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Tack 
 

Vi vill börja med att rikta ett stort Tack till de personer som genom att ställa 
upp på intervju har gjort det möjligt att genomföra denna undersökning. 

Vidare vill vi rikta ett stort Tack till de personer som  
under uppsatsen gång har visat  

stort engagemang och stor  
hjälpsamhet.   
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Sammanfattning 
 

Titel  Arbetsmiljö & hälsa 

Författare  Linda Andersson och Beatrice Petersson 

Handledare Thomas Karlsson 

Ämne  Företagsekonomi 61-90hp, VT 2008 

Bakgrund Denna uppsats bygger på en undersökning av bank- och 

handelsverksamhet i Kalmar stad. 

Problemformulering  Undersökningen har utgått från följande frågeställningar: 

 Hur upplever den anställde sin arbetsmiljö? 

o Hur upplever den anställde att hans eller hennes hälsa 

påverkas av arbetsmiljön? 

o Skiljer det sig åt mellan de undersökta verksamheterna 

vad gäller satsningen på personalens hälsa och 

arbetsmiljö och i så fall hur? 

Syfte Syftet med denna uppsats är att ur en anställds synvinkel undersöka 

hur denne upplever sin arbetsmiljö samt hur individen uppfattar att 

hälsan påverkas av arbetsmiljön. Vi vill även undersöka om 

satsningen på personalens hälsa och arbetsmiljö skiljer sig åt mellan 

de undersökta verksamheterna och i så fall hur.  

Metod Denna undersökning tillämpar en kvalitativ metod med motivering 

av att forskarna ämnar göra tolkande analyser. Vidare tillämpas en 

induktiv ansats, då undersökningen har realiteten som ursprung och 

har gått från empiri till teori. 

Slutsats Slutsatsen av denna undersökning är att intervjupersonerna upplever 

sig ha en god psykisk respektive fysisk arbetsmiljö. I den psykiska 

arbetsmiljön upplevs den viktigaste faktorn vara gemenskapen och 

arbetskamraterna. I den fysiska arbetsmiljön upplever 

intervjupersonerna i bankverksamheten en sämre ventilation och i 

handelsverksamheten upplevs det stora problemet vara sämre 

arbetsutrustning. Vad gäller arbetsmiljöns upplevda påverkan på 

hälsan är slutsatsen att personer som sitter längre perioder vid en 

dator upplever mer besvär med axlar och nacke, än de som sitter 

kortare perioder. Vidare har det uppmärksammats att 

intervjupersonerna inte påverkas negativt av stress, då det istället 

tenderar att upplevas som prestationshöjande. Undersökningen visar 

även på en skillnad mellan bankverksamheten och 

handelsverksamheten vad gäller satsningen på personal och 

arbetsmiljö, då bankverksamheten tenderar att lägga mer resurser på 

sociala sammankomster samt ergonomisk utrustning.  
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Inledningsvis berörs problemdiskussionen vari betydelsen av arbetsmiljö och hälsa 

behandlas. Vidare diskuteras dessa ämnen för att mynna ut i en problemformulering där 

undersökningens forskningsfrågor formuleras. Efter problemformuleringen följer syftet 

med undersökningen och avslutningsvis redogörs det för vilka avgränsningar som gjorts. 

 

1 Inledning 

1.1 Problemdiskussion 

I Arbetsmiljölagen står det skrivet att; "Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för 

en god arbetsmiljö" (http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____652.aspx - 

2008-05-24), vilket tyder på att det bör finnas ett gott samarbete mellan individerna på en 

arbetsplats för att arbetsmiljön ska utarbetas på bästa sätt. Personalen på en arbetsplats 

har länge varit en viktig resurs för företag och arbetsmiljön tenderar idag att ha en allt 

större betydelse när en individ söker anställning. Att arbetsplatsen är en trygg tillvaro är 

något som många individer värdesätter, men som idag inte alltid är självklart. Arbetsmiljö 

är idag ett omdebatterat ämne och anmälningar kring brott mot arbetsmiljölagen har de 

senaste fem åren ökat. Då människan i vaket tillstånd tillbringar en tredjedel av sin tid på 

arbetsplatsen väcks frågor kring hur hennes hälsa egentligen upplevs påverkas av 

arbetsmiljön. (Cronsell, Engvall och Karlsson, 2003) 

 

En viktig faktor gällande arbetsmiljön är att den har potential att motivera den anställde 

att gå till sitt arbete och även förhindra att dålig hälsa infinner sig hos personen. Mår den 

anställde bra och har god hälsa tenderar inte bara individen att gynnas utan även 

företaget. (www.arbetsmiljoupplysningen.se) Det är därför viktigt att arbetsgivaren lyssnar och 

tar till sig personalens synpunkter och förslag på förbättringar. 

 

För att beskriva ordet arbetsmiljö hänvisas till ett citat, skrivet av Lars Zanderin (1997), 

vilket berör olika aspekter som finns på begreppet: 

 

”När de flesta hör ordet arbetsmiljö tänker de på hur människor har det på jobbet. Vilka 

maskiner jobbar de anställda med? Är maskinerna farliga för dem som jobbar med dem? 

Vilka kemikalier används på arbetsplatsen? Kan de påverka hälsan? Kan de anställda få 

cancer, allergier eller eksem? Är arbetsklimatet bra? Trivs personalen? Tycker de att det 

är kul att gå till jobbet? Är cheferna bra? Finns det en dialog mellan cheferna och de 

anställda?”. (Zanderin, 1997, sid. 7) 

 

Som nämns i citatet ovan kan begreppet arbetsmiljö ha olika betydelse från person till 

person, det vill säga alltifrån att inte riskera att skada sig i sitt arbete till att trivas rent 

socialt på sin arbetsplats. Vidare kan begreppet arbetsmiljö delas in i psykisk respektive 

fysisk arbetsmiljö, där den psykiska arbetsmiljön enligt Petersson (1995) innefattar hur 

den anställde mår och hur denne presterar på arbetet. Dock är det inte enbart den psykiska 

arbetsmiljön som har betydelse utan även den fysiska arbetsmiljön har en väsentlig roll 

på arbetsplatsen. I den fysiska arbetsmiljön innefattas bland annat lokaler och maskiner 

men även luft och inredning och att den fysiska arbetsplatsen är utformad på bästa sätt 

har stor betydelse för att individen ska undvika skador (Petersson, 1995).  
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Som nämns i citatet av Zanderin (1997) är även hälsa ett orosmoment och ansvaret för 

den kan i vissa fall vara tvetydigt. Självklart har individen ett stort ansvar, men även 

arbetsplatsen har potential till att kunna gynna individens hälsa och därför bör höga krav 

ställas på arbetsplatsens miljö. Enligt Arbetsmiljöupplysningen kan ordet hälsa ha olika 

betydelser, men ofta förknippas begreppet med att vara frisk och känna sig nöjd med sin 

situation. En allt mer betydande faktor vad gäller en individs hälsa har vidare blivit hur vi 

lever gällande kost, motion och sömn, då det tenderar att finnas en ökad ohälsa bland 

befolkningen. Alltså är det inte enbart arbetsmiljön som kan vara orsak till dålig hälsa. 

(www.arbetsmiljoupplysningen.se) Då en arbetsplats, enligt Cronsell, Engvall och Karlsson 

(2003) har potential till att kunna gynna individens välbefinnande, är det därför intressant 

att få reda på hur arbetsmiljön egentligen upplevs. 

1.2 Problemformulering 

Med ovanstående problemdiskussion i baktanke har vi valt att arbeta kring följande 

frågeställningar: 

 

 Hur upplever den anställde sin arbetsmiljö? 

 

o Hur upplever den anställde att hans eller hennes hälsa påverkas av 

arbetsmiljön? 

 

o Skiljer det sig åt mellan de undersökta verksamheterna vad gäller satsningen 

på personalens hälsa och arbetsmiljö och i så fall hur? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ur en anställds synvinkel undersöka hur denne upplever 

sin arbetsmiljö samt hur individen uppfattar att hälsan påverkas av arbetsmiljön. Vi vill 

även undersöka om satsningen på personalens hälsa och arbetsmiljö skiljer sig åt mellan 

de undersökta verksamheterna och i så fall hur.  

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa denna undersökning i den bemärkelsen att vi enbart undersöker 

två verksamheter, bank- och handelsverksamhet i Kalmar stad.  
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I följande kapitel ämnar läsaren få en klarare bild och förståelse för undersökningens 

tillvägagångssätt. Inledningsvis redogörs för valet av metod och vidare följer en 

beskrivning av bakgrunden till val av undersökningsobjekt.   

  

2 Metod 

2.1 Kvalitativ metod  

En väsentlig del av en undersökning är valet av metod. Kvalitativ och kvantitativ metod 

syftar till att öka förståelsen för hur institutioner och människor inverkar på varandra och 

vad som ligger till grund för valet av metod är forskningsproblemet som ska undersökas. 

(Patel och Tebelius, 1987). Metodvalet i denna undersökning är av ett kvalitativt slag där 

avsikten är att göra analyser som till sin form är tolkande, vilket Patel och Davidsson 

(2003) menar är kännetecknande för en kvalitativ metod. Andersen (1998) menar att en 

kvalitativ metod kännetecknas av mycket lite matematik och statistik och då denna 

undersökning inte ämnar göra statistiska analyser har valet av metod även baserats på 

detta.  

 

Patel och Tebelius (1987) menar att i den kvalitativa metoden används teorin för att 

kontrollera om forskarens tolkningar stämmer. Om så inte är fallet kan undersökningen 

bidra till mer kunskap inom området. Användningen av den kvalitativa metoden ger även 

forskaren en möjlighet att få en ökad förståelse för det undersökta problemet (Andersen, 

1998). I enlighet med Patel och Tebelius (1987) ämnar undersökningen genom dess 

referensram få en ökad förståelse för dess insamlade empiri samt se hur det valda ämnet 

förhåller sig i verkligheten. Har undersökningen iakttagit något nytt kan alltså ny kunskap 

tillföras inom området.  

2.2 Induktiv ansats 

Enligt Johansson Lindfors (1993) finns det tre stycken ansatser nämligen induktiv, 

deduktiv och abduktiv. En induktiv ansats kan liknas med att forskaren har realiteten som 

utgångspunkt för sin forskning (Olsson och Sörensen, 2007) Enligt Johansson Lindfors 

(1993) går den deduktiva ansatsen ut på att forskaren börjar med teori för att därefter gå 

över till empiri. Forskaren har redan från början en teori eller uppfattning om hur något 

förhåller sig i realiteten och denna ansats används vanligtvis i ett kvantitativt 

tillvägagångssätt (Olsson och Sörensen, 2007). Den sistnämnda, det vill säga abduktiv 

ansats, är ett samspel mellan den induktiva och den deduktiva ansatsen (Olsson och 

Sörensen, 2007). Enligt Patel och Davidson (2003) går den abduktiva ansatsen ut på att 

forskaren bildar en hypotes som ska förklara en händelse genom att undersöka denna. 

Därefter testar forskaren sin hypotes på nya händelser och hypotesen kan utvecklas på 

nytt. 

 

Denna undersökning har en induktiv ansats, då den i enlighet med Olsson och Sörensen 

(2007) har sitt ursprung i realiteten. Undersökningen har gått från att samla in empiri som 

därefter kopplats till teori, vilket Olsson och Sörensen (2007) menar är kännetecknande 

för en induktiv ansats. Valet av ansats baseras även på att undersökningen är av 
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kvalitativt slag, vilket enligt Bryman och Bell (2005) ofta har ett samband med en 

induktiv ansats vad gäller relationen mellan teori och datamaterial. Den induktiva 

ansatsen går ut på att undersöka forskningsområdet och genom informationen som 

samlats in i slutändan bilda en teori. Dock finns en risk hur väl teorin stämmer generellt 

då den utgår ifrån en specifik undersökning av en situation eller människor. (Patel och 

Davidson, 2003) Med vetskapen om svårigheten att generalisera är vi väl medvetna om 

att undersökningen kanske inte kan gälla för övriga verksamheter, då urvalet av 

intervjupersoner är begränsat. Undersökningen ämnar istället till att bilda en uppfattning 

om det valda ämnet.  

2.3 Bakgrund till val av undersökningsobjekt 

I denna uppsats undersöks två branscher nämligen, bankverksamhet och 

handelsverksamhet i Kalmar stad. Anledningen till valet av bransch är att de vid en första 

anblick kan tyckas väldigt olika vad gäller arbetsmiljö och ansågs därmed intressanta att 

undersöka vidare. Valet av stad baseras på närheten till intervjupersonerna, då det 

underlättar till att genomföra personliga intervjuer.  

 

Urvalsprocessen gick till som så att ett flertal företag som ansågs representera de nämnda 

branscherna kontaktades i Kalmar stad. Företagen valdes även baserat på antalet anställda 

för att få ett bättre urval. Kontakten med företag skedde via telefon och e-post, där vi som 

forskare presenterade oss samt vårt syfte med undersökning. Alla företag var dock inte 

intresserade av att ställa upp på intervju och fokus lades på de företag som valde att svara 

ja. De undersökta verksamheterna resulterade därmed i Swedbank, Handelsbanken, ICA 

Supermarket i Berga samt ICA Supermarket på Baronen Köpcentrum.  

2.4 Primärkälla 

Enligt Bell (2006) är primärkälla något som uppkommer när forskaren till exempel gör en 

intervju, vilket innebär att en primärkälla skapas under projektets gång. Primärkällorna i 

denna undersökning består utav två stycken personliga intervjuer på respektive 

verksamhet, totalt åtta stycken. Bryman och Bell (2005) menar att forskaren genom 

personliga intervjuer får möjlighet att iaktta intervjupersonens kroppsspråk och därmed se 

hur själva svaret framförs, vilket är anledningen till att denna intervjuform valdes i 

undersökningen.   

 

I undersökningen har intervjuerna haft ett semistrukturerat upplägg, då en viss struktur på 

frågorna ansågs behövas för att få fram väsentlig information. Den semistrukturerade 

intervjun innebär att undersökaren har en intervjuguide med olika ämnen, som bör tas 

upp under intervjun och intervjupersonen har relativt stor frihet att formulera sitt svar 

(Bryman och Bell, 2005). Inspirationen till intervjufrågor hämtades från litteratur. Vidare 

öppnades själva intervjuerna upp med breda och öppna frågeställningar kring ämnena, 

vilket Bryman och Bell (2005) menar ger intervjupersonen möjlighet att nämna faktorer 

som forskaren annars inte skulle ha reflekterat över. Vidare användes specifika 

frågeställningar som ett stöd vid intervjuerna om intervjupersonen inte självmant berörde 

ämnena.  
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Själva dokumenteringen av intervjumaterialet skedde via ljudinspelning, vilket enligt 

Bryman och Bell (2005) är en vanlig dokumentationsform i en kvalitativ studie. Genom 

att spela in intervjun kan forskaren gå tillbaka och lyssna en gång till och därmed lättare 

kunna bearbeta materialet (Bryman och Bell, 2005). Efter insamling av datamaterial 

transkriberades intervjuerna för att till sist sammanställas och godkännas av respektive 

intervjuperson. 

2.5 Sekundärkälla 

Sekundärkälla innebär enligt Bell (2006) att forskaren gör en tolkning av antingen 

litteraturen eller av de intervjuer som genomförts i undersökningen. Enligt Johansson 

Lindfors (1993) är sekundärdata redan insamlat och analyserat material i något annat 

syfte än den nuvarande forskarens undersökning. Författaren menar därmed att denna 

data utsätts för ännu en analys, då den används i den nya undersökningen. I denna 

undersökning har sekundärdata använts i form av Internetkällor samt litteratur så som 

forskningsrapporter, faktaböcker men även kurslitteratur. Anledningen till att 

sekundärdata har använts är för att det tidsmässigt underlättar för forskaren samt för att 

ge en ökad förståelse för undersökningens insamlade primärkällor. Valet av litteratur 

baserades på de ämnen som undersökningen avser att behandla samt med tanke på 

undersökningens problemformuleringar.  

 

Insamlingen av sekundärdata i form av litteraturkällor skedde främst på Kalmar 

Högskolas Bibliotek men även Kalmar Stadsbibliotek och Ronneby Stadsbibliotek.  I 

undersökningen har även Internetkällor använts så som Arbetsmiljöverket och 

Arbetsmiljöupplysningen, vilket enligt oss anses som tillförlitliga källor. 

Arbetsmiljöverket är en myndighet inom arbetsmarknadsdepartementet som har i uppgift 

av riksdagen och regeringen att se till att arbetsmiljölagens krav uppfylls på arbetsplatsen 

(www.av.se). Vidare är Arbetsmiljöupplysningen en hemsida som samarbetar med aktörer 

inom området arbetsmiljö och är skapad för att underlätta informationssökningen kring 

arbetsmiljöfrågor, där bland annat fakta och artiklar kring ämnet kan läsas 

(www.arbetsmiljoupplysningen.se).  

2.6 Trovärdighet 

Begreppen reliabilitet och validitet har en förmåga att flyta samman i en kvalitativ studie, 

menar Patel och Davidsson (2003) och ofta är validitetsbegreppet mer använt inom den 

kvalitativa metoden. Vid en kvalitativ studie avser validiteten den totala processen som 

genomförs i undersökningen, då syftet i ett kvalitativt tillvägagångssätt är att göra 

tolkningar och få en förståelse för forskningsobjektet (Patel och Davidson, 2003). 

