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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur unga kvinnor som arbetade i 

gymbranschen upplevde sin arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv samt om de upplevde 

att de påverkades av fysisk aktivitet i sitt arbete. Frågeställning: Hur upplever dessa personer 

sin arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv? Hur upplever dessa personer att de påverkas av 

fysisk aktivitet i sitt arbete? Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie 

med utgångspunkt i Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell, 1990. Den baserades 

på åtta semistrukturerade intervjuer med kvinnor i åldrarna 21-30 år från sju olika gymkedjor. 

Utifrån studiens syfte, teoretiska modell samt tidigare forskning utformades en intervjuguide 

som testades och utvärderades i tre pilotintervjuer. Intervjuerna genomfördes vid ett 

personligt möte och spelades in. Det transkriberade materialet analyserades utifrån kvalitativ 

innehållsanalys. Först med en deduktiv ansats utifrån teoretisk modell och studiens 

frågeställningar med teman krav, kontroll, socialt stöd och fysisk aktivitet. För att försäkras 

om att inget i materialet systematiskt uteslutits genomfördes därefter en analys med induktiv 

ansats. Utifrån denna skapades ytterligare ett tema träningsintresse. Studien förhöll sig till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer med de fyra huvudkraven. Resultat: Samtliga 

respondenter upplevde att arbetsmängd, tidspress och inflytande över arbetet varierade 

beroende på kundflödet in och ut från gymmet under hög- respektive lågsäsong. De upplevde 

att de hade utvecklats under sin tid i branschen och beskrev arbetet som varierande 

uppgiftsmässigt vilket upplevdes som stimulerande. En majoritet av respondenterna upplevde 

en god relation till och känslomässig stöttning från sina chefer och/eller kollegor. Däremot 

upplevde de flesta ett missnöje över låg lön. Alla var fysiskt aktiva på fritiden och upplevde 

att träning påverkade dem positivt i deras arbete. De uppgav att deras eget träningsintresse 

bidrog till en positiv upplevelse av arbetsmiljön eftersom det gjorde att arbetet kändes roligt, 

meningsfullt och att det skapade sammanhållning med deras kollegor. Slutsats: 

Respondenternas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön var både positiva och 

negativa. De positiva upplevelserna bidrog till att respondenterna kände att de trivdes bra med 

arbetet i nuläget. Däremot bidrog de negativa upplevelserna till att de inte såg någon längre 

framtid inom branschen. Utifrån respondenternas upplevelser verkar gymbranschen vara en 

arbetsplats där de anställda arbetar under en kortare period för att för sedan söka sig vidare 

karriärmässigt. Det skulle vara intressant att vidare undersöka om dessa arbetsförhållanden är 

medvetet utformade av arbetsgivarna eller om föreliggande studies resultat eventuellt skulle 

kunna användas som underlag för förändring av arbetsvillkoren inom gymbranschen.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Arbetsrelaterad ohälsa berör många människor i yrkesverksam ålder. Arbetsplatsen 

poängteras som en betydelsefull arena i genomförandet av förebyggande insatser som 

omfattar både arbets- och hälsorelaterade faktorer. (Statens folkhälsoinstitut 2010, s. 152) I 

arbetsmiljödebatten kommer fysiska aspekter som exempelvis ljud, ljus och ventilation ofta 

först i blickpunkten då de är lättast att iaktta, mäta och diskutera Det är svårare att hantera 

psykosociala aspekter gällande exempelvis gruppdynamik, relationer, kommunikation, 

arbetsroller och olikheter människor emellan. (Lennéer-Axelson & Thylefors 1998, s. 7) Flera 

tecken tyder på att det behövs fortsatta hälsofrämjande insatser när det gäller den 

psykosociala arbetsmiljön. En stor andel anställda upplever höga arbetskrav, lågt inflytande 

och bristfälligt socialt stöd. (Statens Folkhälsoinstitut 2010, s. 152) 

 

För att vetenskapligt undersöka arbetsmiljön används olika metoder. De metoder som har för 

avsikt att mäta den psykosociala arbetsmiljön försöker fånga individers upplevelser och 

tolkningar av arbetsmiljön. Dessa genomförs ofta med kvantitativ ansats i form av enkäter. 

(Sverke et al. 2016, s. 21) Kvantitativ ansats inriktas på att ta fram data som går att 

generalisera i en större population. Detta till skillnad från kvalitativ ansats som möjliggör en 

djupare analys av ett fenomens karaktär och innebörd. (Widerberg 2002, s. 15) Avsikten med 

denna studie var därför att genomföra en kvalitativ intervjustudie med syfte att djupare 

undersöka individers upplevelser av arbetsmiljön. 

 

I den senaste Arbetsmiljöundersökningen från 2013, genomförd av Statistiska Centralbyrån, 

rapporterades att arbetsmiljöförhållandena för unga kvinnor försämrats sedan den tidigare 

undersökningen 2011. Generellt belyses unga kvinnor som den målgrupp som mår sämst på 

arbetsplatsen. (Persson 2013, s. 414 ff.) Fysisk aktivitet i sin tur har en rad hälsofrämjande 

effekter och förbättrar hälsan i många avseenden (World Health Organization 2016). Därför 

avgränsades studiens målgrupp till unga kvinnor som arbetar inom gymbranschen. Studien 

hade för avsikt att ur ett psykosocialt perspektiv undersöka unga kvinnors upplevelse av 

arbetsmiljön inom en bransch där fysisk aktivitet och hälsa står i fokus. 
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1.2 Definitioner 

Psykosocial arbetsmiljö är ett komplext begrepp som går att definiera på ett flertal olika sätt. 

Här presenteras en definition av begreppet, några exempel på faktorer samt modeller som 

beskriver psykosocial arbetsmiljö utifrån dessa faktorer. 

1.2.1 Begreppet psykosocial arbetsmiljö 

Nationalencyklopedins definition av arbetsmiljö är ”förhållandena på en arbetsplats” och 

psykosocial arbetsmiljö definieras ”faktorer på arbetsplatsen som avser annat än de fysiska 

arbetsförhållandena” (Nationalencyklopedin 2016). Psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan 

exempelvis vara arbetets upplägg, ledning och vilka relationer det finns mellan medarbetarna 

(Jeding et al. 1999, s. 15). Psykosocial arbetsmiljö handlar om individens upplevelse av 

arbetssituationen. Det finns en gemensam utgångspunkt i arbetsmiljön för anställda på samma 

arbetsplats. Individens reaktion på arbetsmiljön har att göra med hur hen upplever och tolkar 

situationen. En individ kan uppleva krav som givande och stimulerande medan en annan 

upplever samma krav som övermäktiga. (Sverke et al. 2016, s.21)  

 

Det finns en mängd teorier och modeller för att beskriva psykosocial arbetsmiljö utifrån 

samspel mellan olika faktorer, exempelvis Person-Environment Fit Theory (French & Caplan 

1972, ss. 30-66), Demand-Induced Strain Compensation Model (de Jonge & Dormann 2006, 

ss. 1359-1374), The Job Demands-Resources Model (Demerouti 2001, ss. 499-512) och 

Effort-Reward Imbalance at Work (Siegrist 1996, ss. 27-41). Vanligtvis brukar psykosocial 

arbetsmiljö på en övergripande nivå delas upp i krav och resurser (Sverke et al. 2016, ss. 21-

37). Enligt modeller som särskiljer krav från resurser antas för höga krav generellt vara 

förenade med minskade möjligheter till ett väl genomfört arbete. Hög tillgång till resurser 

antas vara generellt förenade med ökade möjligheter till ett väl utfört arbete, samt antas kunna 

mildra negativa effekter av för höga krav. (Sverke et al. 2016, ss. 37-45) 

1.3 Forskningsläge 

Här presenteras tidigare forskning om unga kvinnors arbetssituation, upplevelser av 

psykosocial arbetsmiljö samt vad detta fått för konsekvenser. Psykosocial arbetsmiljö inom 

human-serviceorganisationer beskrivs och hur anställda upplever att fysisk aktivitet påverkar 

deras arbete redogörs.   
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1.3.1 Psykosocial arbetsmiljö och unga kvinnor 

Flertal studier har visat på att kvinnor i högre grad än män upplever arbetsrelaterad stress och 

psykosocial ohälsa på arbetsplatsen. Faktorer som beskrivs bidra till arbetsrelaterad stress 

bland kvinnor är höga krav i organisationen, obalans mellan arbete och fritid, lågt inflytande 

över arbetet och lågt socialt stöd. (Holmgren et al. 2009, s. 4 ff.; Malard, Chastang & 

Niedhammer 2014, s. 237 ff.; Ikeda et al. 2009, s. 28 ff.; Hämmig & Bauer 2008, s. 91 f.; 

Honda 2015, s. 7 ff.)  

 

Resultatet från den senaste arbetsmiljöundersökningen 2013 visade på att 

arbetsmiljöförhållandena för unga kvinnor (16-29 år) hade försämrats sedan tidigare års 

undersökning. Unga kvinnor rapporterade även i högre grad trötthet, håglöshet och olust att 

gå till arbetet än övriga målgrupper. (Persson 2013, s. 23 f.) En studie genomförd i Japan 

under 2009-2010 undersökte huruvida psykosocial arbetsmiljö påverkade den psykiska hälsan 

hos kvinnliga arbetare i åldrarna 20-39 år. De som var missnöjda med sin arbetssituation hade 

signifikant högre risk för psykisk ohälsa än de som var nöjda. Även de som upplevde brist på 

socialt stöd hade signifikant högre risk för psykisk ohälsa än de som upplevde bra stöd. 

(Honda 2015, s. 7 ff.)  

 

Höga krav, låg kontroll och brist på socialt stöd på arbetsplatsen har visat sig ha ett samband 

med lågt skattad hälsa, vilket har visat sig vara mer vanligt i den yngre målgruppen 25-35 år 

och för kvinnor anställda på större företag. Den yngre generationen är högre utbildade än 

andra målgrupper vilket gör att de generellt har större chans att anställas till professionellt 

bättre arbeten. Trots detta får de flesta tillfälliga jobb med lägre standard, vilket skapar oro 

och en känsla av orättvisa. Kvinnor tenderar att ha lägre jobbpositioner och tar inte lika stort 

initiativ gällande beslutsfattning som män. Detta gör att de inte är delaktiga i att påverka 

förändringsarbetet när företaget växer, vilket resulterar i att de upplever orättvisa i högre grad 

än män. (Cheng & Chen 2012, s. 33) 

 

Arbetsmiljöverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett flertal 

kunskapssammanställningar i syfte att informera och sprida kunskap om områden av 

betydelse för arbetsmiljön (Sverke et al. 2016, s. 5). Det statistiska underlaget för de 

psykosociala faktorerna visade på att flera typer av krav var vanligare bland kvinnor än bland 

män. Framförallt upplevde en högre andel kvinnor spänt arbete, psykologiska krav, 
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emotionella krav, otydliga mål och generell arbetsrelaterad stress. Gällande resurser i arbetet 

upplevde en högre andel kvinnor låg kontroll och en högre andel män upplevde bristande 

socialt stöd. (Sverke et al. 2016, s. 45 ff.)  

 

Arbetsorganisationer som snävar in och styr enskild anställd samt motverkar engagemang och 

utveckling har visats bidra till ohälsa och negativ stress (Persson 2013, s. 23 f.). Även 

anställningsform har visats ha betydelse för upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Både 

kvinnor och män med osäkra anställningsformer upplevde arbetsrelaterad stress i högre 

omfattning än de med fast anställning. (Inoue et al. 2010, s. 231 ff.) Anställda som upplever 

höga krav och låg kontroll eller obalans mellan ansträngning och uppskattning har visats vara 

mer benägna att byta arbetsplats. Dock kan högt socialt stöd bidra till att anställda ändå väljer 

att stanna kvar på arbetsplatsen. (Li et al. 2013, ss. 519-536; Chiu et al. 2009, s. 258 ff.) Män 

har visats vara mer benägna än kvinnor att byta arbetsplats på grund av ogynnsamma 

arbetsförhållanden. Detta förklaras genom att kvinnor generellt har en jämförelsevis 

begränsad arbetsmarknad samt är mer utsatta för arbetsrelaterade hälsorisker. (Söderberg et 

al. 2014, s. 4 ff.)  

1.3.2 Psykosocial arbetsmiljö i human-service organisationer 

Human-service organisationer är yrken vars arbetsuppgifter innefattar att påverka en annan 

människas livssituation exempelvis genom vård, omsorg, behandling, rehabilitering, 

utbildning eller träning. Forskning visar på att dessa yrken kan vara psykiskt belastande 

eftersom personalen mer eller mindre använder sig själva som arbetsinstrument. Det ställs 

stora krav på att vara en professionell medmänniska, det vill säga att klara av balansen mellan 

professionalitet och personligt engagemang. Krav som kan vara svåra att leva upp till. 

