scenen eller i ett konstverk. ”Det är ju självklart att då 

blir det ju en diskussion med dom som var där, om ett ämne som man inte skulle ta upp med 

dem [kollegerna]. Personligen tycker jag det är roligare att göra saker som kräver tanke. För 

att…? Jamen det kan bli spännande diskussioner efteråt.”  

Som kontrast till att den gemensamma upplevelsen genererar samtal på jobbet nämns att 

vid de tillfällen som de anställda exempelvis fått en julgåva av arbetsgivaren i form av en bok, 

också det med tydlig koppling till kultur, har det inte genererat några vidare diskussioner. ”Men 

blir det diskussioner kring boken med sådär då? Inte lika mycket, för den tar man ju med sig 

hem och sitter i sin ensamhet och läser.” 

En respondent gör också en koppling mellan mer personliga och förtroliga samtal och att 

hen själv sysslar aktivt med kultur vid sidan av arbetet. Att en outtalad uppfattning bland 

kollegerna att man som kulturutövare har en sorts närhet till att hantera och kommunicera 

känslor i allmänhet skulle kunna vara en orsak till att arbetskamrater gärna anförtror sig och 

söker kontakt för att prata. Här tecknas återigen en bild av kultur som en företeelse som 

representerar en annan sida av individen och som kan utgöra en tydlig kontrast till ett rent 

intellektuellt arbete och som har ett behov av att kommuniceras. ”Folk behöver prata om sina 

känslor och det har dom lite svårt att göra ingenjör mot ingenjör här har jag märkt. Alltså jag 

får väldigt mycket förtroenden här i huset, folk har ett stort behov av att anförtro sig.” 

Ytterligare en värdeskapande effekt för organisationen med tydlig koppling till ökad och 

fördjupad kommunikation på arbetsplatsen kopplat till gemensamma kulturaktiviteter, är de 

nya samarbeten som initieras och uppstår. Genom ett öppnare arbetsklimat med mer personliga 

relationer och en ökad allmän trivsel beskriver respondenterna hur det till exempel blir enklare 

att ta kontakt och inleda samtal kring exempelvis olika typer av samarbetsprojekt. Att komma 

med förslag till gemensamma projekt eller att bara bolla idéer beskrivs som något som blir mer 

naturligt om man setts i ett annat sammanhang eller etablerat en mer personlig relation. ”Men 

kan det föda en lust att samarbeta mer om man umgås? Ja det kan bli en följd av att man lär 

känna varandra på ett annat sätt. Man träffas och trivs, det är lättare att ta kontakt, det blir 

smidigare allting.”  
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Det pekas också på hur man kan få ett annat perspektiv även på sina jobbsamtal om man 

för sådana i samband med att man träffar sina kolleger utanför arbetsplatsen i samband med en 

kulturaktivitet. Att prata jobb utanför de ramar och rutiner som normalt omger jobbet och i 

samband med en positiv kulturupplevelse av något slag, tycks generera en energi som kan ge 

upphov till nya infallsvinklar och idéer kring själva arbetet. ”Under sådana här tillställningar 

kanske man kan hitta nånting mer överraskande än under de mera målinriktade mötena” 

Tema 4. Tid och tillgänglighet. 

Temat beskriver reflektioner och tankar kopplade till arbetsgivarens roll som förmedlare 

av kultur. Bland annat beskrivs hur kulturaktiviteter som erbjuds eller initieras via arbetet kan 

bli ett avgörande incitament att faktiskt ta del av någon form kultur av över huvud taget. Flera 

respondenter pekar på att vardagen ofta innebär förpliktelser och åtaganden som gör att man 

inte upplever sig ha vare sig tid eller ork att söka efter kulturaktiviteter på fritiden. Eller att det 

känns svårt att motivera den typen av prioriteringar framför till exempel familjelivet. ”När 

schemat är späckat och man har mycket att göra både i arbete och hemma så kan det vara 

svårt att ta sig den där extra tiden för kulturaktiviteter även om man tycker att sånt är viktigt. 

När det erbjuds en möjlighet [via arbetet] så minskar det den här tröskeln att annars själv 

boka.”  

En av respondenterna pekar också på den höga arbetsbelastning i själva jobbet, med 

övertid eller mycket hemarbete, som en orsak till att hen inte hade tid eller ork att 

uppmärksamma vad organisationen hade att erbjuda i form av kulturrelaterade aktiviteter. Att 

det inte var förrän denne fick en annan typ av tjänst med förändrade arbetsuppgifter och 

reducerad arbetsbelastning som följd, som stressen i jobbet sjönk så mycket att man faktiskt 

fick tid över att lyfta blicken och se vilket utbud av kulturakivieter som arbetsgivaren erbjöd. 