Validitet innebär vidare huruvida forskaren verkligen mäter och iakttar det han eller hon 

avser med sin undersökning (Bryman och Bell, 2005). Validitet är något vi anser viktigt 

att eftersträva i en undersökning för att skapa trovärdighet och för att försäkra oss om att 

undersöka det vi avser att undersöka har vi ställt frågor till intervjupersonerna, baserade 

på det valda ämnet.  

 

Bryman och Bell (2005) menar att kvalitén i en kvalitativ studie kan göras genom att 

bedöma studiens trovärdighet utifrån begrepp, så som tillförlitlighet och överförbarhet 

samt att en undersökning bör stärkas och bekräftas. För att styrka undersökningens 
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tillförlitlighet kan forskaren låta intervjupersonerna i studien få ta del utav det insamlade 

datamaterialet och på så sätt verifiera att forskaren har uppfattat intervjupersonen rätt. 

Detta har utförts i denna undersökning då intervjupersonerna har fått en sammanställning 

av intervjumaterialet skickat till sig via e-post. Vidare menar Bryman och Bell (2005) att 

en kvalitativ studie ämnar ge en djupare förståelse för en grupp människor. Denna 

undersökning syftar inte till att dra generella slutsatser. Utifrån resultatet är det istället 

upp till varje läsare att själv bilda sig en uppfattning om huruvida det är troligt att 

undersökningen stämmer in på andra områden, vilket är innebörden av begreppet 

överförbarhet, enligt Bryman och Bell (2005). Som tidigare nämnts är urvalet av 

intervjupersoner i denna undersökning begränsat och avsikten är inte att se om resultatet 

av undersökningen stämmer in på alla personer i de valda verksamheterna eller övriga 

verksamheter. Undersökningen ämnar istället bilda en uppfattning om det valda ämnet.  

 

Vidare kan, enligt Bryman och Bell (2005) trovärdighet i en kvalitativ undersökning 

uppnås genom att stärka och bekräfta undersökningen, vilket innebär att en forskare inte 

avsiktligt ska ha låtit subjektiva värderingar inverka på undersökningens resultat. Detta är 

något som forskarna eftersträvar i denna undersökning.  

2.7 Metodkritik 

Denna studie grundas på en kvalitativ metod men skulle även kunna genomföras med ett 

kvantitativt tillvägagångssätt, då exempelvis enkätundersökningar kring hur arbetsmiljön 

upplevs kunde ha genomförts. Detta var dock inte möjligt att genomföra i denna 

undersökning på grund av tidsbrist. 

 

Som tidigare nämnts har insamlingen av intervjuer skett med ljudinspelning och i 

efterhand upptäcktes att inspelning saknades på en och en halv intervju, vilket kan sänka 

undersökningens validitet. Då även anteckningar fördes under intervjuerna, ansåg vi 

forskare att relevant information ändå kom med. Vidare kan det även diskuteras huruvida 

en ljudinspelning påverkar intervjupersonerna, då Johansson Lindfors (1993) menar att 

det finns en risk att intervjupersonen ”sluter sig som en mussla” (Johansson Lindfors, 

1993, sid. 124). Ljudinspelning ansågs dock, enligt oss, vara nödvändig för att underlätta 

bearbetningen av materialet och enligt vår bedömning förelåg det inget obehag hos 

intervjupersonerna. Intervjupersonerna fick även på förhand tillfälle att säga ifrån om 

situationen kändes obekväm, då de tillfrågades om det var okej att en inspelning gjordes.  

 

För att minska eventuell osäkerhet hos intervjupersonerna med att bli inspelad, fick de 

även ta del utav det sammanfattade intervjumaterialet, vilket enligt Patel och Davidson 

(2003) stärker forskarens trovärdighet. Dock fanns det ingen möjlighet att e-posta 

sammanfattningen till ICA på Baronen, då det inte fanns tillgång till någon mejladress, 

men försök gjordes. Vidare, på grund av tidsbrist och ont om personal, visade det sig att 

vi inte kunde ställa alla frågor till två av undersökningens intervjupersoner och valde 

därför att ställa övergripande frågor, vilket enligt vår bedömning ändå resulterade i 

uttömmande svar.  
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2.8 Källkritik 

Holme och Solvang (1997) menar att det är viktigt att forskaren inte tar med källor i 

undersökningen som är förfalskade och inte anses tillförlitliga. I denna undersökning har 

forskarna försökt vara noggranna med att använda trovärdiga källor, där det lätt går att se 

vem som står bakom denna, vilket Holme och Solvang (1997) menar är viktigt att ta 

hänsyn till vid urvalet av källor.   

 

Som tidigare nämnts har sekundärdata använts flitigt i denna undersökning. Johansson 

Lindfors (1993) menar att sekundärdata är insamlad av andra forskare och kan därmed 

vara insamlad för andra ändamål än det ändamål som forskaren genom sin undersökning 

ämnar studerar. Därmed kan vi med all säkerhet inte avgöra huruvida den använda 

sekundärdatan i sin tur har undersökt det som den avser att undersöka.  

 

Enligt Lundqvist (1993) kan det finnas en rädsla hos intervjupersonerna kring att bryta 

lojaliteten till företaget och med tanke på vårt val av ämne kan vi därmed inte med all 

säkerhet avgöra om en sådan rädsla förekommit. Vi kan därmed inte med all säkerhet 

veta om intervjupersonerna berättat allt som finns att berätta kring ämnet. Dock 

uppfattade vi inte att det förelåg någon obekvämlighet vid intervjutillfällena. Vidare kan 

det i efterhand reflekteras över huruvida anonymitet kunde ha använts i undersökningens 

empiriinsamling. Dock upplevde vi att intervjupersonerna var öppna och att 

intervjuinsamlingen gav ett användbart och väsentligt material.  
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I följande kapitel beskrivs vilken litteratur som har använts i referensramen. Därefter 

behandlas begreppet arbetsmiljö, följt av begreppen hälsa samt friskvård. Vidare 

kommer dessa begrepp delas in i mindre delområden.     

 

3 Referensram 

3.1 Val av referensram 

”Arbetsmiljö – Serviceyrken” av Petersson (1995) är avsedd som kurslitteratur inom 

ämnet arbetsmiljö och riktar sig främst till yrken inom tjänste- och servicesektorn, vilket 

är sektorer som undersökningens verksamheter befinner sig i. ”Arbetsmiljö” av Zanderin 

(1997) är även den kurslitteratur, vilken inriktar sig på att ge grundkunskaper inom ämnet 

arbetsmiljö och behandlar även begrepp och definition av hälsa, ett av uppsatsens 

huvudområden. Begreppet arbetsmiljö tas vidare upp i faktaboken ”Arbetsmiljö och 

säkerhet - Tekniska yrken” av Alfredsson och Petersson (2000), vilken ger en inblick i 

den fysiska arbetsmiljön samt arbetslokalens beståndsdelar.  

 

”Bildskärmar och arbetsmiljö – vad ska man tro?” av Miller (1991) inriktar sig på hur 

arbetsmiljön vid datorplatsen ser ut och tar även upp forskningsrapporter inom området. 

Då undersökningens intervjupersoner arbetar vid datorn har det genom boken kunnat 

beskrivas hur en sådan arbetsplats bör vara utformad. Vad gäller arbetsplatsens 

utformning har även hjälp tagits från ”Arbets- och miljömedicin – en lärobok om hälsa 

och miljö” av Edling, Nordberg och Nordberg (2003), vilken tar upp olika faktorer kring 

ergonomin vid en datorarbetsplats.   

 

”Hälsoarbete och hälsobokslut – en handbok för arbetsgivare” av Cronsell, Engvall och 

Karlsson (2003) behandlar hur företag kan arbeta för att personalen ska vara frisk och hur 

arbetsplatsen kan bli mer lockande. Vidare behandlas begreppet hälsa samt förklarar 

tydligt vad friskvård kan innefatta. För att få ytterligare förståelse för hälsa valdes 

”Långtidsfrisk – så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet” av Johnsson, Lugn och 

Rexed (2003), vilken visar på hur företag i Sverige kan arbeta för att främja hälsan. 

”Arbetsliv och hälsa 2004” av Gustafsson och Lundberg (2004) författad av fem forskare 

från Arbetslivsinstitutet, innehåller forskningsresultat från de senaste åren och definierar 

våld och hot på arbetsplatsen, vilket behandlas i denna undersökning. 

 

”Arbetsliv och hälsa – en kartläggning” av Järvholm (1996) utforskar arbetsmiljö och 

hälsa, på order av Arbetslivsinstitutet och Rådet för Arbetslivsforskning samt 

Arbetarskyddsstyrelsen. Den beskriver betydelsen av de psykosociala förhållandena på en 

arbetsplats, vilket motiverar den som referensval. Denna undersökning behandlar även 

begreppet ledarskap, vilket det enligt vår mening ges en bra beskrivning på i ”Chef och 

ledare – en bok om arbete” av Wall Berséus (2004). Innebörden av ledarskap har även 

hämtats ur Angelöws (2002) ”Friskare arbetsplatser – att utveckla en attraktiv, hälsosam 

och välfungerande arbetsplats”, vilken även använts för att få en närmare inblick i 

friskvård, arbetsklimat samt stress. 
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3.2 Arbetsmiljölagen 

Enligt Arbetsmiljölagen har skyddsansvariga på arbetsplatsen och arbetsgivaren ett 

åtagande att se till att olycksfall och ohälsa förhindras på arbetsplatsen. Arbetsmiljölagen 

finns även för att skapa en god arbetsmiljö och tar vidare upp att det ska finnas ett 

samarbete gällande god arbetsmiljö mellan personal och arbetsgivare. Den anställde ska 

även delta i arbetet för att förbättra arbetsmiljön samt vara aktsam så att hälsan inte 

skadas. Kan arbetet skada individens hälsa ska den anställde meddela detta till 

skyddsombudet eller arbetsgivaren. (www.av.se)  

3.3 Inre och yttre miljö  

Petersson (1995) definierar begreppet miljö som yttre omständigheter, vilket påverkar allt 

liv. Författarna delar upp miljö i två delar, inre respektive yttre miljö, där inre miljö 

innefattar allt som hör till arbetsplatsen, exempelvis den anställde med kollegor. Den 

yttre miljön är faktorer som inte går att räkna till den inre miljön, alltså det som ligger 

utanför arbetsplatsen, så som individens fritidsmiljö i form av bland annat affärer. 

Petersson (1995) menar vidare att dessa miljöer kan påverka varandra. Den yttre miljön 

kan positivt respektive negativt inverka på den inre miljön. En människa som mår bra och 

inte upplever några problem i sin hemmiljö, är oftast mer öppen och positiv mot personer 

som hon träffar i sitt arbete. Vidare kan en individ med sämre hemförhållanden ha en 

negativ inställning till sina kollegor. Petersson (1995) menar vidare att den inre miljön i 

sin tur även kan påverka den yttre miljön positivt respektive negativt. En individ som 

exempelvis arbetar i en bra grupp som karaktäriseras av hjälpsamhet och uppmuntring 

tenderar att gå från arbetsplatsen med gott humör, vilket smittar av sig på familj och 

vänner. Har personen däremot haft en dålig dag på arbetet påverkas hemmiljön istället 

negativt på grund utav det dåliga humöret.   

 

Den inre miljön, den så kallade arbetsmiljön, kan enligt Petersson (1995) delas in i två 

miljöer, fysisk respektive psykisk arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön innebär att 

arbetsplatsen kan ge en person fysiska skador, så som en bruten arm eller nedsatt hörsel. 

Fysisk arbetsmiljö behandlar även faktorer så som arbetslokal, ventilation, maskiner, 

datorer samt ljud, vilket tas upp av Zanderin (1997). Vidare menar Petersson (1995) att 

psykisk arbetsmiljö innebär hur personalen arbetar ihop med sina kollegor och sin 

arbetsledning samt hur personalen reagerar på de ställda arbetskraven. Den psykiska 

arbetsmiljön innefattar även att personalen på grund av sitt arbete kan riskera att må 

dåligt, vilket minskar individens prestationsförmåga. Denna psykiska påverkan kan visa 

sig genom att en individ på sin arbetsplats kan känna sig isolerad, stressad samt uppleva 

ensidighet. Därmed kan arbetet uppfattas som opassande för en anställd. Enligt Petersson 

(1995) är den fysiska arbetsmiljön lättare att studera än den psykiska arbetsmiljön, då den 

fysiska arbetsmiljön går att förklara genom olika mätvärden. Den psykiska arbetsmiljön 

däremot kan endast skildras genom en individs egna uppfattningar, vilket kan variera från 

person till person.   

3.3.1 Fysisk arbetsmiljö 

Enligt Zanderin (1997) innebär den fysiska arbetsmiljön den miljö som en individ är 

verksam i. Denna miljö består av allt utom den enskilde individen, det vill säga 

byggnader men även människor runt omkring. Den fysiska arbetsmiljön består även av 
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den arbetslokal som individen verkar i och det är viktigt att den sköts på ett sådant sätt att 

människan inte skadas fysiskt eller psykiskt. Enligt Petersson (1995) är det viktigt att en 

arbetslokal har rätt temperatur, då människan annars tenderar att känna sig slö och matt. 

Dock kräver vissa yrken att de anställda måste arbeta i en onormal temperatur, så som i 

ett kylrum och i ett sådant fall bör personalen klä sig i rätt arbetskläder. Vidare påpekar 

Miller (1991) att människan mår bättre av att ha en lägre temperatur på sitt arbetskontor 

än den rumstemperatur som hon har i sitt hem, då det oftast är högre temperatur i 

hemmiljön. Skulle kontoret ha samma temperatur som hemmet blir den betydligt högre 

än normalt, då kontorsmaskinerna utsöndrar värme. Petersson (1995) tar vidare upp att 

arbetslokalernas utseende tenderar att inverka på en individs hälsa och hur denne trivs på 

sin arbetsplats och menar att rymligheten är av stor betydelse. Petersson (1995) påpekar 

vidare att den fysiska arbetsmiljön kan påverka individens hörsel om ljudnivån på 

arbetsplatsen är för hög. Utsetts hörseln för hög ljudnivå en längre period är risken att den 

inte repar sig och personen riskerar därmed nedsatt hörsel. Hur lång tid det tar för en 

människa att drabbas av en hörselskada varierar och kan ta upp till tio år att utveckla. För 

att undvika och förebygga att en person drabbas av en hörselskada bör arbetslokalen 

därför vara utrustad med ljuddämpande tak eller väggar.  

 

Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) anser att miljön i personalens fikarum är minst 

lika viktig som arbetslokalen, då denna miljö bör vara avslappnad och lugn för att en god 

trivsel ska infinna sig. Därför bör den exempelvis vara inredd med gardiner, tavlor samt 

ljuddämpande mattor.  

3.3.1.1 Arbete vid bildskärm 

Edling, Nordberg och Nordberg (2003) skriver att bildskärmsarbete oftast ger en minskad 

variation i muskelrörelserna, vilket kan medföra besvär. För att undvika skador är det 

enligt Petersson (1995) därför viktigt att tänka på sin arbetsställning. Står en person upp 

vid bildskärmen bör denne därför se till att exempelvis vara rak i ryggen, ha nedsänkta 

axlar samt undvika en vriden och krokig ställning. Sitter personen däremot vid 

bildskärmen bör denne se till att sitta rätt på stolen samt ha den inställd i rätt höjd. 

Författarna poängterar även att en person inte bör sitta ner i mer än 20 minuter i sträck, 

för att lättast undvika skador. Vid både sittande och stående ställning, poängterar 

Petersson (1995) vikten av att går ifrån regelbundet för att sträcka på sig samt variera sin 

arbetsställning för att undvika skador. 

 

Enligt Petersson (1995) är inte människan skapad för att sitta stilla i samma position 

längre perioder. Till en början syns inga varningssignaler på en eventuell arbetsskada, då 

personen oftast är entusiastisk och vill prestera. Alfredsson och Petersson (2000) menar 

vidare att om en person sitter längre perioder vid datorn utan att ta rast tenderar besvär 

med nacke och axlar att infinna sig och därefter går smärtan över till rygg och armar. 

Därför bör det inte enligt Petersson (1995) gå mer än en timme förrän personen tar en 

paus. Miller (1991) menar att när en individ får ont i nacke, rygg och skulderparti visar 

sig detta i form av trötthet och vid ett stillasittande arbete, används vissa muskler 

konstant. Dessa besvär tenderar att förekomma mer hos äldre personer och för att undvika 

skador bör arbetsuppgifterna varieras, menar Edling, Nordberg och Nordberg (2003).  
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Som synes ovan finns det restriktioner på hur en arbetsplats vid en bildskärm bör se ut 

och vikten av individens eget ansvar betonas. Målsättningen är att skapa ett 

bildskärmsarbete där både verksamheten och situationen i arbetet bidrar till att miljön 

runt omkring stimulerar och ökar produktiviteten samt hälsan (Edling, Nordberg och 

Nordberg, 2003). 