(Thylefors 2007, s. 33 ff.)  Att i sin yrkesroll ha ett litet handlingsutrymme i en relation 

gentemot den man ska betjäna innebär att yrkesutövaren kan få svårigheter att hantera krav 

och förväntningar. Detta i sin tur kan leda till stress, känsla av otillräcklighet, negativa känslor 

och ohälsa. Men samtidigt är det dessa yrken som kan vara mycket stimulerande, 

meningsfulla och belönande när man får uppskattning från den man betjänar. Vilket har visat 

ha stor betydelse för hälsa och välbefinnande. (Härenstam & Bejerot 2010, s. 12 f.) 

 

I en studie genomförd år 2004 på Arbetsmarknadsverket fick de anställda själva analysera 

orsakerna till den höga sjukfrånvaron på företaget. Ett flertal härledde detta till en känsla av 

otillräcklighet och att de inte kunde leva upp till sin egen ambitionsnivå. Detta är en 



5 

 

återkommande reflektion hos personal inom human service-organisationer på grund av 

obalans mellan uppdrag och resurser. Arbetsgivare rekryterar ambitiös och engagerad 

personal samtidigt som de inte ges förutsättningar att förverkliga sina ambitioner på grund av 

brist på resurser. (Thylefors 2007, s. 35 f.)  

 

Klientrelaterat arbete kan ha en betydande psykisk belastning. Det i kombination med 

förväntningar och krav som innehåller motstridiga budskap eller kolliderar med egen 

kunskap, erfarenhet och målsättning, kan på lång sikt leda till höga frekvenser av 

psykiska/psykosomatiska besvär. Exempelvis uttröttning, irritation, nedstämdhet, 

koncentrationssvårigheter, oro, sämre självförtroende och negativ inverkan på privatliv. 

(Lennerlöf & Aronsson 1991, s. 267 f.) Påfrestande faktorer inom arbetsmiljön kan vara tryck 

uppifrån av överordnade, tryck nedifrån av klienter, tryck från sidorna av kollegor och tryck 

inifrån av egna prestationskrav. Olika typer av rollförväntningar från chefer, klienter och 

kollegor kan vara svåra att hantera. Arbetet innefattar en hel del handlingsfrihet men det är 

inte alltid förenat med tillräckliga möjligheter att lösa alla problem. Handlingsfriheten blir då 

inte stimulerande utan kan istället leda till upplevelser av otillräcklighet. Målsättningar och 

förväntningar som är i dålig samklang med klienternas målsättning och motivation kan leda 

till frustration och en känsla av misslyckande. Dessa scenarion tillsammans med det 

emotionella engagemang som ofta uppstår i klientrelaterat arbete, innebär stor psykisk 

belastning för arbetstagaren. (Lennerlöf & Aronsson 1991, s. 268 f.) 

1.3.3 Psykosocial arbetsmiljö och fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras rent fysiologiskt som ”all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver den energiförbrukning vi har i vila” (Mattsson, Hagströmmer & 

Jansson 2014, s. 1). WHO:s definition av begreppet är ”any bodily movement produced by 

skeletal muscles that requires energy expenditure” (World Health Organization 2016). Att 

vara fysiskt aktiv har många positiva effekter för hälsan och är förenat med minskad risk för 

att insjukna i någon av de stora folksjukdomarna (Wennberg et al. 2015, s. 1 f.). 

 

En amerikansk studie påvisade att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet utövad på 

fritiden och upplevd stress på arbetsplatsen. Med en ökad fysisk aktivitetsnivå på fritiden 

minskade upplevelsen av stress på arbetsplatsen. (Aldana et al. 1996, s. 317 ff.) Regelbunden 

fysisk aktivitet kan fungera som en buffert mot psykosocial stress. Individer som tränar 

regelbundet upplever generellt mindre stress än otränade individer. Det tyder även på att 



6 

 

tränande individer utvecklar psykisk ohälsa i mindre utsträckning trots hög stressexponering. 

(Yang et al. 2010, s. 371 f.) Utifrån en svensk studie där anställda inom sjukvård och 

socialtjänst undersöktes, konstaterades att fysisk aktivitet med fördel kan användas som 

hälsoprevention i syfte att minska psykosocial stress på arbetsplatsen. (Gerber et al. 2014, s. 

649) Ett samband mellan kardiovaskulär kapacitet och förmågan att hantera stress har även 

påvisats. Vältränade individer antas klara av att hantera stress bättre samt har lägre risk att 

drabbas av psykisk ohälsa. (Gerber et al. 2013, ss. 146-152) 

 

Psykosocial arbetsmiljö, studerat utifrån krav, kontroll och socialt stöd, har visat påverka 

anställdas fysiska aktivitetsnivå på fritiden. Resultat från en brasiliansk tvärsnittsstudie tyder 

på att anställda med spända eller passiva arbeten i högre grad är fysiskt inaktiva. Arbetstid 

visade sig inte ha någon påverkan på den fysiska aktivitetsnivån. Däremot visade kontroll 

över arbetet ett samband med ökad fysisk aktivitet. För kvinnor visade även socialt stöd en 

positiv effekt på den fysiska aktivitetsnivån. (Griep, 2015, s.4-5) En metaanalys av 14 

europeiska tvärsnittsstudier visade på att oddsen att vara fysiskt inaktiv på fritiden var högre 

bland anställda med spända och passiva arbeten än dem med avspända arbeten. Risken att gå 

från fysiskt aktiv till fysiskt inaktiv på fritiden var större för de med spända och passiva 

arbeten än de med avspända arbeten. (Fransson et al. 2012, s. 1081 ff.) 

1.4 Teoretisk modell 

Studiens syfte och frågeställningar besvarades med hjälp av Karaseks och Theorells krav-

kontroll-stödmodell. 

1.4.1 Krav-kontroll-stöd 

I val av teoretisk modell utgick studien från Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell. 

Modellen baseras på arbetslivsforskning och förekommer ofta inom arbetsmiljödebatten 

(Wadell & Larsson 1998, s. 121 f.). Trots att modellen har sin bakgrund i stressteori har den 

haft stort inflytande över forskning om hur arbetsklimatet hänger samman med såväl 

välbefinnande som motivation i arbetet (Aronsson et al. 2012, s. 172). Den ursprungliga 

versionen utgörs av de två dimensionerna krav och kontroll, men utvecklades senare med den 

tredje dimensionen socialt stöd (Karasek & Theorell 1990, s. 31). Krav-kontroll-stödmodellen 

beskriver relationen mellan yttre krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som 

människor får i sin miljö (Theorell 2003, s. 17). Detta gör att modellen går att applicera på 

arbetsplatsen med psykologiska arbetskrav, kontroll i arbetet samt hur organisationen tar 
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tillvara på de anställdas kompetenser och färdigheter (Karasek & Theorell 1990, s. 30 f.). 

 

Krav kan vara fysiska eller psykiska. Till fysiska krav räknas tunga lyft, enformig 

arbetsställning eller arbetsförhållanden med väldigt hög respektive låg temperatur. Psykiska 

krav kan delas upp i kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa krav handlar om 

arbetsbelastningen utifrån arbetsmängd och tidspress som exempelvis deadlines, antalet 

kunder du måste hinna betjäna och antalet uppgifter du hinner producera på en viss tid. 

Kvalitativa krav handlar om arbetsuppgiftens svårighetsgrad gällande koncentration, 

uppmärksamhet och rollkonflikter. (Karasek & Theorell 1990 s. 63 ff.) 

  

Kontroll, som i modellen även kallas beslutsutrymme, är ett begrepp som handlar om hur 

mycket inflytande den anställde har över sitt arbete. Begreppet kan delas in i tre delar: 

uppgiftskontroll, deltagande i beslutsfattande och färdighetskontroll. Uppgiftskontroll berör 

hur mycket handlingsutrymme den anställde har över arbetsuppgifternas planering och 

utförande. Deltagande i beslutsfattande handlar om att kunna påverka organisationen och vara 

delaktig i förändringsarbete. Färdighetskontroll berör hur väl den anställde får använda sina 

färdigheter och kunskaper i sitt arbete, samt om arbetet stimulerar till ytterligare lärande och 

utveckling. (Jeding et al. 1999, s. 39 f.) 

 

Socialt stöd är det stöd människor upplever från personer i sin omgivning. På arbetsplatsen 

kan man särskilja stöd från chefer och stöd från arbetskamrater. Stöd kan även delas upp i 

emotionellt stöd och instrumentellt stöd. Emotionellt stöd syftar på empati, omtanke och 

förtroende vilket verkar ha störst betydelse för välbefinnandet. Instrumentellt syftar på 

praktisk hjälp och erbjudande av resurser exempelvis hjälp med arbetsuppgifter eller 

erbjudande av pengar. (Jeding et al. 1999, s. 39 f.; Cohen & Wills, 1985)  

 

Redan på 1970-talet hävdade Karasek att framförallt de långsiktiga konsekvenserna av höga 

arbetskrav inte ensidigt bestäms av arbetskraven. Han pekade på arbetsbelastningen i 

kombination med tillgängligt handlingsutrymme samt möjlighet till lärande och utveckling i 

arbetet som avgörande i längden. (Aronsson et al. 2012, s. 186) Relationen mellan krav och 

kontroll förklaras med hjälp av fyra arbetssituationer – avspänd, aktiv, passiv och spänd 

(Karasek & Theorell 1990, s. 30 f.). Se figur 1.1. 
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Figur 1.1 Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell 1990, s. 70) 

 

Situationen avspänd kännetecknas av att arbetskraven är relativt låga samtidigt som 

beslutsutrymmet är högt. Den passiva situationen kännetecknas av låga arbetskrav 

tillsammans med lågt beslutsutrymme. Aktiv situation är när både beslutsutrymme och 

arbetskrav är höga. Den spända situationen karaktäriseras av höga arbetskrav tillsammans 

med lågt beslutsutrymme. (Theorell 2003, s. 17)  

 

Modellen blir mer detaljerad med dimensionen hur mycket socialt stöd den anställde får av 

chefer och kollegor. Att få socialt stöd innebär att den anställde kan få både praktisk och 

känslomässig hjälp. Med socialt stöd som en dimension bildar modellen en kub där ”ideal” 

symboliserar en arbetssituation med bra socialt stöd. ”Iso-spänd” symboliserar en 

arbetssituation med bristfälligt eller helt utan socialt stöd vilken även är den situation som 

innebär kraftigt ökad risk för sjukdom. (Theorell 2003, s. 17) Modellen hävdar att 

kombinationen lågt handlingsutrymme, höga arbetskrav och svagt socialt stöd utgör den mest 

ogynnsamma arbetssituationen när det gäller hälsa och välbefinnande. Den menar dessutom 

att skadliga effekter av höga arbetskrav kan ”buffras” eller lindras av ökat handlingsutrymme 

och/eller stärkt socialt stöd. (Aronsson et al. 2012, s. 186) 



9 

 

1.5 Syfte och frågeställning 

1.5.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur unga kvinnor som arbetar i gymbranschen upplever 

sin arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv samt om de upplever att de påverkas av fysisk 

aktivitet i sitt arbete.  

1.5.2 Frågeställning 

Hur upplever dessa personer sin arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv? 

Hur upplever dessa personer att de påverkas av fysisk aktivitet i sitt arbete? 

2 Metod 

2.1 Metodval 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie eftersom syftet var att undersöka unga 

kvinnors egna upplevelser av arbetsmiljön. Den kvalitativa forskningen söker primärt efter 

fenomenets innebörd eller mening, medan den kvantitativa forskningen primärt söker efter 

dess förekomst eller frekvens. Om syftet är att få fram människors förståelse av fenomenet, 

väljs intervjuformen. Intervjuer innebär att forskaren använder samtal för att få fram andras 

muntliga uppgifter, berättelser och förståelser. (Widerberg 2002, s. 15 ff.) Om en vill veta hur 

människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? Genom samtal får vi 

kunskap om andra människors erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i. (Kvale 

2014, s. 15) Intervjuer ger möjlighet till att ställa följdfrågor, känna in kroppsspråk och 

sinnesstämningar samt ger upphov till en interaktion mellan intervjuaren och respondenten 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 252). 

2.2 Urval och bortfall 

Urvalet begränsades till kvinnor i åldrarna 20-35 år för att motsvara målgruppen unga kvinnor 

i tidigare genomförda undersökningar. Intervjupersonerna skulle ha arbetat heltid på gym i 

minst ett år som exempelvis receptionist, platschef, träningsansvarig, personlig tränare eller 

hälsopedagog. De fick inte ha en personlig relation till författaren då detta kunde komma att 

påverka utförandet av intervjuerna samt även analys och tolkning av resultatet.  
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Totalt svarade 12 kvinnor att de ville delta i studien. Två uppfyllde inte kriteriet om att ha 

arbetat minst ett år och två hade vid senare kontakt inte tid att delta, vilket gav ett bortfall på 

fyra personer. Tre gym svarade även att deras personal inte hade tid att delta och två gym 

svarade att de inte hade anställda passande urvalsbeskrivningen. Totalt deltog åtta kvinnor i 

åldrarna 21-30 år från sju olika gymkedjor. Av de åtta deltagarna arbetade två som personlig 

tränare, två som gruppträningsansvariga, två som anläggningsansvariga/receptionist och två 

som hälsocoacher där flera tjänster ingick så som receptionist, gruppträningsansvarig, 

samtalscoach, och personlig tränare. Samtliga deltagare förutom receptionisterna arbetade 

även som gruppträningsinstruktörer. Deltagarna kallades i resultatdelen för Personlig tränare 

1 (24 år), Personlig tränare 2 (27 år), Gruppträningsansvarig 1 (21 år), Gruppträningsansvarig 

2 (26 år), Receptionist 1 (30 år), Receptionist 2 (24 år), Hälsocoach 1 (29år) och Hälsocoach 

2 (27 år).  