”Det är ju först jag hamnade här som jag upptäcker [organisationens] möjligheter, och det är 

en jättestor skillnad faktiskt. För första gången så kan jag liksom se vad 

[arbetsgivaren]erbjuder.  

Vidare betonas också värdet av att man via arbetsgivaren ges en möjlighet att uppleva 

andra kulturformer än sådana man vanligtvis kommer i kontakt med eller skulle välja att söka 

upp på egen hand. I synnerhet då aktiviteten erbjuds på arbetstid, kan det plötsligt framstå som 

värt att chansa och gå på en lite udda föreställning som man annars inte skulle valt att ta del av. 

”Jag var på nån sån här japansk kantonesisk opera här [på arbetsplatsen]. Det var en väldigt 

speciell form, jag skulle aldrig gå på nåt sånt och betala för det. Men vad spännande det var 

att liksom vara med om nån helt annan kulturkonst så.” 
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En annan aspekt som lyfts kring att en kulturaktivitet erbjuds under betald arbetstid utan 

att för den skull vara obligatorisk, är att det kan upplevas som begränsande att inte kunna göra 

sig fri från jobbet för att delta. Något som kan variera i hög utsträckning beroende på vilka 

arbetsuppgifter man har. ”Kruxet med det är att man inte kan gå på allt man vill kan jag säga. 

För är det på arbetstid, då är det inte bara att släppa och gå…” 

Å andra sidan kan det finnas uppenbara fördelar med kulturaktiviteter på betald arbetstid 

då man annars riskerar att exkludera anställda som kan ha svårt att delta utanför den ordinarie 

arbetsdagen, till exempel av privata skäl eller skiftarbete etc. Här betonas också att det heller 

inte går att kräva, eller ens förvänta sig, att man som anställd inom en organisation skall ta av 

sin fritid för att kunna delta i externa aktiviteter som erbjuds via jobbet. Bättre i så fall att se 

till att verkligen frigöra sin personal under ordinarie arbetstid så att de ges en möjlighet att 

komma med. ”Det får inte bli så att det blir vi och dem. Men då kan man ju se till att göra 

aktiviteter som är på arbetstid, dagtid.” 

Härtill läggs också värdet av att kulturaktiviteter dagtid ökar möjligheten att nå och 

inkludera medarbetare som aldrig väljer att delta i frivilliga aktiviteter över huvud taget. Att 

frilägga tid under arbetsdagen för exempelvis en kulturaktivitet ökar sannolikheten att alla 

faktiskt deltar. ”En del av vinsten är ju också dom som är socialt ensamma, att det finns en 

möjlighet för dem att komma med. Man blir ju så himla lycklig när man har nått en ny 

medarbetare.” 

 

Diskussion 

I föreliggande studie har ett antal medarbetare inom två större organisationer gett sin syn 

på upplevelser och effekter av att ta del av olika former av kulturaktiviteter kopplat till arbetet. 

Studiens resultat ringar in och återger upplevelser och erfarenheter av kultur i olika former i 

relation till arbetsplatsen såsom de beskrivs av undersökningsdeltagarna. Resultatet synliggör 

och exemplifierar också effekter och mervärde som uppstår till följd av kultur och 

kulturaktiviteter både för individen i arbetet och för organisationen.  

Undersökningen tar sin utgångspunkt i vad som begreppsmässigt definieras som kultur 

med koppling till konstnärliga uttrycksformer som sång, dans, musik, teater, konst och litteratur 

etc. Samtidigt har det varit en genomgående strategi att låta respondenterna själva peka på vilka 

typer av aktiviteter man definierar som kulturaktiviteter. Då undersökningsdeltagarna, främst 

utifrån det sociala perspektivet, även kopplar kulturbegreppet till mer gemenskaps- och 

fritidsrelaterade aktiviteter, vilket tidigare nämnts, har även sådana kommit att inkluderas i 

resultatdelen och analyseras i relation till ämnet för studien. Detta är i linje med hur kultur som 
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begrepp definieras och avgränsas av exempelvis (Bygren et al. 2009; (Bygren et al. 2001) och 

(Iwasaki et al. 2005). I och med att respondenterna i studien vidgar definitionen av kultur i 

anslutning till sociala effekter av gemensamma aktiviteter, kommer beskrivningar av det rent 

innehållsmässiga värdet av kulturaktiviteter kopplat till konstnärliga uttrycksformer i sin tur att 

framträda ännu tydligare.  

Fyra teman framträder i resultatet; det sociala värdet av att ta del av gemensamma 

kulturaktiviteter med kolleger och arbetskamrater utanför själva arbetet; det innehållsmässiga 

värdet av kultur och kulturaktiviteter; samtal och kommunikation på arbetsplatsen genererat av 

gemensamma kulturaktiviteter samt tid och tillgänglighet i relation till arbetsplatsen som 

kontext. 