3.3.1.2 Ergonomi 

Enligt Petersson (1995) är ergonomi vetenskapen om hur människan påverkas psykiskt 

och fysiskt i sitt arbete. Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) menar att en arbetsplats 

som är utrustad med ergonomiska hjälpmedel kan förebygga uppkomst av ohälsa bland 

personalen samt gynna de anställdas trivsel på arbetsplatsen. Det viktigaste med en 

datorarbetsplats är att den är utformad på rätt sätt, menar Edling, Nordberg och Nordberg 

(2003). Dock är det svårt att ge specifika krav på hur en datorarbetsplats bör vara 

uppbyggd eftersom det skiljer sig mellan olika yrken. Edling, Nordberg och Nordberg 

(2003) menar att en individ med ett administrativt arbete vid datorn ofta känner av besvär 

i armar och handleder och för att underlätta arbetet finns det ergonomiska hjälpmedel för 

att minska belastningen. Vid datorarbete är det även viktigt att skrivbordet är plant och att 

personen kan justera tangentbord samt datormus. För att underlätta ytterligare för 

individen bör även skrivbordet vara höj- och sänkbart, då personen lättare kan variera sin 

arbetsställning, menar Edling, Nordberg och Nordberg (2003). Petersson (1995) 

poängterar även att stolen bör kunna varieras i olika lägen och är de ovan nämnda 

faktorerna inte rätt inställda kan problem med nacke och skuldror uppstå.  

3.3.1.3 Tunga lyft 

Förr i tiden var människans enda kroppsliga begränsning att hon lyft för tungt eller 

arbetat för hårt, vilket gjorde att musklerna gav upp, menar Miller (1991). Detta kunde 

dock sovas bort och nästa morgon mådde personen bra igen. Idag ser det däremot 

annorlunda ut, då det i större utsträckning förekommer ensidigt arbete. Detta ger en ny 

typ av skador på människans muskler som inte går att vila bort. Enligt Petersson (1995) 

kan kroppen ta skada när tungt arbete utförs och betonar därför vikten av att använda bra 

teknik, där personen lyfter med benen istället för med ryggen. Alfredsson och Petersson 

(2000) menar att en person egentligen bör undvika tunga lyft och istället använda 

hjälpmedel, så som truckar och vagnar. Anledningen till att vara försiktig med tunga lyft 

är att det finns risk för överbelastning av kroppen, vilket kan få svåra konsekvenser i 

form av värk. Vidare kan skador även uppstå om tunga föremål lyfts i sidled samt vid 

oföränderligt arbete ovanför axelhöjd. 

3.3.2 Psykisk arbetsmiljö 

3.3.2.1 Våld och hot 

De två forskarna Hultin och Menckel menar att hot och våld har blivit ett allt större 

problem på arbetsplatsen. När en person utsätts för våld kan psykisk samt fysisk ohälsa 

uppstå, där psykisk ohälsa kan yttra sig i form av oro och stress. Dock är det inte enbart 

den enskilde individen som kan drabbas, utan även relationerna mellan de anställda i 

företaget kan påverkas. (Gustafsson och Lundberg, 2004) Begreppet våld tenderar att 

kunna förklaras olika och författarna tar bland annat upp följande definition som gjorts av 
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experter, utvalda av Europakommissionen 1995. ”Incidents where persons are abused, 

threatened or assaulted in circumstances related to their work, involving an explicit or 

implicit challenge to their safety, well-being and health” (Gustafsson och Lundberg 

(2004), s 346).   

 

Enligt definitionen kan en person drabbas av kränkningar som är fysiska så väl som 

psykiska och definitionen innefattar våld mot både personal och deras närmaste. 

Forskarna skriver vidare att våld och hot är ett stort problem vad gäller arbetsmiljön och 

en del yrken är i större riskzon än andra. (Gustafsson och Lundberg, 2004) Exempelvis 

tenderar handelsverksamhet samt bank- och postkontor att drabbas av våld i form av rån 

och snatteri (Petersson, 1995). För att förebygga att våld och hot inträffar på en 

arbetsplats har därför arbetsgivaren en viktig roll, menar Petersson (1995) och 

arbetsplatsen bör vara utrustad med säkerhetsutrustning. Vidare bör det finnas rutiner 

kring säkerhet och författarna betonar vikten av att personalen innehar kunskap och 

färdigheter gällande hur de ska agera vid en hotfull situation. Författarna betonar även 

vikten av att arbetsgivaren efter ett våldsbrott tar sitt ansvar för personalen.   

3.3.2.2 Stress 

Enligt Zanderin (1997) härstammar ordet stress från det engelska språket och ger uttryck 

för exempelvis press och belastning. Stress är en effekt som finns hos alla levande 

varelser och har bildats som ett svar på att individen ska kunna rätta sig efter vissa 

situationer där en extra kraftansträngning är nödvändig. Zanderin (1997) menar även att 

stress kan förstås som en tvist mellan individens förmåga och de krav som ställs på 

personen och när kraven är högre än vad personen klarar av, skapas stress.  

 

Angelöw (2002) delar in stress i negativ respektive positiv stress. Negativ stress innebär 

att en person jagar upp sig inför en situation samt utsätts för stress en längre tid. Enligt 

Alfredsson och Petersson (2000) kan negativ stress bero på att personen har för mycket 

arbetsuppgifter. Negativ stress kan även uppstå om personen har för lite att göra eller inte 

har någon möjlighet att påverka sin situation på arbetsplatsen. Positiv stress innebär 

enligt Angelöw (2002) att kroppen inte ger utslag för negativa effekter, det vill säga 

stressen är en ansträngning som är meningsfull för personen.  

 

Angelöw (2002) menar vidare att stress kan uppfattas olika. En situation eller uppgift 

som upplevs stressig av en person kan av en annan uppfattas som utmanande, medan en 

tredje inte reagerar alls. Hur kroppen reagerar på stress är därmed olika. Enligt Zanderin 

(1997) har undersökningar utförts där det framgår att stress kan vara prestationshöjande, 

dock bara till en viss nivå. Utsätts en person för mycket stress kan prestationsnivån 

istället avta. Vilken nivå av stress som individen presterar bäst vid är olika, beroende på 

vilka uppgifter som utförs. Det beror även på hur fysiskt ansträngande och lätta 

arbetsuppgifterna är. När arbetsuppgiften är fysiskt ansträngande och lätt, så som att 

diska, ligger stressnivån högre vilket gör att en person kan prestera bättre vid stress. När 

arbetsuppgifterna är svårare, så som när ett problem ska lösas, finner personen hellre att 

stressnivån är lägre för att kunna prestera. Skulle stressen vara hög tenderar individen att 

prestera sämre, då den hindras från att se lösningen på problemet. Dock kan även för hög 

stress vara prestationshämmande vid lättare arbetsuppgifter. Utsetts personen längre 
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perioder för stress kan psykisk och fysisk symtom infinna sig, där fysisk symtom yttrar 

sig i form av yrsel, menar Alfredsson och Petersson (2000). De psykiska symtomen kan i 

sin tur visa sig i form av nedstämdhet samt oro (Alfredsson och Petersson, 2000). 

 

Författarna Johnsson, Lugn och Rexed (2003) tar upp att om en persons arbete och övriga 

sysslor är i jämvikt med dennes kost, sömn, motion, kärlek och harmoni uppfattas ingen 

stress. De menar att harmoni består av en individs sociala nätverk, hur den uppfattar sin 

identitet samt motivation. De förstnämnda faktorerna, så som arbete och övriga sysslor är 

faktorer som kan överbelasta en person och skapa stress, vilket visas i form av sämre 

prestationsförmåga samt sänkt immunförsvar. Varför en individ tenderar att bli 

överbelastad beror på att personen har mindre utav faktorerna sömn, kärlek, harmoni 

etcetera, vilka benämns som återhämtande faktorer. Därmed kan stressfaktorerna och de 

återhämtande ses som en vågskål, där jämvikt ska råda. Har personen för mycket av de 

återhämtande faktorerna, det vill säga för lite av krav och arbete, uppstår risk för 

understimulering, vilket medför minskad trivsel på arbetsplatsen. För att skapa denna 

jämvikt mellan de återhämtande faktorerna och stressfaktorerna kan arbetsplatsen erbjuda 

friskvård. (Johnsson, Lugn och Rexed, 2003)  

3.3.2.3 Arbetsuppgifternas krav och frihet 

Järvholm (1996) skriver att de psykosociala förhållandena på en arbetsplats kan innebära 

att personen i fråga känner sig meningsfull. De psykosociala arbetsförhållandena handlar 

även om hur kraven och friheten kring arbetsuppgifterna är. Författaren menar att tio 

gånger fler personer är tillfredsställda med sina arbeten om de har fria och kravfulla 

arbetsuppgifter, än om de har kravfulla och icke fria arbetsuppgifter. Wall Berséus (2004) 

betonar även han vikten av självständigt arbete. För att öka självständigheten hos en 

anställd, menar författaren att ledaren kan delegera ut arbetsrelaterade uppgifter och 

ansvar, vilket bidrar till en känsla av påverkbarhet gällande sin arbetssituation.  

 

Järvholm (1996) menar att det finns en skillnad mellan yrkesgrupper, vad gäller arbetets 

mentala krav samt utrymmet för att fatta egna beslut. Högt uppsatta tjänstemän är en 

yrkesgrupp som tenderar att ha högre ställda krav på sig samt en stor möjlighet att fatta 

egna beslut. Yrkesgruppen arbetare, tenderar istället att ha lägre krav och mindre 

handlingsutrymme, då de ses som en mindre kvalificerad yrkesgrupp. Järvholm (1996) 

menar vidare att det inom offentlig sektor, på små arbetsplatser samt arbete på dagtid är 

vanligare med fria och kravfulla arbetsuppgifter. Sådana arbetsuppgifter är även mer 

vanligt hos chefer och arbetsledare jämfört med övrig personal, vilket beror på att chefer 

och arbetsledare oftast har högre ställda krav på sig.    

3.3.2.4 Ledarskap och delaktighet 

Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) skriver att människans hälsa, prestationer, 

stresstolerans och trivsel på en arbetsplats påverkas av hur bra ledarskapet är. Ett bra 

ledarskap karaktäriseras ofta av att de anställda ges en möjlighet till ansvar, bli 

motiverade men även att det finns en gemenskap. Författarna menar vidare att 

företagsledaren har en förmåga att kunna förbättra personalens hälsa genom att skapa sig 

lärdom om hur människan påverkas socialt, fysiskt och psykiskt. Angelöw (2002) anser 

att ledarskapet är viktigt för att utforma en frisk tillvaro på arbetsplatsen. För att en god 
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hälsa ska kunna infinna sig är det viktigt att chefen bedriver ett ledarskap som är 

konstruktivt, det vill säga att de anställda får vara delaktiga. Att personalen känner sig 

delaktig i arbetet bidrar till en minskad negativ stress och kan en person inverka på sin 

arbetssituation fungerar detta som ett skydd mot sådan stress. Enligt undersökningar 

upplever dessutom medarbetare och chefer sig mindre stressade om de är delaktiga i sitt 

arbete, vilket visar att delaktigheten kan stärka en individs hälsa (Angelöw, 2002). 

 

Ett bra ledarskap menar Angelöw (2002) karaktäriseras även av att chefen uppmuntrar 

och stöttar de anställda. Genom att chefen ger uppmuntran och beröm stärks 

medarbetarna och ett bättre självförtroende skapas. De anställda känner sig därmed 

motiverade och mer belåtna med sitt arbete, vilket bidrar till bättre prestationer. Angelöw 

(2002) hävdar dessutom att personalen genom att bli uppskattad främjas till en bättre 

hälsa. Om en individ inte får respons för sina prestationer känner denne ofta att arbetet 

tynger individen, vilket ökar risken att drabbas av ohälsa och stress. För att uppmuntra 

sina anställda kan chefen därför ha personliga samtal, ge feedback, men även visa hur 

medarbetarna kan arbeta för att spetsa kompetensen ytterligare. Angelöw (2002) menar 

att vad som likaledes kännetecknar ett konstruktivt ledarskap är att chefen är öppen för 

förslag och andras åsikter. Det är viktigt att ledaren är tillgänglig och inte sitter inlåst på 

sitt kontor, vilket kan uppnås genom att delegera ansvar till de anställda. 

3.3.2.5 Arbetsklimat 

För att en arbetsplats ska vara positiv och sund är det viktigt att det finns ett bra 

arbetsklimat, menar Angelöw (2002). Ett bra arbetsklimat kännetecknas av att det 

infinner sig en gemenskap bland arbetskamraterna samt en glädje att gå till arbetet. 

Författaren betonar även vikten av att de anställda har roligt och trivs på sin arbetsplats 

och en förutsättning för trivsel är att personalen får bekräftelse. Johnsson, Lugn och 

Rexed (2003) betonar vikten av att det infinner sig en kultur som kännetecknas av att en 

person känner ansvar för kollegorna, sig själv, arbetsglädjen men även verksamheten. 

Angelöw (2002) menar att samarbetet mellan de anställda är viktigt för hälsan hos en 

individ, finns det ett bra samarbete på arbetsplatsen, gynnar det till ett bra arbetsklimat. 

Järvholm (1996) menar i sin tur att även det sociala måttet är av betydelse, då risken för 

stress minskar om de anställda får stöd och uppskattning från kollegor.  

 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) menar att för att ett öppet arbetsklimat ska infinna sig, 

bör de anställda kunna dela med sig av sin erfarenhet och kunskap. Författarna menar 

vidare att det ofta är en självklarhet att arbetsmiljön är god, både ur en psykosocial såväl 

som ur en fysisk synvinkel. Dock utarbetas den inte av sig själv och det är därför viktigt 

att samtliga i verksamheten engageras och enligt författarna är det lönsamt att ta med de 

anställda i utvecklingen. Om de anställda motiveras till att arbeta och kan se målen de 

arbetar mot, skapas ett effektivare och lönsammare företag. Kan personalen se sig själv ur 

ett större sammanhang, ser de även hur det egna arbetet kan förbättras för att på så sätt 

gynna hela verksamheten 

 

För att arbetsplatsen ska bidra till en god hälsa hos individen är det även viktigt att 

kommunikationen fungerar, menar Järvholm (1996). Det är av stor betydelse att en god 

dialog infinner sig mellan de anställda och att de som behöver, når den information som 
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är nödvändig för att utföra arbetet. Att det finns en god kommunikation är även grunden 

till att personalen kan få feedback för sina prestationer, menar Angelöw (2002). Något 

som dock tenderar att glömmas bort är att personalen måste bli upplyst och medveten om 

sina möjligheter, då det kan bidra till en bättre arbetsmiljö, menar Angelöw (2002). 

 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) skriver att en av de faktorer som främjar en individ till 

att vara frisk på arbetsplatsen är att det finns en kreativ miljö. Författarna menar att den 

kreativa miljön kan innebära högt i tak samt att de anställda är medvetna om att de 

respekteras för sitt arbete och sin personlighet. Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) tar 

upp vikten av att en individ känner skillnaden mellan sin roll på arbetsplatsen och sin roll 

som person, då det bidrar till att en individ vågar prova på nya saker. Wall Berséus 

(2004) menar även att en del personer vill pröva nya uppgifter för att på så sätt lära sig 

något nytt och förbättra sin kompetens. Det i sin tur leder till att individens 

självförtroende stärks och det är därför av yttersta vikt att ledaren uppmärksammar dessa 

människor. 

3.4 Definition av hälsa 

Författarna Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) menar att begreppet hälsa har olika 

betydelse beroende på vem som tillfrågas, därmed är det svårt att ge en specifik definition 

av ordet. Enligt Världshälsoorganisationen definieras hälsa enligt följande; ”Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och icke enbart 

frånvaro av sjukdom eller svaghet” (Zanderin, 1997, s 59).  

 

Enligt citatet baseras hälsa på fysiska, psykiska och sociala faktorer och att en individ kan 

uppfatta sin hälsa som god även om sjukdom infinner sig. Enligt Cronsell, Engvall och 

Karlsson (2003) kan hälsa delas in i tre områden, socialt, psykiskt och fysiskt område. 

Den sociala hälsan innefattar stämningen och sammanhållningen mellan individen och 

dennes arbetskamrater, men även mellan individen, dennes vänner och familj. Den 

sociala hälsan innebär även att en individ ska kunna stötta en annan samt själv få stöd av 

omgivningen.  

 

Enligt Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) innebär den psykiska hälsan huruvida en 

person är motiverad, trivs med sin situation men även hur glad individen är. Järvholm 

(1996) tar i sin tur upp begreppet psykisk ohälsa, vilket delvis innefattar förhållanden 

mellan de anställda på en arbetsplats. Är förhållandena dåliga tenderar det att skapas 

konflikter samt problem med samarbetet mellan personalen. Dåliga relationer kan 

dessutom skapa overksamhet i företaget samt leda till irritation och minskad trivsel. 

Orsaken till psykisk ohälsa kan i vissa fall vara svårt att ta ställning till, då det kan vara 

komplicerat att avgöra vad som orsakats av arbetsmiljön respektive hemmiljön 

(Järvholm, 1996). 

 

Vad gäller den fysiska hälsan, innefattar denna exempelvis matvanor, motion samt 

ergonomi. Hälsa kan som synes inte enbart ses ur en fysisk synvinkel utan även andra 

faktorer, så som sociala och psykiska sådana finns att ta hänsyn till för att uppnå en god 

hälsa. (Järvholm, 1996) 
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3.4.1 Hälsa ur ett företags synvinkel 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) definierar hälsa som subjektivt och är en upplevelse av 

välbehag, då människan finner en mening med sin tillvaro. Författarna menar att hälsan 

är en av människans största resurser ur både en mänsklig såväl som en 

företagsekonomisk synvinkel. Företag bör därför ställa sig frågan hur ett tillstånd ser ut 

när det är riktigt bra i företaget. Kan ett sådant tillstånd identifieras kan en strategi arbetas 

fram för att uppnå denna situation. Om en anställd går till chefen och är missnöjd med 

något på arbetsplatsen, bör chefen fråga vederbörande hur situationen kan förbättras. 