2.3 Tillvägagångssätt 

Utifrån studiens syfte, teoretiska modell samt tidigare forskningsläge utformades en 

intervjuguide. För att det ska vara möjligt att föra en teoretisk analys av intervjutexter är det 

viktigt att det finns ett rikt material om de aspekter av ämnet som har relevans för den 

teoretiska ansatsen. Om det teoretiska perspektivet inte intas förrän under analysstadiet kan 

intervjuerna sakna den relevanta information som krävs för att göra specifika tolkningar 

utifrån en teori. (Kvale 2014, s. 288)  

 

Intervjuguiden testades i tre pilotintervjuer med unga kvinnor som arbetade i gymbranschen. 

Dessa intervjupersoner hade en relation till författaren vilket var anledningen till att dessa 

intervjuer inte användes i studien. Pilotintervjuerna utvärderades ifall att resultatet besvarade 

studiens syfte och frågeställning. Därefter skickades en inbjudan ut via mail om att delta i 

studien till 13 olika gymkedjor i Stockholm.  

När de kvinnor som ville delta i studien besvarat inbjudan bokades tid och plats för respektive 

intervju. Intervjuerna genomfördes vid ett personligt möte för att ge intervjuaren möjlighet att 

känna in eventuellt kroppsspråk och sinnesstämningar. För att intervjuerna skulle vara 

jämförbara men ändå ge utrymme för att följa upp eventuella sidospår var de av 

semistrukturerad modell. Detta för att möjliggöra en så detaljerad beskrivning av deras 

upplevelser som möjligt. Intervjuerna spelades in och tog mellan 25-45 minuter. Innan start 

av intervjun informerades respondenten ytterligare en gång om syftet med studien samt fick 

ge sitt samtycke om att intervjun spelades in. Innan avslutning av inspelningen fick 
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respondenten ännu en gång ge sitt samtycke till att det som pratats om användes i studien. Det 

inspelade materialet transkriberades och skickades därefter till respektive respondent för att 

läsas igenom och godkännas innan analysarbetet påbörjades. 

 

De transkriberade intervjuerna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys som är en 

detaljerad och systematisk metod. Innehållsanalys används för att analysera och tolka 

innehållet i ett material med syfte att identifiera mening, mönster och teman. Analysen 

genomfördes först med deduktiv ansats eftersom studiens syfte och frågeställning besvarades 

utifrån en teoretisk modell samt fysisk aktivitets påverkan. (Graneheim & Lundman 2003, ss. 

105-112; Hassmén & Hassmén 2008, s. 322 ff.) De teman som analysen hade som 

utgångspunkt var därför krav, kontroll, socialt stöd och fysisk aktivitet. För att försäkras om 

att inget i materialet systematiskt uteslutits genomfördes även en analys med induktiv ansats. 

(Graneheim & Lundman 2003, ss. 105-112) 

 

Först lästes det transkriberade intervjuerna igenom ett flertal gånger för att få en helhetskänsla 

av innehållet. Därefter markerades meningsbärande enheter som var relevanta för 

frågeställningarna utifrån analysens bestämda teman. Meningarna kondenserades sedan till 

koder som kategoriserades utefter om de tillhörde tema krav, kontroll, socialt stöd eller fysisk 

aktivitet. Materialet lästes därefter igenom ännu en gång för att markera meningsbärande 

enheter som var av relevans för frågeställningarna utöver analysens bestämda teman. 

Meningarna kondenserades sedan till koder som kategoriserades och som skapade ytterligare 

ett tema, träningsintresse.  

2.4 Etiska aspekter 

Studien förhöll sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer med de fyra huvudkraven: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Intervjupersonerna blev 

informerade om vad dessa principer innebar då de fanns bifogade i inbjudan om att delta i 

studien. (Se bilaga 3) 

 

De forskningsetiska principerna uppfylldes då samtliga intervjupersoner informerades om 

studiens syfte, deras uppgift samt att medverkan var frivillig och när som helst gick att 

avbryta enligt informationskravet. Samtliga intervjupersoner fick ge sitt samtycke till att 

medverka, att intervjuerna spelades in och att materialet användes i studien enligt 

samtyckeskravet. Anonymitet och intervjupersonernas personuppgifter har förvarats från 
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obehöriga och går ej att spåra enligt konfidentialitetskravet. Insamling av material för denna 

studie har endast används för ändamålet vetenskaplig forskning enligt nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14) 

2.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Det har föreslagits att kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån andra kriterier än 

kvantitativa studiers validitet och reliabilitet. Begreppen anses inte relevanta då mätning inte 

är det främsta intresset inom kvalitativ forskning. Kvaliteten i kvalitativa studier föreslås 

istället att bedömas utifrån kriterierna tillförlitlighet och äkthet. (Bryman 2012, s. 351 ff.) 

 

Tillförlitlighet består av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera. Trovärdighet innebär att man säkerställer att forskningen utförts enligt de 

regler som finns och att man rapporterar resultaten till de personer som är en del av den 

sociala verklighet som studerats. Detta för att de ska bekräfta att forskaren uppfattat den 

verkligheten på rätt sätt. (Bryman 2012, s. 354 ff.) För att öka trovärdigheten i denna studie 

skickades därför det transkriberade materialet till respektive respondent för att läsas igenom 

och godkännas. Dessutom förhåller sig studien till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. 

 

Överförbarhet inom kvalitativ forskning handlar om att producera fylliga och täta 

beskrivningar av de detaljer som ingår i en kultur. Detta eftersom kvalitativ forskning har för 

avsikt att studera djup istället för bredd. En fyllig redogörelse hjälper andra personer att 

bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. (Bryman 2012, s. 355) För att 

öka överförbarheten i denna studie har intervjuguiden noga utformats utifrån syfte, 

frågeställning samt teoretisk modell. Intervjuguiden testades i tre pilotintervjuer som 

utvärderades för att försäkra om att frågorna besvarade det som studien hade för avsikt att 

undersöka. Intervjuguiden bestod av öppna frågor och intervjuerna var av semistrukturerad 

modell för att ge en så detaljerad beskrivning av respondenternas upplevelser som möjligt. 

 

Pålitlighet motsvarar reliabilitet inom kvantitativ forskning vilket innebär att man säkerställer 

att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen 

(Bryman 2012, s. 355). Redogörelsen av denna studies process finns tillgänglig för 

granskning under rubriken tillvägagångssätt. 
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Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte medvetet låtit personliga 

värderingar påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning (Bryman 2012, s. 

355). För att försöka undvika att författarens personliga värderingar påverkade 

undersökningen begränsades urvalet till respondenter som inte hade en personlig relation till 

författaren. I övrigt har författaren försökt förhålla sig så neutral som möjligt inför analys av 

insamlat material samt i redogörelse och tolkning av resultat. 

 

Äkthet består av rättvis bild, ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktisk autenticitet. 

Dessa kriterier väcker ett antal mer generella frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser 

i allmänhet. (Bryman 2012, s. 357) De frågor som stärker denna studies äkthet är framförallt 

rättvis bild, ontologisk autenticitet och pedagogisk autenticitet. Rättvis bild handlar om att 

undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i 

den grupp av människor som studerats. Ontologisk autenticitet handlar om att undersökningen 

hjälper de personer som medverkat att komma fram till en bättre förståelse av sin sociala 

situation och miljö de lever i. Pedagogisk autenticitet handlar om att undersökningen bidragit 

till att deltagarna får en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting. 

(Bryman 2012, s. 357) Kriterierna har för avsikt att uppfyllas genom studiens syfte och 

frågeställningar, utformning av intervjuguide, bearbetning och analys av transkriberat 

material samt presentation av resultat.   

3 Resultat 

3.1 Krav 

Krav i intervjumaterialet identifierades utifrån teoretisk modell som kvantitativa krav och 

kvalitativa krav. 

 

Förväntningar från chefer, kollegor och kunder kunde innefatta både kvantitativa och 

kvalitativa krav. Gruppträningsansvarig 1, Receptionist 2 och Personlig tränare 2 upplevde 

låga förväntningar från sina chefer. Gruppträningsansvarig 1 menade att det var varierande 

kompetens bland de anställda på företaget vilket gjorde att cheferna generellt hade en låg nivå 

gällande förväntningar. Hon beskrev det som att hon på grund av detta kände sig nedvärderad 

och ville att hennes chef skulle ställa högre krav på henne eftersom hon hade mer att ge. 

Receptionist 2 beskrev förväntningarna från sin chef som rimliga men att hon inte kände 

någon press på att prestera vilket ibland gjorde att hon kände sig omotiverad. Personlig 
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tränare 2 menade att förväntningarna från hennes chef var låga eftersom det enbart handlade 

om ett intresse för hur mycket hon sålde varje månad. I övrigt upplevde hon att hennes chef 

inte brydde sig särskilt mycket om hennes arbete. Övriga respondenter upplevde 

förväntningarna från sina chefer som lagom eller höga. De menade att förväntningarna var 

hanterbara trots att de var höga eftersom de var tydliga och för att de samtidigt fick stöttning 

av sina chefer i arbetet. Hälsocoach 2 uttryckte sig enligt följande: 

 

”Jag känner att förväntningarna är rimliga, det funkar bra. Om det är någonting som man 

tycker är svårt eller har problem med så kan man höra av sig och vi har haft superbra stöd 

från dem verkligen.”  

 

De gruppträningsansvariga och hälsocoacherna upplevde förväntningar från kollegor som 

höga och hanterbara eftersom de hade höga förväntningar tillsammans och hjälptes åt. 

Receptionisterna och de personliga tränarna upplevde låga förväntningar från sina kollegor. 

Receptionist 1 menade att hon hade arbetat längst tid på gymmet och att det var anledningen 

till att hennes kollegor inte hade höga förväntningar på henne. Hon upplevde att hennes egna 

förväntningar på sig själv var högre. Receptionist 2 beskrev att hon och hennes kollegor 

ömsesidigt inte hade höga förväntningar på varandra. De personliga tränarna menade att de 

låga förväntningarna från kollegor berodde på att deras arbete som personliga tränare var så 

pass självständigt. Personlig tränare 1 uttryckte sig enligt följande: 

 

”De andra, de bryr sig inte så mycket. Eller de ser ju när det går bra, och då berömmer de 

men det är inte så att de säger något om det går dåligt eller att man är lat eller så. För man 

är ändå den som är här mest så det blir inte så mycket att säga någonting om.” 

 

Förväntningar från kunder berodde till stor del på vad det var för typ av gymkedja. De 

gruppträningsansvariga och receptionisterna beskrev inte upplevelsen av förväntningar från 

kunder lika personligt riktat som förväntningar från chef och kollegor. Detta eftersom de inte 

hade kundkontakt i form av klienter som de personliga tränarna och hälsocoacherna. 

Gruppträningsansvarig 1 och Receptionist 2 upplevde förväntningarna som låga. De menade 

att kunderna inte hade så höga förväntningar eftersom gymkortet var så pass billigt vilket de 

tyckte var rimligt. Gruppträningsansvarig 2 och Receptionist 1 upplevde förväntningarna som 

höga och beskrev detta både som positivt och negativt. De menade att det skulle vara tråkigt 
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om kunderna inte hade förväntningar alls men att det ibland kunde bli lite väl höga och 

orimliga förväntningar. Receptionist 1 uttryckte sig enligt följande: 

 

”Det är väldigt mycket att universum kretsar kring dem … Absolut inte alla! Men de som syns 

och hörs är de som oftast kanske har lite för höga förväntningar … Men det är också kul med 

förväntningar... man vill nå dem och överträffa deras förväntningar.”  

 

De personliga tränarna och hälsocoacherna upplevde höga förväntningar från kunder. Till 

skillnad från övriga respondenter upplevde de att förväntningarna var riktade mot dem 

personligen och arbetet som de utförde. De menade att deras klienter förväntade sig att de var 

närvarande, fokuserade, förberedda och professionella i sin roll. Samtliga upplevde 

förväntningarna som rimliga och hanterbara eftersom de hade en dialog med sina klienter. 

Personlig tränare 1 menade även att klienterna betalade så pass mycket pengar och att det 

därför var rimligt att de hade höga förväntningar på henne. 

3.1.1 Kvantitativa krav 

Samtliga respondenter upplevde kvantitativa krav i form av arbetsmängd och tidspress som 

varierande. De upplevde variation i arbetsmängd och tidspress över dagen, veckan och även 

året. De menade att de kvantitativa kraven framförallt berodde på kundflödet in och ut från 

gymmet. De upplevde att kvantitativa krav ökade när det var mycket kunder i gymmet. Det 

var fler kunder som tränade på morgonen och kvällen, samt i början av veckan. Kundflödet 

ökade även under högsäsong vid årsskiftet och i slutet av sommaren. 