Respondenterna betonar värdet av att arbetsplatsen erbjuder ett brett utbud av aktiviteter 

i syfte att inkludera så många som möjligt i den sociala gemenskapen. Gärna med betoning på 

det enkla och okomplicerade för att nå fram till alla. Att respondenterna starkt framhåller det 

sociala värdet av att ta del av kulturaktiviteter gemensamt med sina arbetskamrater är inte 

överraskande i sig. Johansson, Konlaan och Bygren (2001) slår fast att kultur i form av till 

exempel film, teater och musik har effekter, inte bara utifrån fysiska och mentala aspekter, utan 

också ur det sociala perspektivet. Ur det sociala perspektivet pekar Baumeister och Leary 

(1995) på människans inneboende behov av att etablera och upprätthålla positiva 

mellanmänskliga relationer liksom att känna grupptillhörighet. Att befinna sig i ett sorts 

varaktigt sammanhang som präglas av att man tar hänsyn till och bryr sig om varandra, är 

centralt för individens välmående (Baumeister & Leary 1995). Här skulle man kunna peka på 

arbetsplatsen som en sorts varaktig kontext och betydelsen av att ha goda relationer till sina 

arbetskamrater som central för individens psykiska och fysiska välbefinnande. 

Arbetsmiljöverket betonar också att: ”God arbetsmiljö är beroende av välutvecklade 

relationer. De uppnås genom ständig kommunikation, samarbete och relationsbyggande” 

(Lindberg & Vingård 2012, sid 16).  

Viswesvaran, Sanchez och Fisher (1999) pekar ut så kallat socialt stöd i form av goda 

relationer inom organisationen som centralt för en god arbetsmiljö och som ett sätt att mildra 

effekter av hög arbetsbelastning i jobbet. Något som också betonats i tidigare forskning av 

exempelvis Karasek (1979 refererad i Eriksson & Larsson, 2013), som även lyfter vikten av 

socialt stöd vertikalt inom organisationen. I resultatet pekas på värdet av att mötas mellan olika 

nivåer inom organisationen i ett informellt sammanhang och att etablera relationer mellan 

chefer och vanliga medarbetare bortom den rådande organisationshierarkin. Ur ett 

relationsperspektiv betonas också vikten av att komma ur den ordinarie yrkesrollen och mötas 
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utanför själva arbetet som centralt och värdeskapande. Något som underlättas av att man 

befinner sig i ett sammanhang utanför själva arbetsplatsen.  

Även inom motivationsforskningen pekas sedan länge på individens grundläggande 

behov av att uppleva samhörighet – relatedness, och att utveckla nära relationer i exempelvis 

en arbetslivskontext. Behov som om de uppfylls har positiva effekter på arbetet i form av till 

exempel ökad inre motivation och driv och en känsla av självbestämmande, self-determination 

(Hofer & Busch 2011); (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens, & Lens 2010). 

I resultatet görs också kopplingar mellan det sociala värdet av kulturaktiviteter och rena 

hälsoeffekter, där det bland annat pekas på att ökad trivsel i jobbet leder till bättre förmåga att 

hantera stress. Bland annat pekas på ett omfattande utbud av olika kulturaktiviteter som en av 

anledningarna till hög trivsel och låga sjukskrivningstal inom en av organisationerna. Det är i 

linje med Iwasaki et al. (2005) som visar på att ett brett utbud av sociala aktiviteter kan mildra 

påverkan från negativ stress och hög arbetsbelastning. Wilkinson, Waters, Bygren, och Tarlov 

(2007) pekar vidare på ett positivt samband mellan i vilken omfattning man tar del av 

kulturaktiviteter och självskattad hälsa, och menar att studier återkommande visat hur sociala 

aktiviteter kopplat till att interagera i en grupp och uppleva socialt och emotionellt stöd är 

associerat med positiva hälsoeffekter.  

Vid sidan av att sociala effekter av kultur kopplat till välmående och hälsa lyfter även en 

av respondenterna i resultatet fram kulturaktiviteter som ett led i arbetet med integration på 

arbetsplatsen ur ett socialt perspektiv. Glans (2010) pekar på mångfaldsarbete inom 

organisationen i termer av diversity management, - arbetsledning med utgångspunkt i ett 

mångfaldsperspektiv, som något som är på stark frammarsch inom svenska organisationer. En 

av poängerna med diversity management är att jämna ut ojämlika förhållanden och samtidigt 

fånga upp olikheter (Wilson 2007). Mångfald kan leda till konflikter som, om de hanteras rätt, 

kan leda till ökad kreativitet och effektivare problemlösning (B-Jones 2005). Här kan det te sig 

lite anmärkningsvärt att frågor kring kultur på arbetsplatsen endast kopplas till mångfald och 

integration vid ett tillfälle under intervjuerna. Särskilt mot bakgrund av den aktuella 

samhällsutvecklingen med en allt högre andel utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden.  