Istället för att lägga fokus på själva problemet bör företaget fokusera på tillståndet som de 

vill uppnå.  

 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) hävdar att ett företag mår bra om de anställda i 

verksamheten mår bra, vilket ger en förutsättning för ett lönsamt och effektivt företag. 

Författarna menar att företag i längden kan tjäna på att de anställda har en god hälsa. 

Även om tillverkningen av en vara eller tjänst enbart kan utföras på ett sätt, bör företaget 

fokusera på individen bakom varan eller tjänsten. Verksamheten bör ställa sig frågan hur 

denna individ mår och hur företaget genom att förbättra för personen dessutom själva kan 

tjäna på förbättringen. 

 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) menar att ett företag som främjar en individs hälsa 

kännetecknas av att tänka positivt och se möjligheter istället för problem. Författarna 

menar att människan har som målsättning att utföra ett bra arbete, vilket hon lättast gör 

om rätt förutsättningar infinner sig. Därför är det viktigt att arbetsplatsen ger de anställda 

de förutsättningar som krävs för att kunna uppnå sina mål. Omvänt har även personalen 

ett ansvar att underrätta ledningen för att de ska kunna förbättra situationen. För att 

lyckas är det därför viktigt att alla i organisationen bidrar. Ofta förekommer svårigheter 

med att se hur en satsning på hälsa bland de anställda kan vara lönsam. Johnsson, Lugn 

och Rexed (2003) tar därför upp som exempel hur Fors bruk har gjort satsningar inom 

hälsoområdet för att på så sätt bli en effektivare och lönsammare verksamhet. Resultatet 

på satsningarna har visat sig ge tillbaka fyra till fem gånger pengarna, vilket visar att en 

satsning på bra förutsättningar för personalen även kan vara  lönsamt för verksamheten.  

3.4.2 Hälsokorset 

Hur hälsan uppfattas av en individ är individuellt, vilket kan förklaras närmare genom det 

så kallade hälsokorset (http://lts.cfl.se). Från början bestod hälsokorset, enligt Cronsell, 

Engvall och Karlsson (2003) enbart av två variabler, nämligen att en människa antingen 

kan må bra eller dåligt. Hälsokorset kom sedan att utvecklas ytterligare av en svensk 

professor vid namn Gösta Tibblin som tillade den subjektivt upplevda hälsan då en 

individ kan anse sig må bra trots att ohälsa infinner sig (Se bilaga 2).  

 

Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) menar att många individer ur en objektiv 

synvinkel anses ha en god hälsa, men den enskilde kan själv uppleva en sämre hälsa. 

Författarna menar vidare att innebörden av att må bra kan vara diffus och svår att begripa, 

men menar att begreppet har en stor mening för individens hälsa. Författarna menar 

vidare att en person som utsätts för faktorer i sitt yrke som kan tyckas påverka hälsan 

ändå kan känna välbefinnande. En individ som vistas i en dålig miljö, men som får 



 

 22 

mycket social kontakt kan anse sig friskare än vad individen egentligen borde göra. Det 

visar betydelsen av den psykiska och den sociala hälsan samt vilken inverkan dessa 

faktorer har på individens välbefinnande, menar Cronsell, Engvall och Karlsson (2003). 

3.4.3 Friskvård 

Angelöw (2002) skriver att begreppet friskvård har många betydelser, men innebär 

överlag aktiviteter som är till det bättre för en individs hälsa. Friskvård har de senaste 

åren blivit alltmer populärt och enligt Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) yttrar sig 

friskvård ofta genom att arbetsgivaren bistår personalen med frikort eller ekonomiskt 

tillskott. Johnsson, Lugn och Rexed (2003) definierar i sin tur friskvård som aktiviteter, 

vilket ger en individ återhämtning, stimulans samt skapar en balans hos personen. Detta 

bidrar till viljan och kraften att skapa ett bra liv på arbetsplatsen så väl som i privatlivet. 

Friskvården involverar både kropp och själ, vilket gör att friskvården bör finnas med i 

hela människans liv, det vill säga både i privatlivet och i arbetslivet. Författarna menar att 

ansvaret för en individs hälsa har självklart den enskilde, men vad gäller arbetslivet har 

dessutom arbetsgivaren ett ansvar. Friskvård på en arbetsplats är därmed ett ansvar som 

ligger hos personalen så väl som hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren anordnar aktiviteter 

och därefter är det individens ansvar att på sin lediga tid delta i aktiviteterna. För att 

företaget ska få de anställda att uppleva välbefinnande måste dock resurser satsas, då 

läget annars förblir oförändrat.  

3.4.4 Fysisk aktivitet 

Genom att en individ motionerar utsöndrar kroppen endorfiner, vilket ger ett ökat 

välbefinnande. Genom motion ökar dessutom muskelmassan, vilket gör att individen 

tenderar att orka mer och upplever vardagen som enklare. En person som inte är fysiskt 

aktiv löper större risk att drabbas av sjukdom och har även en lägre prestationsförmåga, 

men genom fysisk aktivitet kan detta förhindras. En ytterligare effekt av fysisk aktivitet 

är en bättre stresshantering och stressnivån i kroppen tenderar att sjunka, då motion i sig 

är en form av fysisk stress. (Cronsell, Engvall och Karlsson, 2003) Edling, Nordberg och 

Nordberg (2003) tar vidare upp fördelen med att motionera för en individ med ett 

administrativt datorarbete. De menar att motion kan lindra besvär med nacke och 

skuldror och fysisk träning kan därmed fungera som ett tidigt rehabiliteringsprogram för 

datoranvändare. Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) menar att människokroppen inte 

är utformad för att sitta still en hel dag utan är byggd för fysisk aktivitet. Ett liv som 

karaktäriseras av lite fysisk aktivitet gör att skillnaden mellan vad individen klarar av att 

utföra och vad som fordras, minskar. Det blir alltså svårare för individen att genomföra 

mindre påfrestande arbetsuppgifter på grund av att individens egen kapacitet att kunna 

utföra arbetet är för låg.  

 

Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) menar att en anställd som har möjlighet att välja 

mellan flera aktiviteter motiveras mer av att röra på sig. Vidare betonar författarna vikten 

av att arbetsgivaren införskaffar kunskap om vad individen fördrar för motion samt att de 

anställda själva får komma med idéer om vilken fysisk aktivitet som ska vara möjlig att 

utnyttja. Om en individ tvingas till en aktivitet som denne inte alls tycker om, minskar 

individens intresse för att motionera. Enligt Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) är en 

viktig fysisk aktivitet den dagliga motionen människan får genom att promenera eller 
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cykla. Denna motionsform som många människor glömmer bort att de utövar, är vad som 

kallas för vardagsmotion. Denna motionsform kan innefatta svampplockning i skogen 

eller att ta trapporna istället för hissen. Genom aktiviteterna tränar inte enbart individen 

fysiskt utan får även tillfälle att koppla bort vardagsbekymmer, vilket ger möjlighet till 

bättre stresshantering. För att gynna fysisk aktivitet menar Cronsell, Engvall och 

Karlsson (2003) att arbetsgivaren exempelvis kan förlänga lunchen för att personalen ska 

hinna ta en kort promenad.   

 

Enligt Alfredsson och Petersson (2000) är det av yttersta vikt att efter sitt arbete koppla 

av och menar att individens fritid bör komplettera dennes yrke. Har individen ett arbete 

som innefattar mycket social kontakt, tenderar individen att uppskatta en ensam 

joggingtur och därmed få tid för sig själv. För att en individ ska uppmuntras till att 

motionera på sin fritid, kan arbetsplatsen genom att erbjuda friskvård främja detta, menar 

Cronsell, Engvall och Karlsson (2003). Författarna poängterar dock att individen själv 

måste vilja förbättra sin hälsa. 

3.4.5 Social sammanhållning 

Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) menar att en arbetsplats är en viktig mötesplats ur 

en social aspekt. Dock är det inte självklart att en individs behov av social kontakt är 

tillgodosedd enbart för att personen i sitt arbete träffar människor. Individen behöver 

även lära känna sina kollegor, då det tenderar till ökat välbefinnande samt trivsel. Detta 

kan arbetsgivaren, genom sociala aktiviteter, bidra med. En satsning för att öka den 

sociala sammanhållningen på en arbetsplats kan därför vara att anordna så kallade 

happenings, menar Cronsell, Engvall och Karlsson (2003). Happenings kan nämligen 

bidra till en förbättrad hälsa ur en psykisk såväl som en social aspekt. Exempel på sådana 

aktiviteter kan vara utflykter, fester, familje- eller kulturdagar. Att anordna sådana 

aktiviteter när personalen kan vara mer avslappnad kan bidra till ökad trivsel och stärkt 

gemenskap samt minska stress.  
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Följande kapitel innehåller en sammanfattning av undersökningens genomförda 

intervjuer. Inledningsvis följer en intervju på ICA Baronen, därefter ICA i Berga. Vidare 

följer intervjuerna på Swedbank samt Handelsbanken.   

 

 

4 Empiri 

4.1 Intervju 1. ICA Supermarket, Baronen köpcentrum 

Lotta Gustavsson har arbetat på ICA Supermarket, Baronen Köpcentrum i 27 år. Hon är 

ansvarig för sortimentet i butiken. En vanlig arbetsdag börjar antingen klockan 06:00 

eller klockan 07:00. Två dagar i veckan arbetar hon till klockan 18:00, resterande tre 

dagar till klockan 14:00 samt varannan lördag. Arbetstiderna anser vara bra, då hon inte 

arbetar längre än till klockan 18:00. Hon anser inte att hon skulle klara av arbetstider till 

klockan tio, vilket annars är vanliga öppettider för butiker.  

 

Arbetsmiljön på ICA Baronen är okej, enligt Gustavsson men saker och ting så som 

kassastolar och liknande är utslitna och butiken är i ett äldre skick. Gustavsson anser att 

hennes hälsa är god och att hon inte har några problem med den. Hon upplever heller 

inga besvär med ryggen eller liknande av sitt arbete. Vad gäller hälsan relaterat till 

arbetsmiljön menar hon att hälsan kan påverkas om en person arbetar vid exempelvis 

frysdisken eller i kassan. Gustavsson påpekar dock att hon inte sitter så mycket i kassan, 

utan arbetar på samtliga avdelningar i butiken. Hon anser därmed att hennes arbete är 

väldigt fritt, vilket hon trivs med och anledningen till att hon inte har några arbetsskador 

tror hon beror på att hon rör sig mycket i sitt arbete.   

 

Utrymmet och ventilationen på ICA Baronen anser Gustavsson vara bra. Hon tillägger 

dock att det kan vara kallt inne i butiken, men menar att det inte går att åtgärda då 

temperaturen måste hålla en viss nivå i en livsmedelsbutik. Vidare berättar hon att hon 

inte anser att chefen arbetar för att det ska finnas en god arbetsmiljö, men menar att 

arbetsmiljön kan vara svår att åtgärda då butiken är så sliten. Gustavsson berättar vidare 

att hon tycker att chefen är sämre på att berömma bra prestationer och hade hellre sett att 

han både gav ris och ros.  

 

Gustavsson arbetar vid datorn ungefär en halvtimme per dag och upplever inga besvär 

med datorarbetet, då det inte förekommer i längre perioder. Vidare anser hon att 

arbetsplatsens pauser är bra och tror heller inte att någon annan klagar på för dåliga 

raster, då chefen är väldigt tillmötesgående på den punkten. Vad gäller ergonomi finns 

höj- och sänkbara stolar i kassan. Vidare berättar Gustavsson att stress är något som 

förekommer på arbetsplatsen emellanåt, men anser sig hantera denna på ett bra sätt, då 

hon tycker om att arbeta under stress. 

 

Vad gäller friskvård anser Gustavsson att detta bör finnas på en arbetsplats, då det 

tenderar att förbättra fysiken hos personalen. På ICA Baronen finns dock inte friskvård i 

så stor utsträckning. Från början gav arbetsgivaren personalen ekonomiskt bidrag till att 

en gång i veckan gå på träningscentret Malkars i Kalmar. Dock ansåg de anställda inte att 
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en gång i veckan räckte, utan ville istället kunna gå på flera träningspass. Hon tycker 

därför att chefen borde lägga mer resurser på friskvård för att de anställda i sin tur ska må 

bättre, vilket chefen i nuläget inte gör. Gustavsson berättar även att personalen har lagt 

fram förslag om förbättring gällande friskvården, dock fick de anställda inga resurser till 

friskvård. Vidare menar hon att många av personalen i kassan känner av besvär med rygg 

och axlar och skulle vara i behov av friskvård.  

 

Gustavsson berättar att arbetet i butiken innebär mycket lyft och att det enbart finns 

hjälpmedel i form av truckar, vilket är nödvändigt för att få in varorna i butiken. Tidigare 

hade personalen vagnar som sjönk ner när något lastades på dem, vilka användes på frukt 

och grönt avdelningen. Dessa gick dock sönder och de anställda ansåg sig mindre nöjda 

med dem och nya köptes inte in. Gustavsson själv anser att arbetet på frukt och grönt 

avdelningen är tungt och hade själv uppskattat mer hjälpmedel om hon arbetat på denna 

avdelning. Hon berättar även att personalen hjälps åt med att bära in varorna och byter 

även arbetsuppgifter med varandra om exempelvis någon i kassan behöver vila på grund 

av ont i ryggen. Gustavsson berättar vidare att kassörskorna tenderar att klaga mer över 

ont i axlar och rygg, då de har mycket stillasittande arbetsuppgifter. Hon berättar även att 

de har personal i 55-årsåldern, vilka har suttit i kassan i hela sitt liv och därmed inte haft 

lika varierande arbetsuppgifter som de har idag.  

 

Vad gäller oron kring att eventuellt rån ska inträffa är detta något som Gustavsson inte 

känner av och tror heller inte att övrig personal upplever oro, då ICA-butiken tidigare inte 

varit utsatt för rån. Hon berättar vidare att de har säkerhetsutrustning, såsom larmknappar 

i kassan samt att de måste arbeta minst två stycken i butiken på kvällstid. 

Arbetsuppgifternas krav på Gustavsson anser hon överlag är okej, men påpekar att det i 

vissa perioder kan vara svårt att hinna med arbetet. Hon anser även att det är väldigt 

tråkigt att inte ha fullt upp med arbetsuppgifter hela dagen eftersom tiden då tenderar att 

gå långsammare. Hon vill därför ha mycket arbetsuppgifter för att fördriva tiden. 

Gustavsson berättar att hon trivs på sin arbetsplats och tycker att stämningen är god, då 

de är ett bra arbetslag. Även förhållandet till chefen, anser hon är bra, då personalen kan 

föra fram sina åsikter och hon anser att han lyssnar på dem. Dock menar hon att 

personalen inte alltid får igenom sina önskemål, då det i slutändan är chefen som 

bestämmer.  

4.2 Intervju 2. ICA Supermarket, Baronen Köpcentrum 

Maria Rischpes är 25 år och arbetar på ICA Supermarket, Baronen Köpcentrum. Hon har 

arbetat inom ICA i cirka 10 år och på ICA Baronen i ett och ett halvt år, där hon 

tillsammans med en annan anställd är fruktansvarig. Hennes arbetsuppgifter består av att 

plocka fram och fylla på frukt och mejeriprodukter samt sitta i kassan och arbetar därmed 

på alla avdelningar i butiken. När det gäller raster har hon en kvarts rast på förmiddagen 

respektive eftermiddagen och anser dessa vara relativt flexibla och berättar att hon tycker 

om att samtala med personalen i fikarummet. Drar personalen över på rasterna får detta 

jämnas ut genom att exempelvis minska lunchtiden. En vanlig arbetsdag för Rischpes 

börjar klockan 07:00 och avslutas klockan 19:00.  
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Vad gäller arbetsmiljön anser Rischpes att den är väldigt bra på ICA Baronen, då hon får 

välja vart i butiken hon ska arbeta. Hon berättar även att hon sällan arbetar på ett och 

samma ställe, då hon har möjlighet att gå runt på de olika avdelningarna. För personalen i 

kassan är dock arbetsmiljön sämre. Hon berättar vidare att det förekommer tunga lyft på 

frukt- och mejeriavdelningen, men menar att hon på något sätt vänjer sig. Hon tillägger 

dock att hon om tio år mycket väl kan få besvär. Rischpes anser dessutom att hon vänjer 

sig vid den rådande arbetsmiljön. Hon anser vidare att det finns mycket som chefen 

skulle kunna förbättra, så som kassorna. Tidigare hade personalen en massagestol i 

fikarummet, vilket de ansåg var väldigt bra då en kvarts användning gjorde stor skillnad. 

Dock finns denna massagestol idag inte kvar. 

 

Vid längre arbetspass i kassan upplever Rischpes besvär med axlar och liknande och 

anser att kassaarbete är väldigt monotont. Hon menar dock att besvären även beror på att 

butiken har äldre kassor, stolar och liknande. Rischpes menar därför att nyare kassor och 

stolar hade kunnat underlätta väldigt mycket för de anställda.  