 

De personliga tränarna beskrev att högsäsong framförallt innebar fler antal klienter att planera 

och hålla träning för. Båda upplevde högsäsonger som tunga och stressande. De menade att 

det inte blev lika mycket tid till planering vilket gick ut över kvalitén på arbetet de utförde. 

Personlig tränare 2 beskrev att hon lätt tar med jobbet hem och planerar hemma vilket gjorde 

att arbetet många gånger gick ut över fritiden. Personlig tränare 1 beskrev upplevelsen av 

högsäsonger på liknande sätt men menade att hon ändå klarade av det för att hon fick chans 

att vila upp sig under lågsäsong. Dock tyckte de båda att det bästa vore om arbetsmängden 

och tidspressen var jämnt fördelad över hela året. Personlig tränare 1 uttryckte sig enligt 

följande: 
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”Det hade varit väldigt säkert om det var konstant, då hade det blivit ett bättre jobb också 

tror jag. Att man håller samma nivå hela tiden, att man inte blir trött.” 

 

De övriga sex respondenterna upplevde arbetsmängd och tidspress under högsäsong positivt 

eftersom de tyckte att arbetet var roligt. Receptionist 2, Gruppträningsansvarig 2 och 

Hälsocoach 1 upplevde dock att det många gånger inte fanns tillräckligt med tid under 

högsäsong. De hann inte klart och ibland föll arbetsuppgifter mellan stolarna vilket upplevdes 

stressande. Gruppträningsansvarig 1 beskrev att hon föredrog att ha mycket att göra men 

tyckte att det kunde bli för stressigt ibland under högsäsong. Hon skulle gärna se att det togs 

in extrapersonal under de perioderna för att avlasta ordinarie personal.  

 

Lågsäsong beskrevs av receptionisterna, de gruppträningsansvariga och hälsocoacherna som 

tråkig, ostimulerande och otillfredsställande samt gav en känsla av att vara ineffektiv. 

Receptionist 1 och Gruppträningsansvarig 1 uttryckte sig enligt följande: 

 

”Bitvis är det ingenting att göra. Helger just kan vara väldigt lugnt … Då är det bara att sitta 

av tiden vilket kan kännas otroligt otillfredsställande. Visst att det är skönt att det är lugnt, 

men nej ibland kan jag tycka att det är för lugnt och då kan man bli lite lat och inte tar sig för 

att göra saker.” 

 

”Man vill ju varken ha att det är för mycket, att man är stressad. Men inte heller att det är för 

lite. Jag vet ju, jag gruvar mig nästan för att det kommer vara så lugnt i juli. Jag kommer 

tycka att det är tråkigt. ” 

 

Samtidigt beskrev receptionisterna, Gruppträningsansvarig 2 och Hälsocoach 1 lågsäsong som 

anledningen till att de klarade av högsäsong. De upplevde att det underlättade under 

högsäsong att vara medveten om att det snart skulle komma en lågsäsong där de kunde vila 

upp sig och hinna ikapp med arbetsuppgifter som hamnat åt sidan.  

3.1.2 Kvalitativa krav 

Kvalitativa krav i form av koncentration och uppmärksamhet upplevdes olika av 

respondenterna beroende på vad de hade för tjänst. Receptionisterna beskrev att det som 

kunde vara belastade gällande kvalitativa krav var att bli avbruten i arbetet. Receptionist 1 

uttryckte sig enligt följande: 
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”Man ska finnas där för alla. Det finns en förväntan från folk att man ska finnas på tre ställen 

samtidigt. Så sitter jag och skriver ett mail, är det bara att avbryta mitt i. Man kan oftast inte 

göra saker klart för att man blir störd, för det är personerna på anläggningen som är 

viktigast. Det kan ringa samtidigt som man står med en medlem, så det kan vara stressande. 

Men man får liksom försöka koppla bort det och fokusera på personen framför.” 

 

De gruppträningsansvariga upplevde att arbetet ställde stora krav på deras uppmärksamhet 

vilket kunde vara tufft och energikrävande. Gruppträningsansvarig 2 upplevde att hon ständigt 

var tillgänglig oavsett vart hon befann sig. I gymmet skulle hon finnas till för kunderna och i 

personalrummet skulle hon finnas till för instruktörerna. Gruppträningsansvarig 1 menade 

också att hon ständigt kände sig synlig och om hon skulle behöva vara ifred var hon tvungen 

att lämna gymmet. Hon upplevde även att det kunde vara påfrestande med kundkontakten, 

vilket hon uttryckte enligt följande: 

 

”Det kommer ju alltid vara folk som är sura, arga och ha diskussioner som tär massor på ens 

energi och krafter. Det är ju de samtalen man kommer ihåg, aldrig när någon är glad. Men 

det kommer man ju aldrig ifrån när man jobbar med service.” 

 

Hälsocoacherna och de personliga tränarna beskrev kvalitativa krav utifrån kontakten med 

sina klienter. De upplevde att klienterna förväntade sig att de gjorde bra ifrån sig och detta 

krävde koncentration och uppmärksamhet. Hälsocoach 1 upplevde att det var otroligt 

energigivande att arbeta med människor men också energikrävande då hon gav så mycket av 

sig själv. Hon beskrev att detta innebar att hon många gånger kände sig otillräcklig och 

klandrade sig själv när det inte gick bra för hennes klienter. Personlig tränare 2 upplevde att 

kvalitativa krav kunde vara belastande framförallt när kunder mådde dåligt och la över det på 

henne. Hon uttryckte sig enligt följande: 

 

”De kan börja grina och det kan bli tufft. Men jag utmanar ju det också. Sen är väl jag lite 

stark i mig själv också och försöker inte att låta det påverka mig utan se det som en lärdom 

istället.”  

 

Hälsocoach 2 och Personlig tränare 1 upplevde att de måste vara på topp hela tiden även om 

de inte alltid kände för det vilket kunde vara påfrestande. Personlig tränare 1 beskrev att hon 
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förväntades vara professionell även fast hon inte alltid kände sig så pigg. Hälsocoach 2 

uttryckte sig enligt följande: 

 

”Där känner man ju att man blir tömd på energi. För du måste vara lika glad mot kunden 

som kommer sju på kvällen som till den som kommer sex på morgonen. …Ibland har man 

dagar när man är trött och seg, då kostar det ännu mer att vara sådär.” 

3.2 Kontroll 

Kontroll i intervjumaterialet identifierades utifrån den teoretiska modellen som inflytande 

över arbetet, beslutsutrymme i organisationen och utveckling och färdighet i arbetet. 

3.2.1 Inflytande över arbetet 

Upplevelsen av inflytande över arbetet varierade beroende på vad respondenterna hade för 

tjänst. Dock var samtliga respondenter överens om att inflytandet över arbetet gick i linje med 

kundflödet in och ut från gymmet. Under högsäsong upplevde de att inflytandet över arbetet 

minskade och under lågsäsong ökade det.  

 

De personliga tränarna upplevde hög kontroll i form av inflytande över arbetet eftersom de 

själva bestämde hur många klienter de bokade in. Personlig tränare 2 uttryckte sig enligt 

följande: 

 

”Det finns ju ändå någon form av härlighet i det. Att man kan skapa sitt eget arbete på något 

sätt. Friheten med tider är ju också väldigt bra, för det är väldigt flexibelt. Man kan styra det 

själv vilket är skönt.”  

 

Samtidigt upplevde de låg kontroll gällande avbokningar och ombokningar av klienter vilket 

gjorde att det oftast inte blev som de planerat i alla fall. Personlig tränare 1 upplevde ändå 

ganska stort inflytande i dagsläget men menade att det inte var lika stort i början innan hon 

skapat sig en kundkrets. Hon uttryckte sig enligt följande: 

 

”Förut var det bara att tacka och ta emot, så var det någon som ville träna sex på morgonen 

så fick man vara här sex på morgonen för att man behövde ha den klienten. Men nu är det lite 

lättare att styra. Så nu tycker jag att det känns väldigt bra.” 
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De båda personliga tränarna nämnde dock att friheten i att bestämma själv begränsades, 

främst av det varierande kundflödet och ekonomin. Det var upp till dem hur många klienter de 

valde att boka in men de upplevde det svårare att boka in klienter under lågsäsong än under 

högsäsong. Personlig tränare 1 upplevde att hon måste passa på under högsäsong. Hon 

menade att det var svårt att säga stopp när hon arbetar med människor. Personlig tränare 2 

uttryckte sig enligt följande: 

 

”Det är ändå människor, så det blir svårt att inte svara i telefonen när de ringer eller skickar 

ett sms. Det blir bokningar, avbokningar och ombokningar.” 

 

Eftersom antalet bokade klienter även gick i linje med hur mycket de fick ut i lön varje månad 

skapade det en osäkerhet. Båda upplevde stress under veckor med många avbokningar 

eftersom detta resulterade i en lägre månadslön utan att de själva valt det. 

 

De gruppträningsansvariga som hade personalansvar upplevde brist i inflytandet över arbetet 

eftersom de ständigt förväntades vara tillgängliga för sina instruktörer. Båda uttryckte att de 

inte kunde koppla bort arbetet på fritiden eftersom instruktörer kontaktade dem utanför 

arbetstid. Gruppträningsansvarig 1 upplevde att det var en stor utmaning att hitta balansen och 

hade svårt att veta hur hon skulle förhålla sig till det. Hon menade att det var någonting hon 

fick finna sig i eftersom hon hade en chefsroll. Gruppträningsansvarig 2 uttryckte sig enligt 

följande: 

 

”Jag kan få ett samtal 11 på kvällen eller halv sex på morgonen och då förväntas jag svara. 

Jag vet inte vad jag tycker om det egentligen, men jag gör det ändå för att jag tycker arbetet 

är roligt.” 

 

I övrigt upplevde de gruppträningsansvariga att de hade lagom stort inflytande över arbetet 

men menade att de hade velat ha mer inflytande över hur arbetet sköttes på gymmen. 

Receptionisterna upplevde stort inflytande över arbetet och var väldigt nöjda med det. 

Samtliga fyra respondenter beskrev att de i stor utsträckning valde själva hur de la upp 

arbetsdagen men att mycket av rutiner och arbetsuppgifter var centralstyrt uppifrån. 

 

Hälsocoacherna upplevde inflytandet olika då Hälsocoach 1 kände att hon hade lite inflytande 

över arbetet medan Hälsocoach 2 upplevde stort inflytande. Hälsocoach 1 upplevde att hon 
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idag hade större inflytande över sitt arbete än vad hon haft tidigare. Tidigare kunde hon inte 

påverka sitt schema vilket gjort att hon känt sig väldigt styrd. Nu kände hon att hon kunde 

påverka mer i sitt dagliga arbete och tyckte att det var väldigt skönt. Dock var även hennes 

rutiner och arbetsuppgifter förutbestämda uppifrån i organisationen, vilket gjorde att hon 

fortfarande kände sig låst i viss mån. Hon uttryckte sig enligt följande: 

 

”Så även om varje dag blir att jag har olika många arbetsuppgifter och det är varierat på det 

sättet så ger det ändå en ”det rullar på”-känsla ibland. Vilket man inte kan påverka riktigt 

och kan påverka själv att göra det som man har motivation eller inspiration för.” 

 

Hälsocoach 2 upplevde att hon hade mycket att säga till om och trodde att det framförallt 

berodde på att hon arbetade i en relativt liten kedja. Hon hade ramar att förhålla sig till och 

var tvungen att hinna med vissa arbetsuppgifter. Men hon menade att det ändå var hon själv 

som styrde sitt dagliga arbete vilket var skönt. Hon såg det som en av fördelarna med att 

arbeta i en mindre kedja. 

3.2.2 Beslutsutrymme i organisationen 

Hälsocoach 1, receptionisterna och de gruppträningsansvariga upplevde låg kontroll gällande 

beslutsutrymme i organisationen. Detta berodde till stor del på att mycket av arbetet var 

centralstyrt och beslut som rörde arbetet på gymmen fattades högre upp i organisationen. 

Receptionist 1 uttryckte sig att hon ville ha större chans att påverka och att hon ville bli hörd. 

Hälsocoach 1 menade att det skapade en ”vi mot dem”-känsla när anställda på kontoret 

fattade beslut som rörde de anställda på gymmen. Hon upplevde att många beslut inte var 

verklighetsförankrade till arbetet på gymmen vilket skapade frustration. De 

gruppträningsansvariga ville kunna påverka i större utsträckning. Gruppträningsansvarig 1 

menade att det var hennes anläggning och att hon därför borde ha mer att säga till om. 

Gruppträningsansvarig 2 uttryckte att hon inte orkade engagera sig lika mycket längre. Detta 

eftersom det tog för lång tid innan förändringar skedde och att löften om förändring sällan 

infriades. Hon upplevde att det var svårare att påverka inom stora kedjor. Receptionist 2 

uttryckte sig enligt följande: 

 

”Jag får ju lägga upp det precis som jag vill, vilket är väldigt skönt. Men sen om man ser 

olika typer av förändringar som måste göras eller behöver hjälp med saker som man inte kan 
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göra själv så kan jag tycka att det tar väldigt lång tid innan man får respons på det eller att 

det prioriteras överhuvudtaget.” 