Resultatet pekar också tydligt på en rad positiva effekter kopplade till det rent 

innehållsmässiga i kulturaktiviteter, här med betoning på kultur kopplat till konstnärliga 

uttrycksformer. Genom att konfronteras med innehållet i kultur pekas i resultatet på att allt från 

omedelbara känslor och upplevelser till mer kvardröjande effekter som djupare tankar och 

reflektioner genereras. Respondenterna beskriver till exempel känslor av glädje och 

upprymdhet efter att ha tagit del av en musik- eller teaterföreställning som man också tar med 
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sig in i arbetet under nästkommande dag. Fritz, Sonnetag, Spector, och McInroe (2010) betonar 

att individens känslomässiga och emotionella tillstånd i högsta grad är relevant för hur man 

agerar i arbetet och att även mer subtila känslomässiga variationer kan ha effekt. I resultatet 

beskrivs hur en positiv sinnesstämning till följd av en kulturupplevelse kan generera en sorts 

positiv energi som påverkar hur man tar sig an olika arbetsuppgifter eller möter utmaningar i 

jobbet. Där något som vanligtvis skulle framstått som besvärligt eller omöjligt plötsligt kan bli 

värt att pröva och att ett problem kan komma att ses som en utmaning istället för ett hinder. 

Fredrickson och Joiner (2002) beskriver hur positiva känslor kan ha en kvardröjande effekt 

utanför själva stunden och att återkommande positiva upplevelser kan ackumuleras i en sorts 

uppåtgående spiral som leder till mer etablerat välmående över tid.  Något som, menar Tarrier 

(2010), beror på att positiva känslor vidgar den tankemässiga repertoaren och ger individen 

tillgång till ett brett perspektiv av psykologiska resurser. Fenomen som kan ha en positiv 

inverkan på hur vi till exempel tar oss an utmaningar och leder till att vi blir mer kreativa när 

det gäller exempelvis olika typer av problemlösning (Fredrickson & Joiner 2002). 

Kreativitet kopplas också i resultatet till det rent innehållsmässiga i en kulturaktivitet, 

även här med betoning på kultur ur ett konstnärligt perspektiv. Zaidel (2014) definierar 

kreativitet som någonting innovativt och nytt och något som går bortom det välkända och 

accepterade. I resultatet beskrivs hur ett djupare eller mer utmanande innehåll i kultur genererar 

tankemässiga effekter som att vidga sina perspektiv, reflektera, ifrågasätta och att våga utmana 

etablerade uppfattningar och inta nya förhållningssätt.  

Romanovska, Larsson, Eriksson, Wikström, Westerlund, och Theorell (2011) menar att 

konst och kultur med betoning på det oväntade, det oförutsägbara och ologiska, utmanar oss 

att tolka och skapa sammanhang och att mötet mellan tankar, känslor, etik och estetik kan 

generera en ny kognitiv och emotionell kontext. Zaidel (2014) pekar på att konst förmedlar 

symboler och sammanhang kring normer, idéer, känslor och estetik etc., där båda våra 

hemisfärer i hjärnan på olika sätt är aktiva och bidrar till att göra oss kreativa i konstnärliga 

processer, men att det fortfarande finns obesvarade frågor kring de komplexa processer där 

kreativa idéer uppstår. I resultatet betonar respondenterna värdet av en kreativ arbetsmiljö som 

präglas av öppenhet och nyfikenhet och ifrågasättande. Kopplat till vad som sägs kring kultur 

som ett medel att skapa ett förändringsbenäget och innovativt organisationsklimat menar 

Bruzelius och Skärvad (2011) att den lärande organisationen bland annat kännetecknas av att 

medarbetare ständigt är på jakt efter nya eller bättre arbetsformer, metoder och rutiner och att 

ledningen är beredd att anpassa sina strategier utifrån förändrade förutsättningar både inom och 

utanför verksamheten. En grundförutsättning för att nå dit, menar Amabile, Conti, Coon, 
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Lazenby och Herron (1996), är att organisationen präglas av en orientering mot just kreativitet 

och innovation. Värt att notera i sammanhanget är också hur det i resultatet görs kopplingar till 

att ett mjukare och mer emotionellt orienterat arbetsklimat är gynnsamt för kreativa processer. 

Här pekas på att kultur kan ha en viktig roll genom att bidra med ett helhetsperspektiv och föra 

in mera emotionella värden i en arbetsmiljö som ofta präglas av intellektuella och rationella 

processer.  