 

På ICA Baronen finns i princip ingen friskvård, då de enbart får träna en gång i veckan. 

Hon tillägger dock att hon själv inte hinner utnyttja friskvården. Rischpes arbetar även 

vid datorn och uppskattar arbetspasset till omkring 20 minuter per dag. Arbetsmiljön vid 

datorarbetsplatsen anses kunna förbättras betydligt, då stolarna borde bytas ut. Rischpes 

tillägger att det endast finns en stol som är höj- och sänkbar och några ergonomiska 

tangentbord existerar inte. En förbättring skulle på längre sikt vara till det bättre då övrig 

personal sitter längre perioder vid datorn, menar Rischpes.  

4.3 Intervju 1. ICA Supermarket, Berga 

Gunilla Erixon arbetar sedan 1975 på ICA Supermarket, Berga, där hon bland annat 

arbetar på kontoret med butikens ekonomi samt arbetar i kassan. En arbetsdag börjar 

klockan 08:00 och avslutas då butiken stänger klockan 20:00. Arbetstiderna anses relativt 

bra men Erixon menar att de långa öppettiderna inte går att komma ifrån då butikerna 

tenderar att ha öppet allt längre. Rasterna anses lagom, då Erixon har en kvart på 

förmiddagen respektive eftermiddagen samt en timmes lunch. Gällande arbetsmiljön, 

betonas vikten av att personalen trivs på sin arbetsplats, att det finns en bra ergonomi 

samt att personalen kan variera sina arbetsuppgifter. Vidare anser Erixon att ICA arbetar 

för att det ska finnas en god arbetsmiljö.  

 

Erixon trivs väldigt bra med arbete på kontor, dock tenderar detta att bli ensamt. Därmed 

anses arbetet i butikens kassa ge variation i arbetsuppgifterna, då hon får kundkontakt. 

När det gäller ventilationen på kontoret finns det en tendens till att det bli instängt, då det 

finns behov av att stänga dörren, men ute i butiken anses ventilationen vara god. Gällande 

ljudnivån anses denna vara relativt god, men Erixon tillägger att hon har sus i öronen och 

tror att orsaken är åldern. Vad gäller hälsan reflekterar Erixon främst över lyfttekniken 

och betonar vikten av att lyfta med knäna istället för med ryggen, då arbetet tenderar att 

bli väldigt tungt och Erixon menar att detta förmedlas till personalen. De anställda har 

inga liftar utan använder enbart kärror och vagnar som sjunker ner när varor lastas på 

dem. Personalen klagar emellanåt över besvär, men Erixon menar att detta inte går att 

komma ifrån. Vidare poängteras vikten av att arbetet är varierande och att de anställda 
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alltid har en möjlighet att kunna byta arbetsuppgifter. Erixon betonar att arbetet i charken 

är väldigt tungt, då personalen arbetar på hårda golv och det har förts diskussioner om 

huruvida det bör finnas ergonomiska mattor på denna avdelning. Dock visade sig detta 

inte vara tillåtet och ICA diskuterade då istället att köpa in ergonomiska mattor till 

kassan.  

 

Erixon anser att arbetet vid datorn fungerar bra och uppgår till omkring två till tre timmar 

per dag. Huruvida hälsan påverkas av arbetsuppgifterna upplevs spänningar på grund av 

längre stillasittande arbete. Erixon tillägger att individen själv måste tänka på sin 

arbetsställning. På ICA Berga finns höj- och sänkbara stolar i kassan samt på kontoret. I 

kassan finns det även möjlighet att stå upp och arbeta och kassadiskarna anses vara 

ergonomiska. Att stå upp och arbeta på kontoret är något som Erixon gör, men anser sig 

inte ha reflekterat över att införskaffa ett höj- och sänkbart skrivbord.  

 

Erixon påpekar att hälsan kan påverkas av stress och anser att det förekommer stress på 

arbetsplatsen, vilket inte går att komma ifrån. Vid en sådan situation får Erixon intala sig 

själv att arbetsuppgifterna hinner utföras även om det föreligger en tidsbegränsning. 

Stress är dock inget Erixon lider av, utan är något hon vänjer sig vid. Hon tillägger dock 

att det finns människor som inte är lika stresståliga. Vad gäller arbetsuppgifternas krav på 

Erixon varierar dessa men anses vara lagom. Arbetsuppgifternas krav går i perioder och 

Erixon betonar vikten av att planera arbetsdagen.  

 

På ICA Berga finns friskvård, då de ger ett ekonomiskt bidrag på 2 000 kronor per år. 

Erixon utnyttjar friskvården och berättar att hon även på egen hand promenerar för att 

rensa hjärnan efter mycket pappersarbete, vilket hon anser sig må bättre av. ICA Berga 

har haft friskvård i cirka fyra år och innan friskvården införskaffades ansåg Erixon sig 

mer stressad. Därmed anser hon att friskvården har varit till det bättre, då Erixon anser 

det nyttigt att ta hand om sin kropp. På ICA Berga anser Erixon att det aldrig förekommit 

mycket sjukdomar bland personalen, vilket Erixon tror beror på att många av dem 

motionerar. Erixon tillägger även att de har sjukmassage.  

 

Vad gäller risken kring att ett rån ska inträffa är detta något som de anställda får räkna 

med. Erixon menar att det aldrig är en fråga om det inträffar, utan snarare när. De 

anställda får aldrig arbeta ensamma, utan måste alltid vara två. På ICA Berga har de inte 

varit utsatta för något rån och Erixon själv upplever ingen oro kring att en sådan situation 

ska inträffa, men påpekar att personalen på kvällstid kan känna obehag. Vidare menar 

Erixon att de anställda måste vara uppmärksamma på kunderna, då det finns narkomaner 

och våldsamma personer i området. Personalen måste tänka på att inte provocera om 

något skulle inträffa och Erixon poängterar att personalen är värda mer än pengarna. 

Butiken har dessutom en utrymningsplan samt en krisgrupp som kan kontaktas om någon 

av de anställda är i behov av att prata. 

 

Erixon trivs bra på sin arbetsplats och anser att sammanhållningen mellan personalen 

samt mellan chefen och de anställda är god. Vidare berättar Erixon att ICA Berga 

anordnar aktiviteter där personalen grillar, spelar spel samt går ut och äter. Vad gäller 

beslut kring inköp fattas dessa på respektive avdelning, men vid större inköp görs detta 



 

 28 

av chefen. Erixon anser sig ha mycket att säga till om och tillägger att om någon av de 

anställda har ett förslag, tas detta i åtanke för att se om förbättringar kan göras.  

4.4 Intervju 2. ICA Supermarket, Berga 

Siv Johansson har arbetat på ICA, Berga sedan 1986 och arbetsuppgifterna består bland 

annat av att plocka upp varor på hyllorna ute i butiken samt arbete ute på lagret. Det 

förekommer även dagligt datorarbete och vad gäller ergonomin vid datorarbetsplatsen, 

har Johansson höj- och sänkbar stol. Dock tilläggs att hon på grund av besvär med 

lederna endast kan sitta vid datorn en timme per dag. 

 

Vad gäller arbetsmiljöns inverkan på hälsan berättar Johansson att hon har besvär med 

ryggen, men vet inte om det är en arbetsrelaterad skada. Dock kan detta vara mycket 

möjligt, menar Johansson, då hon har arbetat på ICA Berga en längre tid. När Johansson 

tog anställning på ICA fanns det inte tillgång till de hjälpmedel som finns idag och 

personalen fick istället själva bära kartongerna. Vad gäller ICA Bergas arbetsmiljö, anser 

Johansson att de är i behov av mer personal i butiken. Vidare reflekterar hon över att hon 

inte anser sig behöva el-hiss, då butiken inte har så höga hyllor. Johanssons arbete är 

väldigt självständigt. Utrymmet i arbetslokalen tenderar att på lageravdelningen bli 

trångt. Johansson anser att ventilationen har blivit bättre sedan ICA Berga fick Air 

Condition, tidigare upplevdes det väldigt besvärligt att arbeta på sommaren, då det 

tenderade att bli väldigt varmt i butiken.  

 

Vissa dagar förekommer klagomål bland de anställda gällande besvär med huvudvärk 

och vid perioder med mycket arbetsuppgifter kan situationen bli stressig. Johansson 

menar att stress kan uppstå då personalen och kunderna ställer frågor samtidigt, men 

menar att hon vänjer sig. Vad gäller ljudnivån tenderar denna att vara hög ibland, 

exempelvis i kassan och Johansson tillägger att hon har besvär med sus i öronen men tror 

att detta är åldersrelaterat.  

 

När de anställda arbetar i kylrum används särskilda arbetskläder, så som vantar och 

kyljacka. Denna arbetsutrustning fanns dock inte på ICA Berga tidigare, då ett arbete i 

kylrum inte troddes kunna skada individen. Johansson berättar dock att hennes händer har 

tagit skada av detta arbete samt på grund av att hon arbetar med plastmaterial, vilket har 

lett till att hon har fått början till eksem. Dock har eksemen blivit bättre sedan vantar 

köptes in.  

 

Vad gäller friskvård motionerar inte Johansson på något gym på grund av sin skada i 

ryggen, men går istället hos sjukgymnast och får massage. Hon tillägger dock att hon på 

egen hand cyklar och promenerar, men tillägger dock att skadan i ryggen inte kan 

förbättras av friskvården. Johansson menar att det är skönt att varva ner med en 

promenad, då det varit en stressig dag på arbetet.  

 

Sammanhållningen mellan personalen på arbetsplatsen anses av Johansson vara god. 

Vidare anser hon sig ha tillräckligt att säga till om på sin arbetsplats och ha möjlighet att 

påverka beslut.  
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4.5 Intervju 1. Swedbank 

Lars Wribe arbetar på privatsidan på Swedbank Kvarnholmen, där han arbetat i ett år. 

Arbetsuppgifterna består utav pensionssparande, bolån samt privatsparande. En vanlig 

arbetsdag för Wribe börjar klockan 09:30 och arbetsdagen avslutas klockan 19:00. 

Arbetsdagarnas längd varierar beroende på när Wribe börjar. Börjar arbetsdagen sent 

slutar han också sent, och tvärtom. Wribe anser att rasterna är tillräckliga, då de anställda 

har en fikapaus på förmiddagen respektive eftermiddagen samt lunch på 40 minuter, 

vilken han dock anser kunde ha varit längre. 

 

Wribe anser sig inte reflektera så mycket över arbetsmiljön inom bankverksamheten, utan 

tänker först och främst på vänner och bekanta som arbetar inom exempelvis industrin. 

Wribe förknippar arbetsmiljö med buller och ergonomiska möbler, så som justerbara 

stolar samt höj- och sänkbara skrivbord.  Wribe anser att Swedbank har en god 

arbetsmiljö, men menar dock att det har att göra med hur en individ är som människa. En 

person som arbetar inom bankverksamheten måste vara lite tävlingsinriktad, vilja göra 

affärer samt arbeta i ett högt tempo, annars är nog ett sådant yrke inte det rätta för 

personen.    

 

Vad gäller hälsa tänker Wribe främst på friskvård på arbetsplatsen. Hälsa innefattar kost 

samt vad arbetsplatsen gör för att uppmuntra personalen att äta bättre samt sköta sin hälsa 

och friskvård. Wribe anser vidare att hälsan på arbetsplatsen även innefattar stress, vilket 

förekommer i perioder på Swedbank, beroende på trycket från kunderna. Wribe själv 

anser sig dock inte själv ha lätt för att bli stressad. Vissa personer har lättare att bli 

stressade än andra, vilket gör att det därmed syns mer på sådana individer. Wribe anser 

att stress kan yttra sig positivt, då det kan vara bra till en viss nivå. Vissa personer 

upplever sig kunna arbeta bättre om det är lite fart i arbetsuppgifterna.  

 

Swedbank erbjuder de anställda friskvård i form av ekonomiskt bidrag till träning, 

simning samt badminton. Lagsporter ingår dock inte i friskvården, vilket Wribe anser 

synd och hade hellre utnyttjat friskvården genom att spela fotboll eller innebandy. 

Swedbank anordnar även friskvårdsträffar där de bland annat bowlar eller spelar golf. 

Wribe utnyttjar friskvården någorlunda, men hinner dock inte gå och simma eller träna. 

Wribe tillägger att han medverkar då det anordnas andra aktiviteter, så som exempelvis 

bowling. Wribe anser att friskvården förbättrar de anställdas hälsa bland de som utnyttjar 

den. De som motionerar och får ur sig aggressioner tenderar att bli mer avslappnade. 

 

Swedbank har ett öppet kontorslandskap, dock tillägger Wribe att han hellre arbetar på ett 

kontor än ute i det öppna kontorslandskapet. Han anser att det blir mer avskärmat och 

privat på ett kontor, vilket även kunderna håller med om. Vad gäller ljudnivån på 

Swedbank anser Wribe att denna kan vara relativt hög och störig när det är mycket 

kunder på banken och anser sig därför vela ha ett eget kontor. Wribe menar att Swedbank 

är uppbyggd som sådant att banken ska vara lättillgänglig för kunden, vilket innebär att 

om personalen ska gå och hämta kunden för att sedan ta sig tillbaka till sitt kontor, skulle 

de förlora tid.  
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Vad gäller temperaturen och ventilationen, anser Wribe att denna kunde ha varit bättre. 

Temperaturen tenderar att variera på grund av att det är en gammal lokal. När det gäller 

ergonomi anser Wribe att Swedbank har bra fåtöljer samt stolar och skrivbord som är höj- 

och sänkbara. En del anställda som har problem med exempelvis handleder har 

tangentbord med inbyggd mus. Wribe anser att Swedbank tar hand om de anställda som 

är i behov av den ergonomsiska utrustningen. Wribe arbetar uppskattningsvis sex timmar 

per dag vid datorn och tillägger att han inte har märkt av några besvär med nacke och 

rygg. Wribe menar istället att hans hälsa har påverkats av hans arbetsuppgifter i den 

bemärkelsen att det inte finns lika mycket tid över till motion och anser sig därmed 

mindre vältränad än tidigare.  

 

Wribe anser att hans arbete karaktäriseras av mycket frihet och eget ansvar och menar att 

chefen litar på att personalen gör det de ska. Wribe upplever sig kunna fatta egna beslut 

med vetskap om att chefen står bakom honom. Han anser dessutom att arbetsuppgifternas 

krav är relativt bra, både från sig själv, arbetsgivaren samt kunderna. Dock hade han 

gärna sett att kraven på arbetsuppgifterna varit något högre. Vad gäller rånrisken anser 

Wribe att Swedbank på Kvarnholmen är relativt skyddade, då det är svårare att ta sig 

därifrån med ett byte från ett bankrån. Wribe anser sig inte vara speciellt rädd för att bli 

rånad, men upplever en viss oro eftersom Swedbank bland annat har öppet sent på 

eftermiddagen. Wribe anser dock att ledningen tar sitt ansvar när det gäller sådana frågor.  

 

Wribe trivs väldigt bra på sin arbetsplats. Han anser att det finns en väldigt bra 

sammanhållning mellan personal samt mellan cheferna och de anställda. Detta är en 

anledning till att Wribe trivs så bra på sin arbetsplats och menar att Swedbank har en 

fantastisk arbetsgrupp och två väldigt bra chefer, som är duktiga på att välja ut rätt 

arbetslag. Wribe anser att cheferna är väldigt duktiga på att underhålla den befintliga 

gruppen. Wribe anser sig få medverka i beslut och framföra idéer i vissa avseenden, han 

anser att beslutsgraden ligger på en bra nivå. Wribe tillägger dock att det inte är han som 

ska påverka alla besluten eftersom han är anställd och inte chef. Wribe berättar att hans 

avdelning på Swedbank har möte cirka en gång i månaden där det diskuteras eventuella 

förbättringar. Vidare upplever Wribe att de anställda får feedback på bra prestationer, då 

de har konstant uppföljning på sitt arbete. Presterar individen sämre ger chefen tips och 

tillsägelse på hur arbetet kan förbättras.  

4.6  Intervju 2. Swedbank 

Åsa Cavalchini är 58 år och arbetar på Swedbank och har arbetat inom 

bankverksamheten sedan 1970-talet. Tre dagar i veckan arbetar Cavalchini med övriga 

ärenden för kunder, en dag spenderas i kassan och resterande veckodag tillägnas till 

inbokade kunder. Cavalchini har tidigare varit miljöansvarig inom Swedbank och anser 

att arbetsmiljö innefattar fysisk och psykosocial tillvaro. Cavalchini tillägger att kassan 

tenderar att vara svår att anpassa till god arbetsmiljö, på grund av att individen får vrida 

på kroppen. Vidare betonas vikten av att personalen själv tänker på sin arbetsmiljö, när 

det exempelvis gäller hur de sitter. Cavalchini berättar att Swedbank har tillkallat en 

expert som visat hur arbetet i kassan kan utföras för att underlätta besvär med rygg och 

axlar. Detta resulterade i att personalen informerades om hur viktigt det är att variera sin 

arbetsställning mellan sittande och stående. Vidare berättar Cavalchini att det på 
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Swedbank förekommer lösa sladdar samt trasiga mattor, vilket personalen kan skada sig 

på. Cavalchini betonar vikten av den anställdes egna ansvar att rapportera till ledningen 

om något anses fel. Vidare tilläggs att Swedbank har en arbetsmiljörond varje år, där de 

dokumenterar det som behöver åtgärdas.  