 

Hälsocoach 2 upplevde däremot att hon hade hög kontroll gällande beslutsutrymme i 

organisationen eftersom hon arbetade i en relativt liten kedja. Hon menade att detta gjorde att 

det sällan var en lång väg till besluten och uttryckte sig enligt följande: 

 

”För annars är det alltid en chef som har en chef som har en chef. Här har man 

direktkontakt. … Så det är ju väldigt skönt. För då tar det inte fem månader att fatta ett beslut 

som kanske är något lokalt på ett gym.”  

3.2.3 Utveckling och färdighet 

Samtliga respondenter upplevde att de hade utvecklats under sin tid i branschen både 

arbetsmässigt och på ett personligt plan. Många nämnde att det var just kontakten med 

människor som hade bidragit till personlig utveckling. Hälsocoach 1 och Hälsocoach 2 

uttryckte sig enligt följande: 

 

”Att jobba med människor har givit enormt mycket just det här med att kunna stå och ha 

gruppträffar, kunna ta alla olika människor i samtal, möta och ge någonting av sig själv, att 

hitta det har varit väldigt kul.” 

 

”Man är med på någons resa och man kommer varandra ganska nära… Jag tycker att det är 

superhäftigt! Man utvecklas så mycket själv också.” 

 

Samtliga respondenter gav ett intryck av självsäkerhet när de pratade om sina arbetsuppgifter 

och den utveckling de hade gjort under sin anställning. Receptionist 1, Receptionist 2, 

Gruppträningsansvarig 1 och Personlig tränare 1 uttryckte sig enligt följande:  

 

”Jag som person får komma fram och blir uppskattad för den jag är. Jag har en hög 

kompetens här, jag får höra det, både social kompetens men också att jag kan mycket om 

anläggningen.”  

 

 ”Jag känner mig självsäker i jobbet för jag vet vad jag ska göra och jag känner mig inte 

osäker på väldigt många punkter.” 
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”Jag har fått så mycket skinn på näsan. Det är ju för att det är den miljön.” 

 

”Det finns sätt att utvecklas hela tiden. Att man alltid blir och kan bli bättre på något sätt och 

att det är väldigt tydliga målbilder hela tiden. … Man känner att man för sig själv och det 

man kan framåt hela tiden.” 

 

Samtliga respondenter upplevde arbetet som varierande med många olika arbetsuppgifter och 

menade att det var en stor anledning till att de kände sig stimulerade. Trots de positiva 

upplevelserna av utveckling och färdighet kunde samtliga förutom Receptionist 1 inte se 

någon längre framtid inom branschen. Personlig tränare 1 menade att det var för slitsamt att 

arbeta på det sätt hon gjorde fram tills att hon blir 40 år. Hon kunde däremot tänka sig att 

fortsätta ett par år till men att senare trappa ner och kombinera personlig träning med ett annat 

yrke. Hälsocoach 1 menade också att arbetet var för energikrävande för att hon skulle kunna 

se en långsiktighet. Hon uttryckte sig enligt följande:  

 

”Jag skulle nog vilja ha en anställning där man får fortsätta med lite det jag gör nu men 

kanske inte till 100% utan ha en kombination med något annat som inte är lika 

servicekrävande, uppbokat och styrt.”  

 

 Receptionist 2 och de gruppträningsansvariga upplevde att arbetet fungerade bra ihop med 

var de befann sig i livet just då men menade att de fortfarande var unga och att de hade högre 

ambitioner för framtiden. Gruppträningsansvarig 2 ville studera och resa jorden runt. 

Gruppträningsansvarig 1 uttryckte sig enligt följande: 

 

”Det som gör att det inte håller i längden är ju arbetstiden och att det är så pass bundet kring 

rutiner och det som centralt är bestämt. Jag är för företagsam för att ha det så. Sen är jag ju 

så pass ung, det skrämmer mig. Jag känner att jag jobbar med det här ett tag och sen vill jag 

göra så himla mycket annat.” 

 

Hälsocoach 2 och Personlig tränare 2 uttryckte att de kunde tänka sig att fortsätta inom 

branschen eftersom de fortfarande var relativt nya inom den. De såg däremot ingen längre 

framtid om inte branschen förändrades, vilket de hoppades på att den skulle göra. De menade 

att de gärna ville jobba kvar för att de tyckte arbetet var utvecklande och roligt. Det var andra 



23 

 

praktiska faktorer som gjorde att de inte såg långsiktighet med yrket exempelvis ekonomi, 

arbetstider och fysisk arbetsbelastning.  

 

Receptionist 1 upplevde det svårt att se hur framtiden skulle komma att se ut. Hon var 

utbildad inom en annan bransch men upplevde sig inte redo att lämna sin arbetssituation som 

hon hade just då. Hon uttryckte sig enligt följande: 

 

”Jag kommer att vara här så länge jag känner att jag behöver det. Jag trivs verkligen här, 

jag älskar mitt jobb… Så just nu är det perfekt.” 

3.3 Socialt stöd 

Socialt stöd i intervjumaterialet identifierades utifrån den teoretiska modellen som 

instrumentellt stöd och emotionellt stöd.  

3.3.1 Instrumentellt stöd 

Upplevelsen av instrumentellt stöd varierade beroende på respondenternas tjänst och hur 

deras arbetssituation såg ut. De personliga tränarna menade att de hade svårt att se hur deras 

kollegor skulle kunna hjälpa dem i deras arbete rent uppgiftsmässigt. Personlig tränare 1 

menade att de möjligtvis kunde hjälpa till med att sälja in konsultationer i receptionen. Annars 

upplevde de båda att som personlig tränare skötte de sig själva. De menade att om de skulle 

vara sjuka måste de själva ringa upp sina klienter och avboka. Det var ingen kollega som 

kunde hoppa in som vikarie. Personlig tränare 2 upplevde inte heller att hennes chef var 

intresserad av personlig träning vilket gjorde att hon inte kände att hon hade så stort stöd 

därifrån heller. Personlig tränare 1 beskrev däremot att hon upplevde ett stort stöd från sin 

chef. Hon uttryckte sig enligt följande: 

 

”Om inte jag haft henne så hade jag inte haft den här måltavlan till exempel. Så hon är duktig 

på att styra. Så jag får känna att jag gör vad jag vill men hon hjälper mig att styra upp det 

jag gör.” 

 

Övriga respondenter upplevde att de fick stort instrumentellt stöd från både sina kollegor och 

chefer. Receptionist 1 upplevde att hon kände sig trygg med att veta att hennes kollegor tog 

vid där hon lämnade när hon gick hem från jobbet. Hon menade att ingenting föll mellan 

stolarna vilket hon tyckte kändes skönt. Receptionist 2 upplevde att det underlättade att dela 
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arbetsuppgifterna med sina kollegor och beskrev att de hade ett bra samarbete på gymmet. 

Hon upplevde även stöd från kollegor på andra gym eftersom hon kände att hon kunde ringa 

dem när hon behövde hjälp. De gruppträningsansvariga och Hälsocoach 1 upplevde en 

teamkänsla tillsammans med sina kollegor och att de arbetade tillsammans mot ett gemensamt 

mål. Hälsocoach 1 uttryckte sig enligt följande.  

 

”Ofta är det inga problem att man hjälps åt och samarbetar. Alla medlemmar är allas 

medlemmar och man försöker att göra det tillsammans.” 

 

Hälsocoach 2 beskrev inte teamkänsla och samarbete med sina kollegor som de övriga 

respondenterna eftersom hon arbetade till stor del själv. Däremot upplevde hon ett stort 

instrumentellt stöd i att hon alltid kunde ringa och fråga när hon stötte på problem. 

Framförallt beskrev hon ett bra stöd från sina två chefer. Hon menade att hon hade en dialog 

med dem dagligen och upplevde att samarbetet fungerade bra. Gruppträningsansvarig 1 och 

Receptionist 2 beskrev stödet från sina chefer liknande då cheferna satt på huvudkontoret och 

inte arbetade på gymmen. De upplevde att de fick stöttning i och med att de kände att de alltid 

kunde ringa. Däremot fanns inte cheferna på plats och kunde hjälpa till praktiskt om det skulle 

behövas, vilket ibland kunde vara önskvärt. Receptionist 1, Gruppträningsansvarig 2 och 

Hälsocoach 1 upplevde bra stöd från sina chefer. Receptionist 1 beskrev att hon och hennes 

chef kompletterade varandra på ett bra sätt. Hälsocoach 1 och Gruppträningsansvarig 2 

upplevde sina chefer som kollegor i teamet vilket de beskrev som positivt. De menade att 

cheferna fick en bättre förståelse för deras arbete och kunde stötta bättre när de var med och 

delade arbetsuppgifter med övriga anställda i gymmet. 

 

Samtliga respondenter förutom Receptionist 2 uppgav lönen som en brist på instrumentellt 

stöd och att de upplevde det som en av nackdelarna med arbetet. De menade att det var för låg 

lön för den höga belastning som arbetet innebar samt den kunskap som behövdes för arbetet. 

Hälsocoach 1 uttryckte att hon tyckte att det var märkligt att arbetet inte värderades högre 

eftersom hon upplevde att hon gav så mycket av sig själv. Hälsocoach 2 uttryckte sig enligt 

följande: 

 

 ”Det är en bransch där man förväntas göra mycket gratis, tyvärr är det lite så. … Du ska 

vara tacksam att du ens får betalt. Det är jättekonstigt! För är du ekonomiassistent så ska du 

inte vara tacksam, då får du betalt för varje timme, allt du gör och pension. … Att det är lite 
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såhär ´Du gillar ju träning så det är väl kul att du får hålla på med det´ Man bara, jo fast det 

är ju ett yrke så det är fortfarande mitt jobb. Sen att jag tycker att det är roligt är väl bara en 

bonus.” 

3.3.2 Emotionellt stöd 

Hälsocoach 1, Personlig tränare 1, receptionisterna och de gruppträningsansvariga upplevde 

att de hade en bra relation till sina kollegor. Gruppträningsansvarig 1 och Hälsocoach 1 

menade att detta berodde på att alla hade samma intresse i träning och hälsa samt att de 

arbetade med människor. Hälsocoach 1 menade att hon hade svårt att se en annan arbetsplats 

där det skulle vara möjligt att komma lika nära sina kollegor som där hon jobbade då. Hon 

uttryckte sig enligt följande: 

 

”För det är ett speciellt yrke, att sitta i samtal, träffa många personer, att bli personlig … då 

är det väldigt skönt att ha sina kollegor att lufta saker med, skratta när det händer sjuka saker 

som uppstår och just ge varandra inspiration och energi. Tycker jag att det är jobbigt … så 

får jag alltid bittra mig lite till mina kollegor.” 

 

Receptionisterna beskrev att de hade en bra relation till sina kollegor även privat. Receptionist 

2 upplevde att hon hade bra kontakt med sina kollegor hon träffade dagligen. Dock hade hon 

velat umgås mer på fritiden med kollegor från andra gym eftersom hon trodde att det skulle 

öka känslan av sammanhållning. Receptionist 1 uttryckte sig enligt följande: 

 

”Det är lätt att kunna prata med dem om saker, de dömer inte heller. … Man är ett så litet 

gäng och jobbar så nära inpå varandra. Jag är väldigt öppen som person också. Så det är 

skönt att det är så pass högt i tak.” 

 

Gruppträningsansvarig 2 och Personlig tränare 1 upplevde en teamkänsla med sina kollegor 

och beskrev framförallt att de hade väldigt roligt tillsammans. Personlig tränare 1 upplevde en 

väldigt bra relation till sina kollegor och att det var en familjär känsla inom företaget. 

Gruppträningsansvarig 2 uttryckte sig enligt följande: 

 

”Utan mina kollegor skulle mitt jobb inte vara lika roligt. Jag tror att det är jätteviktigt att 

kunna ventilera saker med någon när man jobbar så intensivt med människor dagligen. Det 

är lättare att skratta åt saker som går fel när man har någon att dela det med.” 
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Personlig tränare 2 upplevde inte att hon hade så bra relation till sina kollegor och beskrev att 

hon helst höll sig för sig själv. Hon menade att om det var aktiviteter utanför arbetet så deltog 

hon inte för att hon inte tyckte att det gav henne någonting. Hälsocoach 2 upplevde att hon 

hade en bra relation till sina kollegor men att hon inte träffade dem så ofta i och med att hon 

arbetade mycket självständigt. Hon tyckte att det var tråkigt och menade att det hade varit 

roligare att känna mer sammanhållning och teamkänsla. Hon såg att det fanns 

förbättringspotential gällande just det och menade att hon skulle försöka öka 

sammanhållningen inom sin instruktörsgrupp i alla fall. 