Kopplingar görs också i resultatet mellan själva innehållet i en kulturaktivitet och 

reducerad stress. Där socialt stöd och relationer kan buffra mot stress i ett övergripande 

perspektiv pekas mer specifikt på hur en avgränsad kulturaktivitet kan utgöra ett värdefullt 

andningshål i en stressad arbetssituation och bidra till återhämtning genom en känsla av 

avkoppling – detachment. Trougakos, Beal, Green och Weiss (2008) visar att kortare pauser 

under arbetsdagen kan bidra till ökad förmåga till självreglering och generera positiva känslor 

som minskar risken för utbrändhet och utmattning. Det skulle kunna vara ett argument för att 

förlägga kulturaktiviteter under själva arbetsdagen eller på betald arbetstid och samtidigt 

möjliggöra för anställda att delta i så hög grad som möjligt. Sonnetag och Fritz (2015) menar 

också att positiva händelser utanför själva arbetet som tar fokus från det rent jobbrelaterade 

minskar den negativa stressen och ökar förmågan att koppla av.  

Här skulle om man så vill ett deltagande i kulturaktiviteter kunna liknas vid en form av 

copingstrategi för att hantera stress. Grimaldo och Molinelli (2012) beskriver coping som 

individens kognitiva metoder och beteendeanpassningar för att hantera inre och yttre krav som 

exempelvis stress som ett led i ökat välbefinnande. När man väl upplevt positiva effekter av 

kulturaktiviteter under arbetsdagen blir det ett naturligt val att försöka prioritera den typen av 

aktiviteter även om trycket under arbetsdagen kan vara högt. Något som också nämns i 

resultatet. Trougakos et al. (2008) visar också på att positiva känslor som genereras under en 

paus från ett ansträngande arbete har en kvardröjande effekt som man tar med sig tillbaka in i 

arbetet i det korta perspektivet. Fritz et al. (2010) gör här, liksom Cuypers et al. (2011), en 

distinktion mellan passiva och aktiva former av aktiviteter och hur de kan leda till olika former 

av avkoppling. Här finns anledning att titta närmare på hur effekterna av aktivt och passivt 

kulturutövande kan samverka med avkoppling och återhämtning under själva arbetsdagen 

menar Fritz et al. (2010) 

Samtal och kommunikation på arbetsplatsen beskrivs i resultatet som något som förenar 

effekterna av både det sociala och innehållsmässiga av en kulturaktivitet. Här framstår det som 

samtidigt näst intill omöjligt, och inte heller meningsfullt, att utifrån resultatet försöka dra en 

tydlig gräns mellan vilken typ av samtal och kommunikation som tycks genereras av vilken 
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typ av aktivitet. Även om det djupa och kreativa samtalet kan härledas till det innehållsmässiga 

i en kulturföreteelse medan den lite mer ytliga kommunikationen går att koppla mer direkt till 

sociala effekter kan ju det senare vara en direkt eller indirekt förutsättning för det förstnämnda 

etc. Det är snarare värt att peka på samtal och kommunikation som en sorts processer genom 

vilka upplevelser, intryck, tankar och reflektioner kanaliseras och bearbetas i kontexten kring 

själva arbetet.  Ericsson (2010) pekar på en process som en sekvens av handlingar som skapar 

en helhet utifrån hur dessa konstrueras och ges en mening i den lokala praktiken. Resultatet 

pekar på att om man tillför kultur i olika former till arbetsplatsen som kontext skapas en mängd 

kommunikation och samtal på olika nivåer och i olika former inom organisationen som i sin 

tur genererar ett mervärde både för individen och verksamheten. Man trivs, fördjupar 

relationer, analyserar olika fenomen eller initierar samarbeten genom att samtala och 

kommunicera. 

Här kan man spekulera kring att det skulle kunna vara ett incitament i sig för individen 

att ta del av en gemensam aktivitet då man per automatik blir delaktig i en värdeskapande 

kommunikationsprocess på arbetsplatsen. Kashima, Klein, och Clark (2016) pekar på den 

gemensamma aktiviteten som en joint activity där ett av huvudsyftena är att bygga relationer. 

Genom kommunikativa processer kring gemensamma erfarenheter och upplevelser grundar 

deltagarna i den aktuella gruppen en sorts common ground vilket bidrar till att skapa en känsla 

av underförstådd samhörighet eller grupptillhörighet (Kashima et al. 2016). Pennebaker (2000) 

kopplar även hälsobringande effekter till själva samtalet i sig och menar att när människor 

sätter ord på omvälvande händelser påverkas både deras fysiska och psykiska hälsa i positiv 

riktning. Att beskriva någon annans omvälvande eller traumatiska händelser har visat sig ge 

liknande psykologiska effekter som att beskriva sina egna, och att det avgörande tycks vara att 

man uppmuntras att utforska sina tankar och känslor oavsett innehåll (Pennebaker 2000). Här 

skulle en förklaring kunna vara att man genom att omvandla känslor och bilder till ord påverkar 

strukturer och tankar kring den aktuella händelsen i hjärnan (Pennebaker 2000). Pennbaker 

(2000) menar också att det finns tecken att den som formulerat en stark upplevelse tenderar att 

kommunicera mer med sina vänner och uttrycka mer positiva känslor i sin omgivning. I 

resultatet gör en av respondenterna en koppling mellan sin förmåga att lyssna och känna empati 

och sitt eget kulturutövande och att hen därför ofta hamnar i djupa förtroliga samtal på 

arbetsplatsen. 