 

Cavalchini är positivt inställd till att arbeta i ett öppet kontorslandskap. Gällande 

ljudnivån anses denna vara relativt hög i personalens fikarum när de anställda samlas 

samtidigt. En orsak till den höga ljudnivån är att stolsbenen är gjorda av stål, vilket ger 

ifrån sig mycket ljud. Cavalchini betonar vikten av ett ljust fikarum, särskilt på vintern 

och hösten då arbetsdagen börjar och slutar när det är mörkt samt att de arbetar långa 

dagar. Tidigare var fikarummet beläget i ett mörkt rum utan fönster, men Swedbank har 

vidtagit åtgärder vilket resulterat i ett nytt personalrum. När det gäller ventilationen anser 

Cavalchini att denna har varit problematisk, då det antingen är för varmt eller för kallt i 

lokalen.  

 

När det gäller hälsa betonar Cavalchini vikten av att trivas samt att arbetskamraterna är 

hjälpsamma. Hon tillägger att en anställd i banken inte kan ha kunskap om allt och anser 

därför att det är viktigt att kunna fråga och ta hjälp av övrig personal med bättre kunskap 

inom området. Cavalchini arbetar i stort sätt en hel arbetsdag vid datorn och upplever 

besvär med nacke och rygg.  

 

Vad gäller pauser varierar de mellan dagarna och har banken mycket kunder tenderar 

arbetsdagen att bli stressig. Cavalchini tillägger att en person som arbetar på bank måste 

vara stresstålig och hur mycket stress hon utsetts för varierar beroende på hur mycket 

kunder banken har. Cavalchini anser att stress är bra upp till en viss nivå, då prestationen 

ökar. Vad gäller ergonomi har de anställda höj- och sänkbara bord och stolar och de 

anställda med besvär med leder förses även med anpassade tangentbord. Den arbetsplats 

som är minst ergonomiskt anpassad är kassan.  

 

På Swedbank finns friskvård, vilket Cavalchini utnyttjar i form av massage. Swedbank 

anordnar även aktiviteter för personalen. Vidare tillägger Cavalchini att hon även 

promenerar på egen hand, vilket upplevs som avkopplande om arbetsdagen har varit 

stressig. 

 

Cavalchini berättar att personalen har ställda krav på sig att uppnå vissa mål, görs inte 

detta kan det bli jobbigt. Cavalchini har krav på sig från sin arbetsgivare och vidare 

berättas att personalen har uppföljningssamtal där banken går igenom hur mycket 

individen i fråga har sålt. Cavalchini upplever det som jobbigt att ha ställda krav på sig 

när det kommer in färre kunder på banken, eftersom hon då inte kan sälja några produkter 

eller tjänster. De anställda har även krav på sig från bankens aktieägare, då de i sin tur 

vill att Swedbank ska gå så bra som möjligt. Cavalchini har därmed inte enbart personliga 

krav utan även krav på sig från hela verksamheten. Cavalchini betonar därför vikten av 

att de anställda måste arbeta tillsammans.  

 

Vad gäller rånrisken upplever Cavalchini oro och obehag kring att eventuellt ett rån kan 

inträffa, då en nära kollega till henne har varit utsatt för en sådan situation och därmed 



 

 32 

mått väldigt dåligt. Cavalchini har tidigare arbetat på mindre bankkontor, där risken för 

rån är större, vilket gör att hon vet hur det är att vara oroad. Cavalchini menar att de 

personer som inte har arbetat på ett mindre bankkontor eller har varit utsatta för rån inte 

förstår hur det är att uppleva oro eller rädsla. Det gör att dessa individer inför en 

våldssituation kan ha en attityd av att det inte är så farligt. Cavalchini berättar även att de 

på Swedbank har haft hotfulla kunder på besök, vilket hon upplever som obehagligt och 

skrämmande. Hon tillägger dock att de har Securitas vaktbolag och anser att ledningen tar 

sitt ansvar i sådana frågor, då de bland annat har krisgrupper personalen kan tala med. 

 

Stämningen på Swedbank, anser Cavalchini är väldigt god, dock har det inte alltid varit 

lika god stämning. När Cavalchini med arbetskamrater förflyttades från mindre 

bankkontor till ett större fick de anpassa sig till ett nytt arbetssätt, vilket resulterade i 

dålig stämning. Cavalchini trivs väldigt bra på sin arbetsplats och anser att 

sammanhållningen bland personalen samt mellan ledningen och de anställda är väldigt 

god och menar att de kan ta hjälp av varandra. Cavalchini anser sig ha bra chefer samt får 

vara med att påverka i beslut. Cavalchini anser sig få arbeta väldigt fritt och har ett 

varierande arbete, då hon arbetar både i kassan samt har bokade kunder. Vad gäller 

prestationer anses detta berömmas men även tillsägelse ges på uppföljningssamtalen, 

Cavalchini anser sig även få beröm från sina medarbetare. När det gäller arbetstiderna 

upplever Cavalchini det som sämre att banken får längre öppettider. De anställda som har 

små barn vill hem, men har svårt att komma ifrån. Vidare anser Cavalchini att Swedbank 

arbetar för att en god arbetsmiljö och hälsa ska infinna sig, då de bland annat erbjuder 

friskvård och menar att banken är mån om sin personal.  

4.7 Intervju 1. Handelsbanken 

Karin Mattsson är ställföreträdande kontorschef på Handelsbanken på Kvarnholmen i 

Kalmar, där hon har arbetat ett år. Hon är 35 år och har arbetat inom bank sedan 1996 och 

har även arbetat på andra kontor i städer så som Växjö, Karlshamn, London, Nybro samt 

Mönsterås. Arbetsdagen ser olika ut, alltifrån att coacha personal till att träffa nya kunder 

och företag. Arbetet är väldigt varierande, då den ena dagen inte är den andra lik. 

Arbetstiderna är varierande och arbetsdagen börjar oftast klockan 08:15 och avslutas 

antingen klockan 16:30 eller 19:00. Mattsson anser sig ha bra arbetstider och anser inte 

att dessa har påverkat hälsan, eftersom arbetet är väldigt fritt och det finns möjlighet att 

styra en stor del av arbetet själv.   

 

Arbetsmiljö är jätteviktigt för Mattsson och betonar vikten av att det bör finnas en 

arbetsglädje på arbetsplatsen samt att de anställda mår bra. Då Mattsson har arbetat på 

olika kontor, anses arbetsmiljön skilja sig åt. Arbetsmiljön på Handelsbanken anses god, 

då det exempelvis inte förekommer buller. Dock upplyser Mattsson om att 

luftkonditioneringen inte alltid fungerar, på grund av att banken består utav stora lokaler, 

på sommaren tenderar det att bli för varmt. Hälsa är väldigt viktigt för Mattsson och 

innebär bland annat att en person ska må bra och menar att en individ mår bra om dennes 

arbetsmiljö är bra. Hälsa är mycket mer än enbart arbetet, då det även innefattar 

hemmiljön, fritiden samt möjlighet till fritid. Handelsbanken i Kalmar erbjuder friskvård 

i form av träningskort och massage, dock utnyttjar inte Mattsson friskvården, på grund av 

att hon inte hinner. Däremot springer och cyklar Mattsson mycket på egen hand, vilket 
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hon upplever påverkar hälsan positivt. Att motionera är väldigt viktigt för Mattsson, då 

hon orkar med vardagen, stressen och motionen ger även tillfälle till egen tid. Mattsson 

anser att hälsan på Handelsbanken generellt sett är bra, men påpekar att stressen kan vara 

hög. Dock är personalen på Handelsbanken förskonade från stress och Mattsson har 

upplevt det mer förekommande på andra kontor.  

 

Handelsbankens öppna kontorslandskap upplevs av Mattsson både ha för- och nackdelar. 

Nackdelen är att ventilationen blir sämre och fördelen är atmosfär- och 

arbetsmiljömässig, då det tenderar att bli en trevlig miljö på grund av rymligheten. 

Mattsson har inget eget kontor utan sitter ute i det öppna kontorslandskapet, men det 

finns tillgång till mindre rum. Dock föredrar Mattsson det öppna kontorslandskapet, på 

grund av känslan att medverka i verksamheten och möjligheten att överblicka vad som 

händer. Ljudnivån anses bra och för att minska denna har Handelsbanken ljuddämpande 

mattor. Det är kontorschefens yttersta ansvar att arbetsmiljön är god. Dock poängterar 

Mattsson det egna ansvaret att underrätta chefen om något anses behöva förändras, så att 

chefen kan hjälpa de anställda. Detta anses enligt Mattsson förmedlas till de anställda.  

 

På lång sikt har Mattsson inte upplevt att hälsan påverkats av arbetsmiljön. När det på 

Handelsbanken är dålig luft upplevs arbetsmiljön kortsiktigt inverka på hälsan, då det 

skapar trötthet. Detta problem har upplevts på flera kontor och luftkonditioneringen på 

banker är oftast det största problemet.  

 

Mattsson arbetar vid datorn ungefär hälften av sin arbetsdag och upplever inga besvär. 

Anledningen till att inga besvär upplevs, anses kunna bero på att hon motionerar relativt 

mycket och hon anser att motion inverkar positivt på hälsan. Övrig personal upplever 

dock besvär med exempelvis ryggen. Handelsbanken har i dessa fall köpt in hjälpmedel, 

så som exempelvis ställbara skrivbord och stolar. Dock har inte detta köpts in till all 

personal.  

 

På Handelsbanken finns en för- och eftermiddagsfika. Lunchrasten är 45 minuter, vilket 

Mattsson anser är lagom och anser sig inte behöva varken fler eller längre raster, då det 

finns en möjlighet till att ta micropauser. Personalen har relativt självstyrda raster. Är 

Mattsson på kundlunch kan en timmes lunch tas, dock får detta sedan kompenseras 

genom exempelvis kortare lunch en annan dag. En del kontor Mattsson arbetat på har hon 

endast haft 30 minuters lunchrast, vilket upplevdes som stressigt. Lunchen har även på 

vissa bankkontor varit inräknad i arbetstiden, vilket innebar att Mattsson var tvungen att 

vara tillgänglig under lunchen. Detta uppskattades dock inte. Arbetsuppgifternas krav 

ställs oftast av personalen själva. Arbetsuppgifternas krav på Mattsson anses rimliga, en 

handlingsplan görs på de krav och förväntningar som ställs på henne. Därefter följer ett 

utvecklingssamtal med chefen i syfte att se om planen behöver redigeras. Mattsson 

tillägger att personalen ibland skruvar upp de egna ställda kraven.  

 

Mattsson upplever ingen oro för att ett rån ska inträffa, men förstår dock allvaret i det och 

betonar vikten av att gå igenom säkerhetsåtgärderna. Handelsbanken har en 

säkerhetsgenomgång varje år och det görs även säkerhetsgenomgångar med nyanställda. 

Mattsson har aldrig varit utsatt för rån och upplever heller inte att övrig personal känner 
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någon oro. Mattsson har arbetat på andra kontor där personalen varit mer oroliga, främst 

på mindre bankkontor. Hon anser att ledningen tar ansvar för sådana frågor och det finns 

även arbetsgrupper som diskuterar kring frågan. Mattsson menar även att det blivit mer 

aktuellt, då det på senare tid förekommit mycket rån.  

 

Mattsson trivs väldigt bra på sin arbetsplats och anser att människorna runt omkring 

henne är viktiga. På en del kontor hon arbetat på har hon dock inte trivts, vilket har berott 

på att ledningen och Mattsson inte har fungerat ihop. Därför poängteras vikten av att 

chefen lyssnar och är lyhörd mot de anställda. Sammanhållningen på arbetsplatsen 

upplevs av Mattsson som god, dock tenderar mindre kontor att lättare få en bättre 

sammanhållning. Det upplevs svårare att få alla att trivas med varandra på ett större 

kontor, som på Handelsbanken där de är 20-25 stycken anställda. Mattsson anser dock att 

sammanhållningen är förhållande vis god, med tanke på att kontoret är relativt stort. 

Handelsbanken anordnar även aktiviteter, i form av middagar samt lasergame. 

Handelsbanken har en organisation vid namn Handelsbanken fritid, som ansvarar för att 

anordna aktiviteter. Organisationen bjuder även in andra kontor och aktiviteter som 

anordnas är exempelvis kanotpaddling samt prova-på-aktiviteter, vilket arrangeras både 

med familj samt utan.  

 

Mattsson betonar vikten av att de anställda har en möjlighet att påverka i beslut, vilket 

hon anser sig ha. Dock beror detta på att hon är chef, menar Mattsson. Hon upplever dock 

även att övrig personal känner att de får medverka. Handelsbanken är en väldigt 

delegerad organisation, där varje individ har en väldigt hög egenbeslutande nivå. 

Ansvaret är väldigt nedtryckt, vilket gör att möjligheten att påverka vardagen blir mycket 

större och menar att en anställd som arbetar på Handelsbanken tenderar att stanna väldigt 

länge. Att få arbeta fritt anses väldigt viktigt av Mattsson, vilket hon anser att hon får, då 

arbetet består av både kund- och personalkontakt. Med frihet kommer också ett ansvar, 

vilket är viktigt att tänka på, menar Mattsson. Vad gäller beröm för goda prestationer, 

anser Mattsson att detta alltid går att få mer utav och poängterar vikten av både positiv 

och negativ feedback. Detta anser hon att hon får, men menar att banken alltid kan bli 

bättre på att ge feedback och Mattsson tar gärna emot mer feedback.  

 

Mattsson anser att Handelsbanken arbetar för en god arbetsmiljö då det finns ett 

arbetsmiljöutskott, som arbetar med sådana frågor. Hon anser även att ledningen arbetar 

för en god hälsa, då de erbjuder friskvård samt aktiviteter, vilket främjar 

kontorsgemenskapen. Vad gäller ergonomi berättar Mattsson att Handelsbanken arbetar 

ihop med Sensia, vilka hjälper dem med ergonomisk utrustning. Handelsbanken har även 

en arbetsmiljörond som görs varje år, då funktioner så som ljud men även ergonomi ska 

gås igenom, för att därefter skriftligen rapporteras till ledningen. På Handelsbanken finns 

ett Arbetsmiljöombud samt en Arbetsmiljöansvarig, dock ligger det största ansvaret hos 

kontorschefen. Mattsson betonar även det egna ansvaret, vilket ibland glöms bort. 

Individen har ett eget ansvar för sin hälsa och arbetsmiljö. Har en anställd möjlighet till 

att påverka sin situation förväntas det att denne underrättar om något är i behov av 

förbättring. En anställd måste själv tänka på den arbetsställning som fordras utifrån de 

maskiner och förutsättningar som finns.  
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4.8 Intervju 2. Handelsbanken 

Mikael Fredriksson är kontorschef på Handelsbanken på Kvarnholmen i Kalmar och 

ansvarar för verksamheten. Arbetsdagen börjar antingen klockan 08:00 eller 08:15 och 

avslutas oftast klockan 17:00. Fredriksson menar att arbetstiderna varierar, på grund av 

att Handelsbanken är beroende av sina kunder. Handelsbanken har inga generella raster, 

dock är lunchrasten fastlagd i olika lunchlag. Fredriksson trivs bra på sin arbetsplats och 

anser att sammanhållningen är god. Denna kan dock variera, då det påpekas att två 

personer som är påtvingade att arbeta ihop inte alltid kan vara bästa vänner. Därför är det 

viktigt att de tar sitt ansvar och respekterar varandra.  

 

Arbetsmiljö för Fredriksson är en kombination av en fysisk och en psykisk sådan. Den 

fysiska arbetsmiljön innefattar till exempel höj- och sänkbara bord samt att det finns en 

god ventilation. Den psykiska arbetsmiljön innefattar stämningen på arbetsplatsen, hur 

personalen beter sig mot varandra och hur de mår på sitt arbete. Fredriksson betonar 

vikten av att de anställda tar ett eget ansvar vad gäller den psykiska arbetsmiljön, en 

individ har även ett ansvar för relationen till sina kollegor. Om en i gruppen har haft en 

dålig morgon, menar Fredriksson att detta sällan är medarbetarnas fel. Får exempelvis en 

anställd punktering på cykeln på väg till arbetet, har personen i fråga ett ansvar att lägga 

sådan typ av frustration åt sidan. Har en person svårigheter i sitt hemförhållande med 

exempelvis barn eller respektive, är inte heller detta medarbetarnas fel. Personen har då 

en skyldighet att inte låta en sådan situation överföras i bemötande gentemot kollegorna. 

Även vad gäller stress har individen ett eget ansvar att inte överföra aggressioner på sina 

kollegor.   

 

Fredriksson påpekar även vikten av det egna ansvaret vad gäller den fysiska arbetsmiljön. 