 

Samtliga respondenter upplevde överlag en bra relation till sin chef och uttryckte att de var 

nöjda med stödet som de fick. Personlig tränare 2 upplevde att hon utan problem kunde säga 

vad hon tyckte och tänkte till sin chef. Gruppträningsansvarig 1 kände att hon kunde vara sig 

själv i sin chefs närvaro för att de kände varandra sedan innan. Hon menade att hennes chef 

sett sidor hos henne som annars kanske inte skulle kommit fram i ett professionellt 

sammanhang. Receptionist 1 uttryckte att hon kände ett stort emotionellt stöd från sin chef 

och berättade om en tidigare händelse där hon mått dåligt av privata skäl. Hon beskrev att 

både hennes chef och arbetsgivare gett henne det stöd hon behövt och att hon kände sig glad 

och tacksam för detta. Hälsocoach 2 beskrev en nära relation till sina chefer och menade att 

hon inte kunde tänka sig en bättre arbetsgivare. Hälsocoach 1 och Gruppträningsansvarig 2 

upplevde en nära relation till sina chefer. De uttryckte dock att de inte ville ha en allt för nära 

relation med sin chef då det kunde göra det svårt att vara professionell vid exempelvis 

lönesamtal. Receptionist 2 uttryckte sig enligt följande: 

 

”Jag tycker att den är jättebra, jag gillar henne faktiskt. Jag tycker att hon är vettig och det 

känns som att hon försöker att hålla sig på samma nivå som oss och inte vara för ”chefig”. 

Utan mer försöker få med alla, så det tycker jag är bra.” 

3.4 Fysisk aktivitet 

Samtliga respondenter uppgav att de var fysiskt aktiva och tränade i snitt fem gånger i veckan. 

Alla tränade styrketräning förutom Gruppträningsansvarig 1 som till största del tränade 

gruppträning.  
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Samtliga respondenter upplevde att träning påverkade dem positivt i deras arbete. De 

personliga tränarna och gruppträningsansvariga upplevde att de mådde bättre och kände sig 

piggare av att träna vilket gjorde att de presterade bättre på arbetet. Hälsocoach 1 och 

Receptionist 1 upplevde att deras egen träning bidrog till inspiration och kunskap som de 

kunde använda sig av i arbetet. Receptionist 2 och Hälsocoach 2 upplevde att det var viktigt 

att träna för att orka med arbetet fysiskt. Receptionist 2 menade att arbetet var fysiskt 

krävande med tunga lyft och mycket stående, vilket underlättades av att vara vältränad. 

Hälsocoach 2 ledde gruppträningspass och menade att hon måste vara vältränad för att kunna 

göra bra ifrån sig. Gruppträningsansvarig 1 och Personlig tränare 1 uttryckte sig enligt 

följande: 

 

”Tränar jag inte så blir jag seg, trött och får ont. Så absolut. Jag försöker träna mycket rygg 

för att jag står upp och svankar. Bättre med träningsvärk och en stark rygg!” 

 

”Det är precis som för mina klienter, att man mår bättre när man tränar” 

 

Hälsocoach 2, de personliga tränarna och de gruppträningsansvariga upplevde att arbetet 

påverkade deras träning negativt. Hälsocoach 2, Gruppträningsansvarig 2 och de personliga 

tränarna menade att när det var mycket på jobbet hann och orkade de inte träna på fritiden.  

De personliga tränarna, Receptionist 1, Hälsocoach 2 och Gruppträningsansvarig 1 upplevde 

att de inte ville spendera sin fritid i gymmet eftersom de jobbade där. Gruppträningsansvarig 

1 beskrev att hon inte kände att hon kunde slappna av på gymmet eftersom det var hennes 

arbetsplats. Personlig tränare 1 upplevde att hon själv hade behövt en personlig tränare. Hon 

menade att hon inte kände sig motiverad att planera sin egen träning efter en heldag med att 

ha planerat sina klienters träning. Hälsocoach 2 uttryckte sig enligt följande: 

 

”Ibland tränar jag här om jag har någon paus på dagen om det är lugnt. Men att man tränar 

någon annanstans, det är skönt… jag känner alla medlemmar, man säger hej till alla. Så vill 

man bara vara här en timme, ha sina hörlurar, man vill träna och inte vara sin professionella 

roll. Då kan det vara skönt att vara någonstans där ingen vet vem man är. Man är bara en 

vanlig gymmedlem.” 

 

Hälsocoach 1 och Receptionist 1 upplevde att arbetet påverkade deras träning positivt. 

Hälsocoach 1 beskrev det som att hon ville leva som hon lär. Hon menade att hon arbetade 
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med att coacha sina klienter att träna regelbundet och kände då att hon ville vara en förebild 

för dem. Hon upplevde även att hennes arbete inspirerade henne i hennes träning genom att 

prova på nya träningsformer. Receptionist 1 upplevde att arbetet påverkade hennes träning 

positivt genom att det var lättillgängligt. Hon menade att i och med att hon arbetade på ett 

gym fanns det ingen anledning för henne att inte träna. Hon hann alltid med ett träningspass 

innan eller efter jobbet, vilket hon tyckte var positivt. 

3.5 Övriga aspekter 

Utifrån innehållsanalysen som genomfördes med induktiv ansats framkom ytterligare ett 

tema, träningsintresse, som påverkade respondenternas upplevelser av den psykosociala 

arbetsmiljön. 

3.5.1 Träningsintresse 

Samtliga respondenter uppgav att den främsta anledningen till att de trivdes att arbeta inom 

gymbranschen var för att de hade ett stort intresse för träning. De upplevde att det var en 

positiv miljö att arbeta i eftersom kunderna kom dit frivilligt för att de tyckte att träning var 

roligt. Receptionisterna, Personlig tränare 2 och Gruppträningsansvarig 1 upplevde även att 

det kändes bra att arbeta med träning för att det var någonting de själva trodde på och kunde 

stå för. De upplevde att de bidrog till någonting bra vilket kändes positivt. Samtidigt upplevde 

hälsocoacherna och Receptionist 1 att det var viktigt att hålla distans till gymmiljön med den 

utseendefixering som kunde uppstå. De menade att det lätt kunde bli att det slog över och att 

de påverkades negativt istället om det blev för mycket. Receptionist 2, Hälsocoach 2, 

Personlig tränare 1 och Personlig tränare 2 uttryckte sig enligt följande: 

 

”Jag tycker att det är kul för att jag gillar det själv också. Så det känns som att man bidrar 

till något bra liksom. Det kan ju vara ett problem för vissa att träna. Men jag gillar det!” 

 

”Jag har alltid älskat träning, särskilt gruppträning jättemycket. Jag har tränat själv, dansat 

mycket, tränat simning när jag var yngre och sen tränat på gym och gruppträning i många år. 

Jag har alltid tyckt att det där med instruktör verkar kul och gått på massa pass!”  

 

”Att jobba med människor är också något som ger mycket. Kollegor och att jag jobbar med 

något jag är genuint intresserad av på ett personligt plan. Att jag ofta har kul och skrattar 
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mycket på jobbet, inte bara med kollegor utan även med medlemmar. Särskilt när det är 

träning i grupp, det är lustfyllt!”  

 

”Det är klart att det är något man står för och det är ju jätteroligt. Det känns ju ändå som att 

man omger sig med människor som är där för att träna och må bra och så…Så många är 

taggade och lite glada sådär. Det är ändå en trivsam miljö på det sättet tycker jag.” 

 

Sammanfattningsvis presenteras respondenternas upplevelser av den psykosociala 

arbetsmiljön med hjälp av krav-kontroll-stödmodellen nedan. 

 

Firgur 1.2 Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell 1990, s. 70) 

4 Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersökta hur unga kvinnor som arbetade inom 

gymbranschen upplevde sin arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv samt om de upplevde 

att de påverkades av fysisk aktivitet i sitt arbete. Sammanfattningsvis upplevde samtliga 

respondenter att arbetsmängd, tidspress och inflytande över arbetet varierade beroende på 

kundflödet in och ut från gymmet under hög- respektive lågsäsong. De upplevde att de hade 

utvecklats under sin tid i branschen och beskrev arbetet som varierande uppgiftsmässigt vilket 

upplevdes som stimulerande. En majoritet av respondenterna upplevde en god relation till och 

känslomässig stöttning från sina chefer och/eller kollegor. Däremot upplevde de flesta ett 

missnöje över låg lön. Alla var fysiskt aktiva på fritiden och upplevde att träning påverkade 
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dem positivt i deras arbete. De uppgav att deras eget träningsintresse bidrog till en positiv 

upplevelse av arbetsmiljön eftersom det gjorde att arbetet kändes roligt, meningsfullt och att 

det skapade sammanhållning med deras kollegor. 

4.1 Krav 

I föreliggande studie varierade respondenternas upplevelser av förväntningar från chefer, 

kollegor och kunder beroende på deras tjänst och var de jobbade. Majoritet av respondenterna 

upplevde förväntningar från chefer och kunder som höga men hanterbara och förväntningar 

från kollegor som låga. Samtliga var nöjda med situationen och menade att de höga 

förväntningarna var hanterbara eftersom de var tydliga och de upplevde socialt stöd från chef 

och kollegor. Detta bekräftar krav-kontroll-stödmodellens teori om att socialt stöd buffrar de 

skadliga effekterna av höga krav (Aronsson et al. 2012, s. 186). De respondenter som 

upplevde låga förväntningar från sin chef var de som hade invändningar om nuvarande 

arbetssituation och menade att det hade varit bättre och mer motiverande med högre 

förväntningar. Respondenterna upplevde att de låga förväntningarna stred mot deras egen 

målsättning och ambitioner. Detta bekräftar tidigare forskning som visar på att den psykiska 

belastning som arbetet innebär kan bli ännu större i kombination med förväntningar som 

innehåller motstridiga budskap och/eller som kolliderar med egen kunskap, erfarenhet och 

målsättning (Lennerlöf & Aronsson 1991, s. 267 f.). Även upplevelsen av låga krav har visats 

bidra till ökad negativ stress (Persson 2013, s. 23 f.). Detta innebär utifrån vald teoretisk 

modell att respondenterna hamnade i en passiv arbetssituation med låga krav och låg kontroll 

(Aronsson et al. 2012, s. 186). 

 

Samtliga respondenter i föreliggande studie upplevde kvantitativa krav i form av arbetsmängd 

och tidspress som varierande i och med gymbranschens hög- respektive lågsäsong. De 

personliga tränarna beskrev högsäsonger som stressande eftersom de upplevde att de inte hade 

tillräckligt med tid vilket gick ut över kvalitén på arbetet de utförde. Detta bekräftar tidigare 

forskning om att höga krav generellt är förenade med minskade möjligheter till ett väl 

genomfört arbete (Sverke et al. 2016, ss. 37-45). Resterande sex respondenter upplevde 

arbetsmängd och tidspress under högsäsong som positivt. Tre respondenter upplevde dock att 

det många gånger inte fanns tillräckligt med tid och att de inte han klart med alla 

arbetsuppgifter vilket kunde vara stressande. Förklaringen till att dessa sex respondenter till 

skillnad från de personliga tränarna, upplevde höga krav som positivt kan enligt krav-

kontroll-stödmodellen vara att de långsiktiga konsekvenserna av höga arbetskrav inte enbart 
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bestäms av arbetskraven. Det som är avgörande i längden är krav i kombination med kontroll 

och socialt stöd. Enligt modellen kan skadliga effekter av höga arbetskrav ”buffras” av ökad 

kontroll och/eller stärkt socialt stöd. (Aronsson et al. 2012, s. 186) Eftersom de personliga 

tränarna arbetade mer självständigt och inte upplevde instrumentellt socialt stöd i lika hög 

grad som de övriga sex respondenterna var det sannolikt anledningen till att de inte hade lika 

positiv upplevelse av högsäsonger. Detta i kombination med att de upplevde låg kontroll på 

grund av avbokningar och provisionsbaserad lön är troligtvis också en bidragande faktor. 

 

Under högsäsong befann sig samtliga respondenter i föreliggande studie enligt teoretisk 

modell i en spänd arbetssituation eftersom de upplevde en hög arbetsbelastning och låg 

kontroll. Samtliga respondenter upplevde socialt stöd av chef och/eller arbetskollegor vilket 

gjorde att de aldrig hamnade i arbetssituationen iso-spänd, som enligt modellen är den 

situation som innebär kraftigt ökad risk för sjukdom (Theorell 2003, s. 17). Under lågsäsong 

befann sig dessa respondenter i en ideal arbetssituation eftersom de upplevde låg 

arbetsbelastning, hög kontroll och högt socialt stöd. Ideal är enligt modellen den 

arbetssituation som är mest gynnsam för individen (Theorell 2003, s. 17). Fyra av 

respondenterna menade att lågsäsongerna var anledningen till att de klarade av högsäsongerna 

eftersom lågsäsongerna gav dem möjlighet att vila upp sig vilket även bekräftar krav-kontroll-

stödmodellen. Respondenterna befann sig inte i en spänd arbetssituation konstant, vilket 

gjorde att de inte drabbades av de långsiktiga ogynnsamma konsekvenserna (Theorell 2003, s. 

17). 