Tid framstår i resultatet som en i hög grad avgörande faktor för i vilken utsträckning man 

som medarbetare faktiskt tar del av kultur när det erbjuds via organisationen. Dels utifrån den 

egna livssituationen men också utifrån i vilken omfattning och på vilket sätt arbetsgivaren 
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tillhandahåller och möjliggör för sina anställda att delta. Här kan man bara spekulera kring att 

för att organisationen skall göra satsningar på kulturaktiviteter i någon större omfattning krävs 

att man vet vad man får tillbaka i termer av ekonomiska värden. Ett mervärde genererat av 

kultur kan vara svårt att mäta exakt omräknat i ekonomiska termer. Något som resultatet delvis 

också synliggör i samband med diskussioner kring kulturens legitimitet i relation till mål och 

medel. Här kan man anta att forskning som bedrivs kring kulturens positiva effekter för 

individens välmående och hälsa kan bidra med värdefulla argument i debatten kring kultur 

kopplad till arbetet. 

 

Smith och Osborn (2015) menar att kvalitativ forskning är mer intresserad av att 

synliggöra interaktiva processer utifrån givna sammanhang än att generalisera resultat till en 

given population. Föreliggande studie är av explorativ karaktär och belyser fenomenet kultur 

kopplat till arbetet ur ett brett perspektiv. Kvale och Brinkmann (2015) pekar på hur den 

explorativa intervjun, till skillnad från den hypotesprövande, är mer öppen till sin karaktär och 

att intervjuaren introducerar ett område som sedan skall kartläggas genom att följa upp 

respondenternas svar och söka ny information och nya infallsvinklar. Något som också har 

varit en tydlig ansats i studien.  

Undersökningsdeltagarna är relativt få till antalet vilket kan påverka studiens validitet i 

negativ riktning. Studiens deltagare har olika arbetsuppgifter på olika nivåer inom två olika 

organisationer och har tagit del av kulturrelaterade aktiviteter i olika omfattning under det 

senaste halvåret. Undersökningen tar heller inte sin utgångspunkt i någon specifik aktivitet eller 

något specifikt tillfälle. Istället har respondenterna själva fått peka på tillfällen då man tagit del 

av kultur med koppling till organisationen i någon mening och utveckla sina resonemang kring 

dessa händelser. Det gör det svårt att dra några generella eller mer långtgående slutsatser av 

resultatet, som att till exempel koppla en specifik kulturaktivitet till en specifik erfarenhet eller 

effekt. Istället belyser studien ämnet för undersökningen ur en bred infallsvinkel, något som 

bidrar till en rik och varierad beskrivning av fenomenet kultur kopplat till arbetet.  

Att studiens deltagare relativt samstämmigt pekar ut positiva värden och effekter av att 

ta del av kultur kan delvis ha att göra med att en grundförutsättning för att delta i studien varit 

att man aktivt tagit del av kulturaktiviteter i någon form. Här finns en viss risk för bias genom 

att de respondenter som har knutits till studien på förhand varit positivt inställda till att ta del 

av kulturaktiviteter.  
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Studien fångar inte upp frågor kring kultur vid behandling och rehabilitering som nämns 

i inledningen. Ingen av respondenterna lyfter den aspekten på ämnet och av etiska skäl har 

frågan inte ställts explicit.  

 

Konklusion och sammanfattning 

Det faktum att kultur är ett mångtydigt begrepp och kulturaktiviteter definitionsmässigt 

kan omfatta allt från renodlat konstnärliga företeelser till mer gemenskapsbetonade aktiviteter 

har i sig utgjort en utmaning i arbetet med att analysera studiens resultat. Det finns med stor 

sannolikhet även andra sätt att dela in och strukturera innehållet i respondenternas berättelser 

där man också skulle kunna göra andra intressanta kopplingar mellan fenomenen kultur,  

individ och organisation. Det studien i första hand bidrar med är att teckna en bred bild av 

vilken betydelse kultur kan ha kopplat till arbetet som kontext. Som nämns inledningsvis kan 

det ibland vara svårt att avgöra om det är i första hand är de sociala eller innehållsmässiga 

effekter som genereras av kultur som är av betydelse. Föreliggande studie ger visst ytterligare 

stöd för den uppfattningen då mycket tyder på att det är bådadera och att de också genererar 

varandra. Å ena sidan sociala effekter och å andra sidan innehållsmässiga effekter mynnar ut i 

olika former kommunikation, samtal och relationer på arbetsplatsen som i sin tur genererar nya 

värdeskapande effekter. Allt i en sorts uppåtgående positiv spiral som skapar mervärde både 

för individen och organisationen. 