Handelsbanken har årligen arbetsmiljöronder, där de identifierar sådant som inte 

fungerar. Den fysiska arbetsmiljön på Handelsbanken upplevs av Fredriksson kunna bli 

bättre, vilket det arbetas med genom att exempelvis byta ut bord och stolar. Det svåraste 

att förändra är sådant som involverar fastigheten, då den är kulturmärkt får 

Handelsbanken inte vidta åtgärder hur som helst. Fredriksson poängterar att banken 

befinner sig i en gammal fastighet, som funnits sedan 1915-talet och är därmed inte 

byggd för att drivas som bank på 2000-talet. Den mentala arbetsmiljön, upplevs av 

Fredriksson som god. Dock menar Fredriksson att detta får ses över en längre tidsperiod, 

då en anställd inte kan prestera på bästa sätt varje dag. Över tiden tror Fredriksson att 

relationen mellan kollegorna samt kunderna har stärkts och personalen försöker att arbeta 

som en grupp, där de både tar ansvar för varandra och för gruppen som helhet. 

Fredriksson menar att arbetsmiljön alltid måste utarbetas, dock menar Fredriksson att de 

anställda inte kan säga att det enbart är chefens ansvar, då även den anställde har ett 

ansvar. 

 

På Handelsbanken ansvarar Fredriksson för arbetsmiljön och hälsan. Om något behöver 

åtgärdas får Fredriksson gehör från övrig personal, men poängterar att det egna ansvaret 

är väldigt stort. Uppföljningen av bra prestationer, anses av Fredriksson vara bra. Dock 

tror Fredriksson att detta alltid är något som kan förbättras. Fredriksson upplever att 

ventilationen på Handelsbanken är en brist i den fysiska arbetsmiljön, eftersom det är en 

gammal och stor byggnad. Detta går dock inte att göra så mycket åt, på grund av de 
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begränsningar som finns. På Handelsbanken finns dessutom mycket datorer och 

belysning som alstrar mycket värme, vilket därmed medför att stora volymer luft måste 

värmas respektive kylas. Uppstår stora väderomslag tenderar Handelsbankens ventilation 

att inte fungera, vilket Fredriksson upplever medför trötthet. Detta problem har dock 

identifierats, men på grund av byggnadens kulturmärkning är det många som ska säga sitt 

i frågan. 

 

Lokalt erbjuder Handelsbanken en årlig hälsoundersökning till de anställda, vilket 

bekostas av banken. Detta är något Fredriksson utnyttjar, då denna är frivillig finns denna 

möjlighet så länge det efterfrågas. Handelsbanken erbjuder även sin personal massage sex 

gånger per år. Centralt erbjuder Handelsbanken ekonomiskt bidrag för vissa typer av 

aktiviteter så som gym, vilket uppgår till en summa av 500-600 kronor per termin. Detta 

menar Fredriksson ska främja personalen till att ta ett eget ansvar för sin hälsa. Det egna 

ansvaret är viktigt att lyfta fram, menar Fredriksson, då det egna ansvaret aldrig kan 

skjutas över på någon annan. Får till exempel en anställd ont i axlarna för att de sitter fel, 

måste denne signalera om sin situation för att Handelsbanken ska kunna åtgärda felet. 

Fredriksson anser att friskvården fungerar bra och vad gäller hälsoundersökningen 

utnyttjades denna mindre i början, men idag utnyttjas den desto mer. Fredriksson anser 

sig inte märka av någon skillnad på personalens hälsa då de utnyttjar friskvården. Han 

tror istället att personalen anser att det är viktigt att en sådan möjlighet finns på en 

arbetsplats, då det skapas en känsla hos de anställda av att arbetsgivaren tar sitt ansvar 

och bryr sig.    

 

Handelsbanken har ett öppet kontorslandskap, där även Fredriksson arbetar. Fredriksson 

föredrar att sitta bland övrig personal, istället för inne på ett kontor, då det ger en känsla 

för verksamheten. Personalen har även tillgång till mindre rum vid känsliga kundfrågor. 

Fredriksson arbetar ofta vid datorn, dock sällan en hel arbetsdag. Han menar att det 

egentligen inte är någon av de anställda som sitter eller står vid datorn en hel dag. De som 

arbetar stående vid datorn är personalen i kundtjänst, dock finns även en möjlighet att 

variera sin arbetsställning till att sitta ner. Fredriksson upplever sig inte få besvär av 

datorarbetet. Handelsbanken har höj- och sänkbara bord samt stolar, men det påpekas 

dock att all utrustning inte är elektrisk. Fredriksson menar att det oftast är kundtjänst som 

är utsatta för monoton arbetsställning och har därmed en större risk att skada sig. En del i 

personalstyrkan använder sig av hjälpmedel för att förhindra exempelvis musarm, då de 

har andra alternativ istället för en datormus. Även vad gäller ergonomin, betonar 

Fredriksson att det egna ansvaret är mycket viktigt, då personen måste underrätta chefen 

om det föreligger några besvär.   

 

Fredriksson menar att det finns två typer av stress, nämligen positiv och negativ. Den 

positiva stressen kan uppstå när en individ har mycket arbetsuppgifter. Så länge stressen 

är på en hanterbar nivå har den en positiv inverkan, då personalen tenderar att arbeta 

effektivare. Stress på Handelsbanken finns till och från och den negativa uppstår när en 

individ är understimulerad och inte har tillräckligt med arbetsuppgifter. Denna typ av 

stress är viktig att vara uppmärksam på, då det kan uppstå en situation av otillräcklighet. 

Personligen anser inte Fredriksson sig vara stressad. Vad gäller arbetsuppgifternas krav, 

tror Fredriksson att den största kravställaren oftast är individen själv, dock har han även 
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krav från sina chefer. Arbetsuppgifternas krav på honom anses rimliga och han anser sig 

ha möjlighet att arbeta självständigt.  

 

Den största faran med Fredrikssons yrke är att ett rån ska inträffa, vilket Handelsbanken 

har återkommande genomgångar kring. De arbetar i den mån det går med att försöka 

eliminera risken för rån. Fredriksson berättar att Handelsbanken har beredskapsgrupper 

samt stödgrupper om en sådan situation skulle inträffa, därför anser han att ledningen tar 

sitt ansvar. Fredriksson poängterar dock att en individ inte ständigt kan gå och oroa sig. 

För att förhindra att oro infinner sig samtalar Handelsbanken kontinuerligt kring dessa 

frågor samt försöker skapa rutiner, då det är viktigt att den anställde känner en trygghet i 

att systemet fungerar.  
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Följande avsnitt ämnar dra paralleller mellan undersökningens insamlade empiri och 

den bearbetade referensramen, samt föra en diskussion kring ämnena.  

 

5 Analys 

5.1 Den inre och yttre miljöns påverkan 

Petersson (1995) delar upp begreppet miljö i en inre och yttre miljö där den inre 

innefattar arbetsplatsen och den yttre individens fritidsmiljö. Petersson (1995) menar 

vidare att dessa två miljöer kan inverka på varandra, vilket betonas av Mikael Fredriksson 

på Handelsbanken som menar att en individ har ett ansvar för relationen till sina kollegor 

på arbetsplatsen. Fredriksson menar att om en person exempelvis skulle få punktering på 

väg till arbetet är detta inte kollegornas fel, utan beror på andra omständigheter. Han 

menar att personen har ett ansvar att lägga sådan frustration åt sidan för att kunna utföra 

sitt arbete på bästa sätt. Petersson (1995) tar vidare upp att en individ som har problem i 

sin hemmiljö tenderar att överföra dessa frustrationer på sina arbetskamrater, i form av en 

negativ attityd. Fredriksson menar att om en person har problem gällande 

hemförhållandena, med exempelvis sin respektive eller sina barn, är inte detta 

medarbetarnas fel. Personen har enligt Fredriksson en skyldighet att inte låta en sådan 

situation påverka bemötandet med kollegor. Att inte låta sin hemmiljö inverka på arbetet, 

är dock inte alltid det lättaste då människan har svårare att helt styra och koppla bort 

situationer där känslor finns inblandade. Om exempelvis en familjemedlem avlider är det 

naturligt för människan att känslomässigt påverkas. Då individen som helhet drabbas vid 

en sådan situation är det svårt att inte låta detta inverka på arbetet. Självklart bör det 

finnas en vilja att situationen inte ska påverka arbetet men en arbetstagare är mänsklig, 

vilket inte får glömmas bort. Därmed tenderar det alltid att finnas en viss påverkan 

mellan hemmiljö och arbetsmiljö, vilket inte går att undvika. 

 

Som nämnts ovan menar Petersson (1995) att inre och yttre miljö påverkar varandra och 

utifrån undersökningens intervjuer, finner vi att långa arbetstider tenderar att inverka på 

en individs hemmiljö. Lotta Gustavssons arbetsdag på ICA, Baronen avslutas klockan 

18:00 och skulle inte klara av ett arbete till klockan 22:00. Vidare poängteras långa 

öppettider av Gunilla Erixon på ICA butiken i Berga, som menar att långa öppettider inte 

går att undvika, då butiker tenderar att öppna upp allt mer. Vidare berättar Åsa Cavalchini 

på Swedbank att arbetstiderna på banken blir allt längre och menar att anställda som har 

barn vill hem, men har svårt att komma ifrån arbetet. Att individer tenderar arbeta allt 

senare på kvällen, finner vi har kopplingar med Peterssons (1995) resonemang kring 

arbetsplatsens inverkan på individens hemmiljö. När öppettiderna förlängs blir 

arbetsdagen längre, vilket anses inverka på individens ursprungliga fritid. Har den ena 

personen i familjeförhållandet ett längre arbetspass, ger detta mer ansvar i hemmet åt den 

personen med kortare arbetsdagar. De långa arbetstiderna tenderar därmed att leda till en 

ojämn ansvarsfördelning, vilket kan skapa svårigheter på hemmafronten.  
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5.2 Arbetsmiljö 

Enligt Petersson (1995) kan arbetsmiljö delas in i fysisk respektive psykisk arbetsmiljö. 

Av undersökningens intervjupersoner nämner endast de personer som innehar en ledarroll 

att arbetsmiljö även innefattar psykiska faktorer. Anledningen till att enbart dessa 

personer reflekterar över den psykiska arbetsmiljön kan bero på att de på något sätt har 

varit eller är involverade i miljöfrågor på arbetsplatsen. Bankverksamheten tenderar även 

att lägga större vikt vid arbetsmiljön i sin helhet än vad handelsverksamheten gör. En 

arbetsdag inom bankverksamheten består till stor del av stillasittande arbete vid en dator, 

vilket gör att arbetet bli väldigt monotont och risken för besvär ökar. Då personalen på ett 

bankkontor besitter viktig kunskap för verksamheten, är det därför av större vikt att måna 

om denna kunskap, det vill säga personalen. Därmed tenderar mer resurser att läggas på 

att de anställda har de bästa förutsättningarna för att kunna prestera.   

5.2.1 Fysisk arbetsmiljö och dess koppling till individens hälsa 

Enligt Zanderin (1997) är den fysiska miljön den miljö som individen vistas i, så som 

arbetslokal samt byggnad. Den fysiska arbetsmiljön innefattar även arbetslokalens 

tillhörigheter och författaren betonar vikten av att den fysiska arbetsmiljön underhålls för 

att öka trivseln hos individen samt minska risken för att skador ska uppkomma. På ICA 

Baronen har dock dessa faktorer inte tagits hänsyn till, då Gustavsson anser att den 

fysiska arbetsmiljön, så som kassastolar, är väldigt utsliten. Även Maria Rischpes på ICA 

Baronen betonar att mycket av den fysiska arbetsmiljön är i behov av att bytas ut. Hon 

nämner även att kassaarbetet är väldigt monotont, vilket medför besvär med axlar och 

kassastolarnas sämre skick bidrar inte till att besvären minskar. Fallet på ICA Baronen 

tenderar inte att överensstämma med vad Zanderin (1997) menar med att den fysiska 

arbetsmiljön ska underhållas. För att personalen inte ska utsättas för skador i sitt arbete 

borde det därför vara viktigt för ICA Baronen att förbättra sin fysiska arbetsmiljö. Även 

om personalen inte har upplevt några skador hitintills bör arbetsgivaren inte utesluta att 

en skada i framtiden kan uppstå, utan underhållningen av utrustningen kan även vara i ett 

förebyggande syfte.   

 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) skriver att en kreativ miljö bidrar till att en person 

känner sig frisk och hur en kreativ miljö kan skapas är att arbetslokalen har högt i tak. 

Även Petersson (1995) nämner att arbetslokalens utformning påverkar en individs hälsa 

samt hur denne trivs på arbetsplatsen. Vad gäller synpunkterna kring arbetslokalens 

rymlighet skiljer sig dessa åt mellan undersökningens intervjupersoner. Erixon anser att 

ett arbete på kontor lätt tenderar att bli ensamt och anser att kassaarbete ger variation, då 

hon får kundkontakt. Detta tyder på att Erixon är i behov av den sociala kontakten, som 

nämns av Cronsell, Engvall och Karlssons (2003), vilka menar att arbetsplatsen är viktig 

ur en social aspekt. Lars Wribe arbetar i ett öppet kontorslandskap på Swedbank, men 

föredrar att arbeta på ett kontor, då det blir mer avskärmat och privat samt att ljudnivån 

minskar. Cavalchini, Karin Mattsson på Handelsbanken samt Fredriksson anser sig trivas 

bra i ett öppet kontorslandskap. Mattsson och Fredriksson menar att det öppna 

kontorslandskapet medför en känsla och överblick för verksamheten, vilket enligt 

Petersson (1995) kan bidra till ökad trivsel. Angelöw (2002) betonar vikten av att en 

ledare är tillgänglig för de anställda och därmed inte sitter inlåst på sitt kontor. 

Anledningen till att Mattsson och Fredriksson föredrar att sitta i det öppna 
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kontorslandskapet kan även bero på att de innehar en chefsposition och därmed vill ha en 

viss överblick på de anställda. Vidare kan ett annat skäl till att det öppna 

kontorslandskapet föredras vara att de vill tona ner sin chefsroll och bli ”en i gänget”. Det 

bör dock även ses ur en anställds perspektiv, då denne enligt oss antingen kan påverkas 

positivt eller negativt av att ha chefen sittande vid skrivbordet bredvid. Exempelvis kan 

den anställde antingen arbeta effektivare eller uppleva stress, på grund av en känsla av 

övervakning. 

 

Petersson (1995) tar upp att en arbetslokal består utav olika faktorer och betonar vikten 

av att dessa tas om hand och Zanderin (1997) menar att om det förekommer brister i den 

fysiska arbetsmiljön ska dessa åtgärdas. Fredriksson anser att ventilationen på 

Handelsbanken inte är den bästa. Dock är byggnaden som banken befinner sig i 

kulturmärkt, vilket för med sig hinder vid en eventuell ombyggnation gällande 

exempelvis en förbättring av ventilationen. Anledningen till att ventilationen bör fungera 

är för att rätt temperatur ska infinna sig i en arbetslokal, då människan annars tenderar att 

känna sig matt och slö, menar Petersson (1995). Att känna sig matt och slö på grund av 

fel temperatur är något som har upplevts av Fredriksson samt Mattsson och Mattsson har 

även upplevt sämre ventilation på andra bankkontor hon arbetat på. Även Wribe påpekar 

att ventilationen på Swedbank kunde ha varit bättre. Detta tyder på brister i den fysiska 

arbetsmiljön och vad gäller ventilationen borde den förbättras för att minska risken för 

trötthet, då trötthet i sin tur kan skapa ineffektivitet i verksamheten på grund av att 

individen att inte kunna prestera till fullo. I Handelsbankens fall blir det dock svårare att 

åtgärda felet då byggnaden är kulturmärkt.  

 

Miller (1991) betonar vikten av att temperaturen i arbetslokalen är rätt, då 

kontorsmaskiner alstrar värme, vilket därmed höjer temperaturen. Då bankverksamheten 

består av mycket datorer är det främst i denna verksamhet som kontorsmaskinerna kan 

vara en bidragande orsak till att en sämre ventilation har upplevts på Swedbank och 

Handelsbanken. Kontorsmaskinernas betydelse tas dessutom upp av Fredriksson som 

menar att ventilationen inte fungerar vid stora värmeomslag. Gustavsson anser att 

ventilationen och temperaturen på ICA Baronen är god, men tillägger att det kan bli kallt 

inne i butiken. Hon menar dock att det inte går att åtgärda, på grund av att en 

livsmedelsbutik måste hålla en relativt låg temperatur. Vidare berättar Erixon att det blir 

instängt på hennes kontor när dörren är stängd, vilket tyder på en sämre ventilation. 

Anledningen till att det inte förekommit lika mycket synpunkter kring ventilationen i 

butikslokalerna på ICA-butikerna kan bero på att dessa lokaler delvis består av kyldiskar, 

vilket tenderar att sänka temperaturen i lokalen. Peterson (1995) menar att vissa yrken 

kräver att individen arbetar i onormala temperaturer, så som frysdiskar och betonar vikten 

av att rätt arbetskläder används för att undvika skador. Siv Johansson på ICA Berga 

berättar att de idag använder vantar då de arbetar i frysdisk och med plastmaterial. Dock 

har vantar inte alltid varit ett alternativ, vilket gjorde att Johanssons händer tog skada och 

hon drabbades av eksem. Detta visar därmed på hur betydelsefullt Peterssons (1995) 

resonemang kring rätt utrustning är. Dock finns det en viss tendens till att ingripa när 

skadan väl är skedd och det läggs inte lika mycket resurser på att agera i ett förebyggande 

syfte. Även om utrustningen finns är det viktigt att arbetsgivaren också tar sitt ansvar 
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kring att informera de anställda om hur och vad utrustningen ska användas till för att 

undvika ytterligare skador.  