 

Samtidigt uppgav sex respondenter i föreliggande studie att de upplevde lågsäsong som 

tråkig, ostimulerande och otillfredsställande. Detta styrker tidigare forskning som visar på att 

det finns en risk för negativa stressreaktioner även vid för låga krav och för lite att göra i 

arbetet (Persson 2013, s. 23 f.). Utifrån krav-kontroll-stödmodellen beror detta på att 

respondenterna hamnade i en passiv arbetssituation. Även fast de hade hög kontroll i det 

dagliga arbetet beskrev dessa sex respondenter att många av deras rutiner var centralstyrda 

uppifrån. Under lågsäsong hade de mer kontroll jämfört med högsäsong men de var 

fortfarande låsta vid vissa rutiner. En respondent beskrev det som att hon satt av tid, vilket 

generellt beskriver en passiv arbetssituation som innebär låga krav och låg kontroll (Theorell 

2003, s. 17). Även detta resultat bekräftar krav-kontroll-stödmodellen. 
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Samtliga respondenter i föreliggande studie uppgav att de upplevde psykisk belastning och 

påfrestningar i arbetet påverkat av kvalitativa krav. Tidigare forskning har visat på att kvinnor 

i högre grad än män uppger att de upplever sig ha ett psykiskt påfrestande arbete (Persson 

2013, s. 34 ff.; Sverke et al. 2016, s. 41). Samtliga respondenter i föreliggande studie 

upplevde psykisk belastning i form av kvalitativa krav, dock utifrån olika typer av 

arbetssituationer. Receptionisterna beskrev att de ofta blev avbrutna i sitt arbete för att det 

alltid var kunderna i receptionen som var första prioritet. Gruppträningsansvariga upplevde 

sig ständigt tillgängliga för både kunder och personal. Övriga fyra respondenter upplevde att 

de måste leverera och göra bra ifrån sig i kontakt med sina klienter. Sammantaget upplevde 

samtliga respondenter att de måste göra bra ifrån sig även fast de inte alltid kände för det 

vilket de upplevde som påfrestande. Resultatet bekräftar litteraturens beskrivning av yrken 

inom human-serviceorganisationer som upplevs psykiskt belastande eftersom de anställda 

mer eller mindre använder sig själva som arbetsinstrument. Det ställs stora krav på att vara en 

professionell medmänniska, vilket kan vara svårt att leva upp till. (Thylefors 2007, s. 33 ff.) 

 

En respondent i föreliggande studie uttryckte att hon upplevde arbetet energikrävande då hon 

gav så mycket av sig själv. Detta resulterade i att hon många gånger kände sig otillräcklig och 

klandrade sig själv när det inte gick bra för klienter. Tidigare forskning har visat på att 

målsättningar och förväntningar som är i dålig samklang med klienters målsättning och 

motivation kan leda till frustration och en känsla av misslyckande (Lennerlöf & Aronsson 

1991, s. 268 f.). Samtidigt menade respondenten att det var just kontakten med människor 

som gjorde arbetet energigivande. Samtliga respondenter beskrev att den största fördelen med 

arbetet är att kunderna var glada och kom dit för att de tyckte att träning var roligt. Flera 

beskrev att arbetet kändes meningsfullt och att de bidrog till någonting bra. Detta bekräftar 

litteraturen där yrken inom human-serviceorganisationer beskrivs som är stimulerande, 

meningsfulla och belönande när man får uppskattning från den man betjänar, vilket har visats 

ha stor betydelse för hälsa och välbefinnande (Härenstam & Bejerot 2010, s. 12 f.). 

4.2 Kontroll 

I föreliggande studie varierade respondenternas upplevelse av inflytande över arbetet 

beroende på vad de hade för tjänst. Dock var samtliga respondenter överens om att inflytandet 

över arbetet varierade beroende på säsong. Under högsäsong minskade inflytandet och under 

lågsäsong ökade det. Detta tillsammans med variationen av arbetskrav innebar utifrån krav-
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kontroll-stödmodellen att respondenterna pendlade mellan att befinna sig i spänd och ideal 

arbetssituation (Theorell 2003, s. 17).  

 

Fem av respondenterna i föreliggande studie upplevde minskat inflytande över arbetet på 

grund av obalans mellan arbete och fritid. Dessa respondenter var de vars tjänst innefattade att 

de var tvungna att vara tillgängliga för sina klienter och/eller personal utöver arbetstid. 

Tidigare forskning har visat att kvinnor i högre grad än män upplever arbetsrelaterad stress 

och psykosocial ohälsa på arbetsplatsen på grund av obalans mellan arbete och fritid 

(Holmgren et al. 2009, s. 4 ff.; Malard et al. 2014, s. 237 ff.; Ikeda et al. 2009, s. 28 ff.; 

Hämmig & Bauer 2008, s. 91 f.). Flera respondenter uttryckte att det var svårt att påverka 

obalansen eftersom det handlade om människor. De upplevde att det var svårt att inte svara 

när de kontaktades utanför arbetstid. En respondent menade att det handlade om 

förhållningssättet inför det faktum att hon förväntades vara tillgänglig utöver arbetstid. En 

annan respondent uttryckte att tillgängligheten ingår i chefsrollen och att hon därför försökte 

finna sig i att arbetssituationen var som den var. Utifrån krav-kontroll-stödmodellen befann 

sig dessa fem respondenter i arbetssituation spänd då de upplevde höga krav och låg kontroll 

(Theorell 2003, s. 17). Arbetssituationen spänd beskrivs vara vanlig i human-

serviceorganisationer där ett litet handlingsutrymme i relation gentemot den man ska betjäna 

innebär att yrkesutövaren kan få svårigheter att hantera krav och förväntningar. Denna 

obalans mellan krav och resurser kan i sin tur leda till stress, känsla av otillräcklighet, 

negativa känslor och ohälsa. (Härenstam & Bejerot 2010, s. 12 f.) 

 

I föreliggande studie upplevde de personliga tränarna brist på kontroll i och med en osäker 

inkomst. De menade att de upplevde stort inflytande över arbetet för att de själva bestämde 

hur många klienter de bokade in. Samtidigt upplevde de lite inflytande gällande av- och 

ombokningar och det varierande kundflödet. Antalet klienter som var inbokade gick i linje 

med lönen de fick ut varje månad eftersom de arbetade på provision. Detta beskrev båda 

respondenterna bidrog till en känsla av osäkerhet och stress. Resultatet bekräftas av tidigare 

forskning som visar på att anställningsform har en betydelse för upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress. Anställda med osäkra anställningsformer upplever arbetsrelaterad stress 

i högre omfattning än de med fast anställning. (Inoue et al. 2010, s. 231 f.) Arbete inom 

human-serviceorganisationer beskrivs innefatta en hel del handlingsfrihet men det är inte 

alltid förenat med tillräckliga möjligheter att lösa alla problem. Handlingsfriheten blir då inte 
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stimulerande utan kan istället leda till upplevelser av otillräcklighet. (Lennerlöf & Aronsson 

1991, s. 268 f.)  

 

Sju av åtta respondenter i föreliggande studie upplevde låg kontroll i form av beslutsutrymme 

i organisationen. Samtliga sju upplevde att de ville kunna påverka i större utsträckning, 

framförallt gällande beslut som rörde dem och deras arbete. Slutsatser som dragits utifrån en 

tidigare studie är att kvinnor tenderar att ha lägre jobbpositioner och tar inte lika stort initiativ 

gällande beslutsfattning som män. Detta gör att de inte är delaktiga i att påverka 

förändringsarbetet när företaget växer vilket resulterar i att de upplever orättvisa i högre grad 

än män. (Cheng & Chen 2012, s. 33) Utifrån denna slutsats går att i föreliggande studie anta 

att respondenterna upplevde låg kontroll i form av beslutsutrymme i organisationen på grund 

av en lägre jobbposition än de anställda som arbetade på kontoren. Samtliga beskrev att de 

ville kunna påverka i större utsträckning men att de inte blev hörda eller bekräftade. Detta 

tyder på att det fanns initiativ till delaktighet i beslutsutrymme i organisationen. En 

respondent upplevde att det var svårare att påverka i en stor gymkedja och en annan 

respondent beskrev att hon upplevde en ”vi mot dem”-känsla mellan de som arbetade på 

gymmet och kontoret. Respondenten som upplevde hög kontroll i form av beslutsutrymme i 

organisationen menade att detta berodde på att hon arbetade i en mindre gymkedja. Utifrån 

detta går det att i föreliggande studie anta att upplevelsen av kontroll i form av 

beslutsutrymme i organisationen berodde på företagets storlek samt klyftan mellan anställda 

på gym och kontor snarare än att brist på initiativ från respondenternas sida. 

 

Samtliga respondenter i föreliggande studie upplevde att de utvecklats under sin tid i 

branschen och gav intryck av hög färdighet inom sitt arbete. Alla upplevde att arbetet var 

varierande med många olika arbetsuppgifter och att det var anledningen till att de kände sig 

stimulerade. Detta bekräftas av krav-kontroll-stödmodellen som menar att utveckling och 

färdighet i arbetet motsvarar hög kontroll (Theorell 2003, s. 17). Resultatet kan kopplas till 

tidigare forskning som antar att arbetsorganisationer som istället snävar in och styr enskild 

individ motverkar engagemang och utveckling vilket kan bidra till ohälsa och negativ stress 

(Persson 2013, s. 23 f.). 

 

Trots att respondenterna i föreliggande studie upplevde utveckling och färdighet i sitt arbete 

kunde sju av dem inte se någon längre framtid inom branschen. De menade att de inte ville 

arbeta kvar för att arbetet var för slitsamt och energikrävande för att hålla i längden. Tidigare 
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forskning har visat på att anställda som upplever höga krav och låg kontroll är mer benägna 

att byta arbetsplats. Kvinnor är dock inte lika benägna som män att byta arbetsplats på grund 

av ogynnsamma arbetsförhållanden. Detta eftersom kvinnor generellt har en jämförelsevis 

begränsad arbetsmarknad samt är mer utsatta för arbetsrelaterade hälsorisker. (Söderberg et 

al. 2014, s. 4 ff.) 

 

Samtliga respondenter uppgav att de trivdes att arbeta inom gymbranschen för att de hade ett 

intresse för träning och för att de tyckte att arbetet var roligt. Respondenterna visade 

engagemang i att de ville vara mer delaktiga i beslutsfattande och ville ha mer inflytande över 

sitt arbete. De ville ha mer kontroll, men när de inte fick det av sina arbetsgivare hamnade de 

enligt krav-kontroll-stödmodellen i en spänd arbetssituation där kraven var högre än 

kontrollen (Theorell 2003, s. 17). Detta bekräftas av litteraturen som beskriver det vanligt 

förekommande att arbetsgivare inom human-serviceorganisationer rekryterar ambitiös och 

engagerad personal samtidigt som de inte ges förutsättningar att förverkliga sina ambitioner 

på grund av brist på resurser (Thylesfors 2007, s. 35 f.). Tidigare forskning har visat på att 

upplevelsen av höga krav och låg kontroll är en vanligt förekommande anledning till att 

anställda väljer att byta arbetsplats (Söderberg et al. 2014, s. 4 ff.). 

4.3 Socialt stöd 

Samtliga respondenter i föreliggande studie upplevde socialt stöd från chef och/eller kollegor. 

De upplevde att stöd både emotionellt och instrumentellt underlättade och var viktigt för att 

klara av arbetet. Detta bekräftar krav-kontroll-stödmodellens påstående om att socialt stöd 

buffrar de skadliga effekterna från höga krav och låg kontroll (Theorell 2003, s. 17). 

Resultatet kan även kopplas till tidigare forskning som har visat att högt socialt stöd kan bidra 

till att anställda stannar kvar på en arbetsplats trots upplevelse av ogynnsamma 

arbetsförhållanden (Li et al. 2013, ss. 519-536; Chiu et al. 2009, s. 258 ff.). Brist på socialt 

stöd har i tidigare forskning visat ett samband med signifikant högre risk att drabbas av 

psykisk ohälsa (Honda 2015, s. 7 ff.). 

4.4 Fysisk aktivitet 

I föreliggande studie uppgav samtliga respondenter att de var fysiskt aktiva på fritiden och 

upplevde att träning påverkade dem positivt i deras arbete. Fyra av respondenterna menade att 

fysisk aktivitet gjorde att de mådde bättre och kände sig piggare vilket gjorde att de presterade 

bättre på arbetet. Detta bekräftar tidigare forskning om att fysisk aktivitet har många positiva 
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effekter för hälsan (Wennberg et al. 2015, s. 1 f.). Tidigare studier har visat att fysisk aktivitet 

utövad på fritiden minskar upplevd stress på arbetsplatsen (Aldana et al. 1996, s. 317 ff.). 

Regelbunden fysisk aktivitet kan fungera som en buffert mot psykosocial stress. Individer 

som tränar regelbundet upplever generellt mindre stress och utvecklar psykisk ohälsa i mindre 

utsträckning trots hög stressexponering. (Yang et al. 2010, s. 371 f.; Gerber et al. 2013, ss. 

146-152)  

 

Fem respondenter i föreliggande studie upplevde att arbetet påverkade deras träning negativt. 

Fyra av dessa menade att de inte hann eller orkade träna när det var mycket på arbetet. Detta 

bekräftar sambandet mellan kontroll och fysisk aktivitet på fritiden. Under högsäsong när 

respondenterna hade mycket att göra på arbetet upplevde de ett lägre inflytande över arbetet 

vilket innebar en lägre kontroll. Det var även då de menade att de inte var lika fysiskt aktiva.  