Ur ett organisationsperspektiv är frågan kanske inte heller av helt avgörande betydelse 

så länge man tillhandahåller ett brett utbud av kulturrelaterade aktiviteter kan till sina anställda.  

Iwasaki et al. (2005) hävdar att organisationen i sitt hälsoarbete borde se till att erbjuda ett brett 

spektrum av aktiviteter som omfattar både ren avkoppling, sociala aktiviteter, rena 

fritidsaktiviteter och kultur. I Folkhälsomyndighetens rapport (2005, sid 78) menar Theorell att 

för att bättre kunna möta kravet på att påvisa värdet av kultur för olika beslutsfattare måste 

forskningen avstå från ambitionen att fastställa om det är den kulturella upplevelsen i sig eller 

det sociala sammanhanget som ger effekt och istället konstatera att det handlar om ett helt 

”paketet” av aktiviteter som har effekt.  

Det som framstår som mer centralt i relation till vad föreliggande undersökning visar är 

att organisationen blir medveten om att processerna sker och också ser till att fånga upp och 

synliggöra effekterna av dem. Vidare också att organisationen frigör tid och möjlighet för sina 

anställda att ta del av kultur i olika former. Skall man nå ut till alla medarbetare kan man inte 

låta hela det ansvaret ligga på individen själv.  
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I en vidare studie vore det intressant att låta ett antal medarbetare ta del av någon eller 

några specifikt utvalda kulturaktiviteter återkommande under en begränsad tidsperiod och 

samtidigt ta del av deras berättelser både i ett före- och efterperspektiv. 

Kultur i olika former ges stort utrymme på många områden i dagens samhälle, om än inte 

alltid i traditionella former. Kulturen hittar alltid nya vägar och uttrycksformer och kanske kan 

arbetsplatsen i framtiden komma att bli en ny arena av betydelse. 

 
Lasse Magnell 
Karlstad 170830 
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Bilaga 1.  
Intervjuguide med övergripande teman. 

 
Övergripande frågeställning, Big Q. 
Hur upplever individen deltagandet i olika typer av kulturaktiviteter kopplade till arbetslivet. (dvs. 
aktiviteter som skett under eller i anslutning till arbetsdagen, enskilt eller tillsammans med kolleger 
och som är initierade via organisationen.) 
 (Avsikten är att i huvudsak låta respondenten berätta fritt om sina upplevelser men samtidigt se till att 
försöka få så djupa och ingående beskrivningar som möjligt genom att ställa följdfrågor och 
uppmuntra till rika berättelser utan att följa ett specifikt frågeschema. Dock är avsikten att 
respondenten skall ha berört samtliga områden ovan när intervjun är klar.) 
 
Inledning: 
Kort presentation av respondenten, ev. arbetsuppgifter etc. 
Kort allmänt kring vilka kulturaktiviteter respondenten deltagit i under senaste tiden, hur man har valt 
att delta etc. 
 
Delfrågeområden 
 
Upplevelsen av själva aktiviteten i sig. 
•Att låta individen beskriva sina upplevelser av att delta i en eller flera kulturaktiviteter. Att beskriva 
själva aktiviteten och upplevelsen av den så ingående som möjligt. 
 
Upplevelsen av kontexten. 
•Att låta individen beskriva upplevelse av det sociala och omgivande sammanhanget kring aktiviteten.  
 
Om påverkan eller inflytande av att delta i kulturaktiviteter. 
•Om deltagandet i kulturaktiviteter haft någon inverkan på respondentens syn på eller upplevelse av 
arbetet eller något annat område i livet. (T.ex. synen eller upplevelsen av själva arbetet som lust, 
motivation och kreativitet, det sociala samspelet på arbetsplatsen, kommunikationen på arbetsplasen 
etc., upplevelsen av stress, möjligheten att koppla av från jobbet, fritid och familj etc.) 
 
Om synen på kulturaktiviteter i sig. 
•Är det bra med kulturaktiviteter, behövs kulturaktiviteter, varför, går det inte lika bra med t.ex. sport? 
•Om respondentens syn på kulturaktiviteter som fenomen kopplat till arbetslivet.  
•Hur man såg på det innan men deltog och om synen förändrats efter att man deltagit etc. 
 