Detta bekräftar tidigare forskning som har visat att kontroll över arbetet har ett samband med 

ökad fysisk aktivitet (Griep et al. 2015, s. 4 f.). Det har även visats att anställda med spända 

och passiva arbeten i högre grad är fysiskt inaktiva på fritiden (Griep et al. 2015, s. 4 f.; 

Fransson et al. 2012, s. 1081 ff.)  

4.5 Metoddiskussion 

Då studien avsåg att djupare undersöka intervjupersonernas upplevelse av arbetsmiljön har 

valet av kvalitativ metod påverkat resultatet till det bättre. Semistrukturerad intervju med 

öppna frågor möjliggör ett djupare samtal mellan intervjuare och respondent eftersom 

eventuella sidospår kan fångas upp samtidigt som varje samtal följer samma 

grundstruktur.(Widerberg 2002, s. 15 ff; Kvale 2014, s. 15; Hassmén & Hassmén 2008, s. 

252) Dock kan upplevelse av psykosocial arbetsmiljö vara ett känsligt ämne att prata om. 

Utifrån denna aspekt kan den kvantitativa metoden med enkät vara till fördel eftersom 

respondenterna är helt anonyma. Detta är en avvägning som får göras vilken metod som 

förväntas ge mest uttömmande svar från respondenterna. 

 

Intervjuguiden testades i tre pilotintervjuer med unga kvinnor som arbetade inom 

gymbranschen. Detta för att kunna utvärdera att frågorna besvarade studiens syfte och 

frågeställning vilket bedömdes som att de gjorde. I efterhand har det konstaterats att några av 

frågorna hade kunnat uteslutas då svaren inte användes i resultatet eftersom de inte ansågs 

vara av relevans för studien. Dock gav många av frågorna intervjuaren möjlighet att få en 
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bättre helhetsbild av respondenterna och deras situation vilket kan underlätta i försök att 

förstå deras upplevelser.(Kvale 2014, s. 288) 

 

Urvalet i föreliggande studie begränsades till respondenter som inte har en tidigare relation till 

forskaren. Detta är till studiens fördel eftersom detta ger mig som forskare ett så neutralt 

förhållningssätt som möjligt till samtliga respondenter. De ger även respondenterna ett 

neutralt förhållningssätt till mig som intervjuare eftersom de inte vet vad jag har för tankar 

och åsikter kring ämnet. Vid en relation mellan intervjuare och respondent kan en situation 

uppstå där respondenten svarar utifrån vad den tror att intervjuaren vill ha för svar. (Bryman 

2012, s. 355) 

 

Eftersom intervjupersonerna har olika typer av tjänster hade antalet deltagare med fördel 

kunnat vara flera, alternativt att urvalet begränsats till en typ av tjänst. Studien har dock inte 

för avsikt att ställa generella slutsatser. Men detta kan ge en bättre helhetsbild av 

respondenternas upplevelser. (Bryman 2012, s. 351 ff.) 

 

Studiens utgångspunkt i en teoretisk modell har för syfte att ge stöd, inte att begränsa. För att 

undvika eventuella begränsningar valdes därför medvetet att genomföra innehållsanalys med 

både deduktiv och induktiv ansats. (Graneheim & Lundman 2003, ss. 105-112; Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 322 ff.)  På grund av detta framkom ytterligare teman som var av relevans 

för studiens resultat och förslag på vidare forskning.  

4.6 Förslag på vidare forskning 

Forskningsläget gällande upplevelsen av arbetsmiljön utifrån en kvalitativ ansats har visat sig 

vara begränsad och kan med fördel utvecklas. Detsamma gäller kvinnors upplevelse av 

arbetsmiljön: fältet är begränsat och det finns potential till vidareutveckling. Eftersom 

arbetsmiljön i mångt och mycket handlar om hur individer upplever den bör det rimligtvis 

vara intressant att närmare studera upplevelserna istället för att försöka generalisera data 

utifrån kvantitativ ansats. Samt att fältet för forskning om arbetsmiljön inom gymbranschen 

generellt är i princip obefintlig vilket ger möjlighet att bryta ny mark. Det skulle kunna 

undersökas om det generellt är en bransch där unga arbetar en kort period för att sedan söka 

sig vidare till annat, och i så fall vad det beror på. Skiljer sig upplevelsen av arbetsmiljön 

mellan män och kvinnor? Hur upplevs arbetsmiljön av anställda på kommersiella gym kontra 

ideella gym? Är det någon skillnad mellan anställda och egenföretagare? Upplever anställda 
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på gym arbetsmiljön annorlunda jämfört med andra yrken inom träning och hälsa, exempelvis 

idrottslärare? Hur arbetar företag inom friskvårdsbranschen i stort med att främja hälsa hos 

sina anställda?  

4.7 Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka hur unga kvinnor som arbetar inom gymbranschen upplever 

sin arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv samt hur de upplever att de påverkas av fysisk 

aktivitet i sitt arbete. Respondenternas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön var både 

positiva och negativa. De positiva upplevelserna bidrog till att respondenterna kände att de 

trivdes bra med arbetet i nuläget. Däremot bidrog de negativa upplevelserna till att de inte såg 

någon längre framtid inom branschen. Utifrån respondenternas upplevelser verkar 

gymbranschen vara en arbetsplats där de anställda arbetar under en kortare period för att för 

sedan söka sig vidare karriärmässigt. Det skulle vara intressant att vidare undersöka om dessa 

arbetsförhållanden är medvetet utformade av arbetsgivarna eller om föreliggande studies 

resultat eventuellt skulle kunna användas som underlag för förändring av arbetsvillkoren inom 

gymbranschen.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor som arbetar i gymbranschen upplever sin 

arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv. 

 

Hur upplever intervjupersonerna sin arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Krav-kontroll-stödmodellen 

Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Psykosocial arbetsmiljö + unga kvinnor 

Psykosocial arbetsmiljö + kvinnor 

Psykosocial arbetsmiljö + friskvårdsbranschen 

Psykosocial arbetsmiljö + hälsobranschen 

Psykosocial arbetsmiljö + gym 

Psykosocial arbetsmiljö + fysisk aktivitet 

Psykosocial arbetsmiljö + stress 

 

Job strain + young women 

Job strain + young female 

Job strain + gym 

 

Leisure-time physical activity + job strain 

Leisure-time physical activity + workplace 

 

Perceived health + young women 

Perceived health + young females 

Perceived health + work environment 

 

Physical activity + work environment 

Physical activity + workplace 

Physical activity + leisure time 

Physical activity + work-related stress 

 

Psychosocial working conditions + young women 

Psychosocial working conditions + young females 

Psychosocial working conditions + women 

Psychosocial working conditions + female 

Psychosocial working conditions + fitness industry  

Psychosocial working conditions + sports industry 

Psychosocial working conditions + gym 

Psychosocial working conditions + wellness 



 

Psychosocial working conditions + perceived health 

Psychosocial working conditions + human service organizations 

 

Psychosocial work environment + young women 

Psychosocial work environment + young females 

Psychosocial work environment + women 

Psychosocial work environment + gym 

Psychosocial work environment + fitness industry 

Psychosocial work environment + perceived health 

Psychosocial work environment + human service organizations 

 

Work-related stress + young women 

Work-related stress + young female 

Work-related stress + gym 

Work-related stress + human service organizations 

 

Var har du sökt? 
Bibliotekskataloger: 

GIH:s bibliotekskatalog 

Stockholm stads bibliotekskatalog 

 

Artikeldatabaser: 

Ebsco 

Discovery 

Pubmed 

Web of science 

 

Sökmotorer: 

Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
GIH-katalogen: Psykosocial arbetsmiljö 

GIH-katalogen: Krav-kontroll-stödmodellen 

GIH-katalogen: Kvalitativ forskningsmetod 

GIH-katalogen: Kvalitativ innehållsanalys 

 

Ebsco: Leisure-time physical activity + job strain 

Ebsco: Leisure-time physical activity + workplace 

Ebsco: Psychosocial work environment + young women 

 

Discovery: Work-related stress + young women 

Discovery: Physical activity + leisure time 

Discovery: Physical activity + work-related stress 

Web of science: Psychosocial work environment + young women 

Web of science: Job strain + young women 

Web of science: Work-related stress + young women 

 

Google Scholar: Psykosocial arbetsmiljö + friskvårdsbranschen 

Google Scholar: Psychosocial work environment + young women 

 

 



 

Kommentarer 
Det var relativt svårt att hitta relevant forskning utifrån sökningar i databaser och 

bibliotekskataloger. Jag kunde inte hitta någon tidigare forskning om arbetsmiljö i 

gymbranschen. Det var även begränsat med forskning om unga kvinnors upplevelser av 

arbetsmiljön. Av de studier i databaserna jag fann relevanta gick jag igenom referenslistorna. 

Där hittade jag desto mer forskning som var användbar för denna studie. Jag fick även hjälp 

av min handledare i utökning av sökord och val av flera olika databaser. 



 

Bilaga 2 

Brev till intervjupersonerna 

Hej, 

 

Mitt namn är Johanna Tunell och jag studerar Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan. Under våren skriver jag min kandidatuppsats inom området arbetsmiljö och 

söker nu intervjupersoner till detta.  

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka hur unga kvinnor som arbetar i 

gymbranschen upplever arbetsmiljön ur ett psykosocialt perspektiv. 

Jag söker kvinnor i åldrarna 20-35 år som arbetar på gym - exempelvis som platschef, 

receptionist, personlig tränare, hälsopedagog eller liknande. Du ska ha arbetat heltid på gym i 

minst ett års tid.  

 

Intervjun beräknas ta 30-60 minuter och kommer att spelas in. Den inspelade intervjun är 

anonym och det kommer inte att framgå i studien vem varken du eller din arbetsgivare är. Det 

material som samlas in under intervjun kommer endast att behandlas av mig och eventuellt 

läsas av min handledare. Efter avslutat arbete kommer allt intervjumaterial att förstöras. Den 

tryckta kandidatuppsatsen är offentlig och kommer att finnas tillgänglig från sommaren 2016. 

Studien är inom ramarna för de forskningsetiska principerna med de fyra huvudkraven om 

information, samtycke, konfidens och nyttjande. För mer information om vad dessa innebär, 

se bifogad fil. 

 

Deltagandet är frivilligt och går att avbryta om så önskas. Vid intresse om att delta i studien 

kontakta mig med vändande mail eller på 073-734 84 79. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Johanna Tunell 

Gymnastik- och idrottshögskolan 

  



 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor som arbetar i gymbranschen upplever sin 

arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv. 

 

Hur upplever intervjupersonerna sin arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv? 

 

Presentation av mig själv och examensarbetet 

Förklaring till varför vi gör intervjun och syftet med examensarbetet 

Försäkran om anonymitet i slutprodukten av studien 

Frågan om samtycke om att delta i intervjun  

 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad har du för tjänst idag? 

4. Har du alltid haft samma tjänst under din tid i branschen? 

5. Hur många år har du arbetat i gymbranschen? 

6. Vad har du för anställningsform? – tillsvidareanställd, projektanställd, visstidsanställd osv.  

7. Har du någon annan sysselsättning eller bisyssla bredvid att arbeta på gym? 

8. Hur kom det sig att du började arbeta inom gymbranschen? 

 

Arbetet 

9. Hur ser din tjänst ut?/Vad innefattar din tjänst? 

10. Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  

11. Hur skulle du beskriva din arbetsmiljö? 

 

Krav 

12. Hur upplever du arbetsbelastningen? 

13. Hur upplever du förväntningar från din chef? 

14. Hur upplever du förväntningar från kollegor? 

15. Hur upplever du förväntningar från kunder? 

 



 

Kontroll 

15. Hur upplever du din arbetssituation gällande inflytande över arbetet? 

16. Hur upplever du möjlighet till beslutsutrymme i ditt arbete? 

 

Socialt stöd 

17. Hur upplever du relationen till dina arbetskamrater? 

18. Hur upplever du relationen till din chef? 

 

Fysisk aktivitet 

24. Är du fysiskt aktiv?  

25. Hur mycket tränar du? 

26. Vad gör du för fysisk aktivitet? 

27. Upplever du att ditt arbete påverkar din träning på något sätt?  

28. Upplever du att din träning påverkar dig i ditt arbete på något sätt?  

29. Hur upplever du att det är att arbeta på en plats där fysisk aktivitet har en central roll? 

30. Hur upplever du balansen mellan arbete och fritid? 

 

I det stora hela 

31. Hur upplever du den psykosociala arbetsmiljön i allmänhet på arbetsplatsen? 

32. Vad upplever du är fördelarna med ditt arbete? 

33. Vad upplever du är nackdelarna med ditt arbete? 

 

Framtiden utveckling 

34. Hur har du utvecklats under din anställning? 

35. Hur ser du på din anställning inför framtiden?  

 

Övrigt 

36. Är det något annat du vill tillägga?  

37. Samtycker du till att det vi pratat om nu används av oss till vår studie? 

 

Informera om att de kommer att få läsa igenom det transkriberade materialet och godkänna 

 

 