Om synen på eventuella skillnader mellan olika typer av aktiviteter. 
•Om det finns någon upplevd skillnad mellan att delta i olika aktiviteter eller om man har 
uppfattningar kring det. 
•Om det finns någon typ av aktivitet man skulle vilja ha mer eller mindre av, i så fall varför. 
 
Övriga tankar kring fenomenet. 
•Att låta respondenten fundera fritt kring fenomenet, reflektioner, visioner etc.  
 
Om möjligheten att återkomma med reflektioner, frågor och kommentarer i efterhand. 
•Att informera om möjligheten att följa upp det som sagts under intervjun. 



Anvisningar för C-uppsats 

 

36 

36 

Stöd till intervjuguide. 
 
Inledning. 
Kan du beskriva kort om ditt arbete, hur länge du arbetat etc. 
Kan du beskriva kort vilka kulturaktiviteter du deltagit i under den senaste tiden som har en tydlig  
koppling till din arbetsplats på något sätt etc. 
 
Upplevelsen av själva aktiviteten i sig. 
•Kan du beskriva någon upplevelse kopplat till någon av de aktiviteter du beskriver.  
Om tankar, känslor, upplevelser… 
Vad var det som fick dig att känna så etc.? 
Hur kändes det före? Hur kändes det efter?  
Kan du ge något mer exempel etc.. 
Var det någon skillnad mellan aktiviteterna eller mellan de olika tillfällena? 
 
Upplevelsen av kontexten. 
•Kan du beskriva sammanhanget kring aktiviteten, upplevelsen av det. 
Hur upplevde du stämningen etc.? 
 
Om påverkan eller inflytande av att delta i kulturaktiviteter. 
•Har deltagandet i kulturaktiviteter påverkat dig på något sätt? 
Kan du beskriva hur, på vilket sätt etc.? 
Om synen på själva arbetet eller upplevelsen av att arbeta.  
Kopplat till fritiden/familjen?  
 
Om synen på kulturaktiviteter i sig. 
•Hur tänker du kring kulturaktiviteter kopplade till arbetet? 
Varför? På vilket sätt? Etc.. 
Kan du beskriva känslan/synen innan. 
Kan du beskriva känslan/synen efter. 
Upplever du någon skillnad? Har synen förändrats? 
(Om ja), beskriv hur etc. 
 
Om synen på eventuella skillnader mellan olika typer av aktiviteter. 
Upplever du eller tror du att det finns skillnader mellan olika aktiviteter som är av betydelse? 
Varför/ varför inte? Vilka skillnader skulle det kunna vara? Vad skulle det kunna bero på etc.? 
Om du fick önska själv, vad skulle du vilja göra eller ha mer av etc.? 
 
Övriga tankar kring fenomenet. 
Är det något du kommer att tänka på eller som du vill tillägga eller reflektera vidare kring? 
 
 
Stort tack för din medverkan. Du kan alltid kontakta mig i efterhand om du har några vidare frågor 
eller tankar. 
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Bilaga 2. Informationsbrev till studiens deltagare. 

 
Till dig som fått frågan om att delta i studien kring kulturaktiviteter i arbetslivet. 

 
Föreliggande studie handlar om kulturaktiviteter i arbetslivet och genomförs inom ramen för 

psykologiutbildningen vid Karlstads universitet och kommer att publiceras i form av en C-

uppsats. Undertecknad är student på C-kursen och ansvarig för själva genomförandet av 

studien. Du är erbjuden att medverka mot bakgrund av att du återkommande i någon form 

deltagit i kulturaktiviteter kopplade till din arbetsplats under det senaste halvåret. Syftet med 

studien är att undersöka fenomenet kulturaktiviteter kopplade till arbetslivet. Som 

undersökningsdeltagare deltar du helt frivilligt efter att först ha gett ditt samtycke. Du är 

garanterad anonymitet, dvs. namn, yrkestitel och eventuella uttalanden etc. kodas så att de inte 

kan spåras tillbaka till dig som enskild individ.  

Som deltagare förväntas du medverka i en enskild intervju som varar upp till en timme. 

Intervjun kommer att spelas in digitalt och transkriberas i sin helhet. Rådata och transkriptioner 

kommer att hanteras och bearbetas av undertecknad undersökningsledare och vid behov även 

av handledare på kursen. All rådata och alla transkriptioner raderas efter avslutat arbete i 

samband med att uppsatsen godkänns för publicering. Inga uppenbara risker med att delta i 

undersökningen har kunnat identifieras.  Du har även rätt att närsomhelst avbryta intervjun om 

du skulle önska. Ingen ersättning för att delta utgår. 

Undersökningen kommer att publiceras och vara sökbar digitalt via internet på  

http://kau.diva-portal.org. Som deltagare är du varmt välkommen att ta del av studien.  
 

Tack för din medverkan! 

 
 

 

 