 

Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) tar vidare upp att det inte enbart är arbetslokalen 

som har betydelse för den anställde, utan att även miljön i personalmatsalen. Miljön i en 

personalmatsal ska, enligt författarna, vara avslappnad och inredd med ljuddämpande 

mattor, för att skapa en lugn atmosfär. Cavalchini betonar vikten av att fikarummet är 

ljust, speciellt på vintern då personalen börjar och avslutar arbetsdagen när det är mörkt. 

Gällande fikarummet berättar Cavalchini att ljudnivån tenderar att bli hög, då personalen 

samlas samtidigt. Då en fridfull personalmatsal är viktig för Cavalchini skulle, enligt 

Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) en lugnare atmosfär kunna skapas med hjälp av 

ljuddämpande mattor. Cavalchini berättar att Swedbank i sin tur arbetar med en lösning 

på problemet. Anledningen till att Swedbank borde åtgärda problemet är att rasten bör 

vara en tid för återhämtning, enligt Cronsell, Engvall och Karlsson (2003). Trivs inte 

individen i personalmatsalen blir det svårare för personen att hämta nya krafter till att 

genomföra resten av arbetsdagen.  

 

Vad gäller hög ljudnivå menar Petersson (1995) att denna kan skada en individs hörsel. 

Johansson och Erixon berättade att de upplever sus i öronen, men tror dock att det är 

åldersrelaterat. Under intervjuerna på ICA Berga uppmärksammades att Erixons kontor 

fanns beläget ute på lagret, vilket enligt oss höll en hög ljudnivå och vidare berättade hon 

att dörren ofta stod öppen på grund av dålig luft. Vidare berättar Johansson att även hon 

vistas ute på lagret. Den höga ljudnivån kan därmed vara en anledning till att båda 

upplevde problem med hörseln. Petersson (1995) menar att en hörselskada kan ta upp till 

tio år att utveckla, då Erixon har arbetet på ICA i 32 år och Johansson i 22 år, är det inte 

är helt omöjligt att deras sus i öronen är arbetsrelaterat.  

5.2.2 Tungt arbete 

Petersson (1995) skriver att människans kropp kan ta skada av ett arbete som 

karaktäriseras av tunga lyft och Alfredsson och Petersson (2000) menar att personen 

därför bör använda hjälpmedel i form av vagnar. Gustavsson och Johansson berättar att 

det i ICA butiken förekommer tungt arbete och att vissa hjälpmedel finns att tillgå. 

Alfredsson och Petersson (2000) tar vidare upp att tunga lyft egentligen bör undvikas, 

vilket enligt oss är näst intill omöjligt inom handelsverksamhet. Självklart kan personalen 

underlätta sin situation med hjälpmedel, men det tunga arbetet tenderar att inte helt kunna 

undvikas, då varorna måste upp på hyllorna. Alfredsson och Petersson (2000) menar att 

anledningen till att vara försiktig med att lyfta för tungt är att personen kan få värk, då 

kroppen överbelastas. Johansson berättar att hon har besvär med sin rygg och då hon 

arbetat på ICA i 22 år är det mycket möjligt att skadan kan vara arbetsrelaterad, på grund 

av att dagens hjälpmedel inte fanns att tillgå förr. Flera års tungt arbete kan därmed föra 

med sig skador på kroppen, vilket tyder på att personen bör tänka långsiktigt även om 

individen inte känner av besvär i dagsläget.  

 

Med tanke på Johanssons besvär med ryggen kan hennes arbete utifrån sett uppfattas 

kunna påverka henne mer än vad hon själv anser. För att underlätta hennes arbete skulle 

hon exempelvis kunna använda el-hissar, men anser sig inte vara i behov av detta. 
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Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) skriver att en person som i sitt yrke utsetts för 

faktorer som kan tyckas påverka hälsan, ändå kan känna ett välbefinnande. Får personen i 

sitt arbete mycket social kontakt, kan denne anse sig friskare än vad den egentligen borde 

göra. Järvholm (1996) menar vidare att hälsan inte enbart kan ses ur en fysisk synvinkel, 

utan även att sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Anledningen till att 

Johansson inte tänker mindre på sitt besvär, finner vi kan bero på att hennes arbete 

karaktäriseras av mycket kundkontakt. En bidragande orsak till att personen inte 

reflekterar över det existerande problemet i lika stor utsträckning kan därmed vara den 

sociala kontakten, vilken hjälper individen att leda bort tanken på problemet. Även om 

Johansson känner ett välbefinnande får den fysiska skadan inte glömmas bort, då den kan 

förvärras av tungt arbete. Då Johansson mycket väl tror att skadan kan vara 

arbetsrelaterad, tyder det på vikten av hjälpmedel vid tungt arbete, vilket inte enbart kan 

gynna individens hälsa utan även verksamheten då de anställda kan stanna kvar längre i 

arbetslivet.     

 

Arbetet på ICA Baronen kan tyckas som ett tungt arbete, vilket bekräftas av Rischpes och 

Gustavsson, trots detta upplever de inga besvär. Anledningen till detta kan vara att den 

sociala hälsan, som nämns av Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) har betydelse för 

hur en individ mår. Den sociala hälsan innebär, enligt författarna hur stämningen och 

sammanhållningen mellan de anställda på arbetsplatsen är. Gustavsson poängterar att hon 

tycker att ICA Baronen har ett bra arbetslag och Rischpes berättar i sin tur att hon tycker 

om att samtala med kollegorna i fikarummet, vilket tolkas som att de trivs med sina 

arbetskamrater. Den sociala hälsan tenderar därmed att väga upp den fysiska.  

5.2.3 Arbetsmiljö vid en bildskärm 

Enligt Edling, Nordberg och Nordberg (2003) ger bildskärmsarbete en minskad variation 

i kroppens muskler, vilket kan leda till besvär. Intervjupersonerna i undersökningen har 

uppfattat och påverkats olika av ett arbete vid dator och, vi finner att uppfattningarna har 

ett samband med hur lång tid individen spenderar vid datorn. Sitter personen en längre 

period tenderar denna att känna av ett ökat besvär med bland annat nacke och skuldror. 

Gustavsson arbetar vid datorn ungefär en halvtimme per dag och upplever inga besvär. 

Petersson (1995) menar att människan inte bör sitta ner i mer än 20 minuter i sträck för 

att undvika skador, då hon inte är skapad för att sitta i längre perioder. Anledningen till 

att Gustavsson inte har upplevt några skador kan därför bero på att hon endast arbetar en 

kortare tid vid datorn. Erixon däremot sitter dagligen omkring två till tre timmar vid en 

bildskärm och upplever att hon får spänningar av ett stillasittande arbete. Cavalchini 

berättar att hon i stort sett hela dagen arbetar vid datorn och även hon upplever besvär. 

Petersson (1995) menar vidare att det inte bör gå mer än en timme innan individen tar en 

paus, vilket kan vara en anledning till att Cavalchini och Erixon känner ett ökat besvär av 

bildskärmsarbete. Enligt litteraturen borde en individ för att må så bra som möjligt ta fler 

raster, dock förhåller det sig inte på det sättet i verkligheten. Vi finner därmed att det 

finns en konflikt mellan datorarbete och individens kroppsliga begränsning. Vid 

stillasittande uppgifter säger kroppen ifrån och är i behov av täta raster. Skulle dock varje 

individ ta det rekommenderade antalet pauser skulle arbetet ta allt för lång tid att utföra 

och därmed skapa större kostnader för arbetsgivaren. Därmed finner vi det svårt för 

kroppen att vila så mycket som Petersson (1995) menar att den egentligen är i behov av. 
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Miller (1991) skriver att en individ som upplever besvär med exempelvis nacken, 

tenderar att drabbas av en ökad trötthet. Edling, Nordberg och Nordberg (2003) menar att 

en person därför bör variera sina arbetsuppgifter. Ett administrativt arbete, så som på ett 

bankkontor, tenderar att ha mindre varierande arbetsuppgifter då intervjupersonerna i 

undersökningen berättar att de i princip spenderar en hel dag vid datorn. I 

undersökningen skiljer sig dock variationen av arbetsuppgifterna mellan en chef och en 

anställd. Mattsson, ställföreträdande kontorschef på Handelsbanken, anser sig ha ett 

väldigt varierande yrke då hon förutom datorarbete bland annat går på kundluncher. 

Wribe, som inte innehar en chefsposition, uppskattar att han i sin tur sitter omkring sex 

timmar vid datorn per dag, vilket även Cavalchini gör. Tolkningen av de varierande 

arbetsuppgifterna som tas upp av Edling, Nordberg och Nordberg (2003) kan göras olika, 

men enligt oss innebär varierande arbetsuppgifter att individen går ifrån och gör något 

helt annat än att sitta vid en bildskärm. Då Cavalchini berättar att hon även arbetar i 

kassan, är detta endast en förflyttning från ett bildskärmsarbete till ett annat, vilket 

därmed inte ger någon variation i själva arbetsuppgiften. Även här tenderar det att finnas 

en konflikt vad gäller kroppens behov och arbetets krav, då ett administrativt arbete har 

mindre möjlighet att kunna ge variation i arbetsuppgifterna. Anledningen till vikten av att 

kunna variera sitt arbete är för att individen inte ska drabbas av fysiska skador, menar 

Edling, Nordberg och Nordberg (2003). Utsikterna för variation är dock relativt små i 

vissa yrken, vilket gör att fysiska skador därmed kanske inte helt går att undvika. 

Självklart kan arbetet underlättas genom bättre utrustning, men problemet tenderar ändå 

att finnas kvar, då själva variationen inte förändras.   

 

Som tidigare nämnts består Wribes arbetsuppgifter till stor del av bildskärmsarbete och 

upplever inte några besvär, vilket heller inte Mattsson gör. Edling, Nordberg och 

Nordberg (2003) menar dock att en person kan må bra trots att den, ur en objektiv 

synvinkel tycks befinna sig i en miljö som egentligen borde påverka individen mer. 

Anledningen till att Wribe och Mattsson ändå kan känna välbefinnande kan bero på att de 

i sitt arbete får mycket social kontakt. Edling, Nordberg och Nordberg (2003) tar vidare 

upp att äldre personer tenderar att känna mer besvär än yngre. Intervjupersonerna i 

undersökningen som var relativt unga, det vill säga under 40-årsåldern, upplever sig ha 

mindre problem än de äldre intervjupersonerna gjorde. Detta kan bero på att en yngre 

person ofta har en bättre fysik, vilket ger individen bättre förutsättningar att klara av 

arbetslivets påfrestningar. Anledningen till att äldre personer upplever mer besvär än 

yngre, kan i sin tur beror på att de har befunnit sig i arbetslivet en längre tid. En äldre 

person har därmed utsatts för mer påfrestningar, vilket gör att minsta lilla belastning 

uppmärksammas mer.  

 

Fredriksson betonar att arbetsmiljön inte enbart är chefens ansvar utan poängterar att 

även den anställde har ett ansvar. Han menar att om en person exempelvis får besvär med 

axlarna måste denne själv signalera om sin situation för att arbetsgivaren ska kunna 

åtgärda felet och menar att det egna ansvaret aldrig kan skjutas över på någon annan. 

Enligt Arbetsmiljölagen ska det finnas ett samarbete mellan personal och chef gällande 

god arbetsmiljö, vilket tolkas som att både chefen och den anställde har ett ansvar. Den 

anställde ska därmed meddela om dennes situation är allt för dålig och därefter är det 
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chefens ansvar att åtgärda situationen, vilket Fredriksson tenderar att föra ett bra 

resonemang kring.  

5.2.4 Ergonomi 

Edling, Nordberg och Nordberg (2003) poängterar att målsättningen med ett 

bildskärmsarbete är att verksamheten ska bidra till att den anställdes arbetsmiljö är god 

samt att bildskärmsarbetet ska stimulera individens hälsa, men även produktiviteten i 

verksamheten. Vad gäller datorarbetsplatsen på ICA Baronen anser Rischpes att stolarna 

borde bytas ut och menar att en satsning skulle gynna personalen på lång sikt. 

Intervjupersonerna på ICA Baronen berättar att de dagligen endast spenderar omkring 30 

minuter vid en dator och vi menar att en förbättring av utrustningen kanske inte skulle 

leda till en ökad produktivitet, som nämns av Edling, Nordberg och Nordberg (2003), då 

det anses svårare att ytterligare effektivisera ett redan kort arbetspass vid datorn. Därför 

skulle en förbättring, enligt oss i handelsverksamheten inte ha lika stor betydelse i den 

bemärkelsen att arbetet vid datorarbetsplatsen kan utföras snabbare, utan en förbättring 

skulle snarare ha större betydelse för individens hälsa.  

 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) menar att även om en tjänst endast kan utföras på ett 

sätt bör företaget fokusera på individen bakom tjänsten och ställa sig frågan hur de kan 

förbättra personens situation. Intervjupersonerna inom Handelsbanken och Swedbank 

berättade att om de anställda ansåg sig vara i behov av ergonomisk utrustning köptes 

detta in. Då arbetsuppgifterna inom bankverksamheten består av mycket 

bildskärmsarbete tenderar denna verksamhet att vara i större behov av att de rätta 

förutsättningarna infinner sig för att personalen ska prestera så bra som möjligt. Finns den 

rätta ergonomiska utrustningen i bankverksamheten kan det i sin tur stimulera till att det 

långa arbetspasset vid datorn kan bli effektivare samt gynna individens hälsa då skador 

kan undvikas. Edling, Nordberg och Nordberg (2003) tar vidare upp att ergonomins 

utformning skiljer sig mellan olika yrken. En anledning till att intervjupersonerna på 

ICA-butikerna inte utrustar datorarbetsplatsen på ett liknade sätt som bankverksamheten, 

kan bero på att de inte arbetar mot datorn i lika stor utsträckning. ICA-butikerna har 

istället fokus på handelsverksamhet och en satsning på att förbättra datorarbetsplatsen 

kan ur deras synvinkel vara mindre lönsamt för företaget, då resurser ur deras perspektiv 

istället skulle kunna läggas på handelsavdelningen.     

 

Som tidigare nämnts berättar Mattsson att ergonomisk utrustning köps in till 

Handelsbanken om någon av de anställda är i behov av detta, dock har det inte köpts in 

till all personal. Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) menar att en arbetsplats som är 

utrustad med ergonomiska hjälpmedel även kan förebygga uppkomst av ohälsa bland de 

anställda. Att enbart köpa in utrustning vid behov, visar en tendens till att ingripa när 

skadan väl är skedd. Handelsbanken borde därför reflektera mer över hur ett 

införskaffande av ergonomisk utrustning till all personal, i ett förebyggande syfte, skulle 

kunna främja hälsan och produktiviteten i verksamheten. Edling, Nordberg och Nordberg 

(2003) menar vidare att en individ naturligtvis har ett eget ansvar att tänka på sin 

arbetssituation, vilket även betonas av Fredriksson. Har dock individen de rätta 

förutsättningarna från början bör det vara lättare för denne att prestera. 
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5.3 Psykisk arbetsmiljö 

5.3.1 Våld och hot 

Gustavsson och Lundberg (2004) skriver att arbetsgivaren har ett ansvar gällande 

arbetsplatsens säkerhet samt att utbilda de anställda i hur de ska agera vid en hotfull 

situation. Arbetsgivaren har även en skyldighet att ta hand om sin personal efter att ett rån 

har inträffat, menar författarna. Samtliga av intervjupersonerna i undersökningen anser att 

det finns rutiner kring säkerhet och att ledningen tar sitt ansvar i denna fråga. Vidare 

skriver Gustavsson och Lundberg (2004) att en individ som utsätts för en våldssituation 

kan drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa, där psykisk ohälsa kan yttra sig i form av 

oro. Risken och oron för att en våldsam situation ska uppstå, uppfattas olika av 

undersökningens intervjupersoner och anledningen till detta förhållningssätt, finner vi 

vara att en person som känner någon eller själv har upplevt en hotfull situation tenderar 

att påverkas mer än andra. Därmed tenderar en person inte enbart att kunna drabbas av 

psykisk ohälsa när den utsätts för en våldssituation, utan även andra faktorer har 

betydelse. En bidragande orsak till ökad oro kan även vara medias påverkan då rånrisken 

på senare tid uppmärksammats mer, vilket påpekas av Mattsson. Det tenderar därför att 

finnas en möjlighet att medias fokusering på rån kan bidra till att individen reflekterar 

mer över oron, vilket i sin tur kan skapa psykisk ohälsa. Enligt Fredriksson kommer det 

alltid att finnas en risk för att ett rån ska inträffa och menar att en individ inte ständigt kan 

gå och oroa sig. Detta kan dock vara lättare sagt än gjort, då individen inte alltid kan råda 

över att oron infinner sig.  

5.3.2 Stress och dess orsaker 

Angelöw (2002) delar in stress i positiv och negativ stress, där negativ sådan innebär att 

en person jagar upp sig själv för en situation eller utsätts för stress en längre tid. Positiv 

stress innebär en meningsfull ansträngning för personen. En situation som upplevs som 

stressig för en individ, behöver dock inte upplevas som stressig för en annan, utan 

uppfattningen är väldigt individuell, menar Angelöw (2002). I likhet med nämnda 

författare upplever undersökningens intervjupersoner att stress infinner sig på respektive 

arbetsplats, dock reagerar inte alla över den och många anser att stress kan vara positivt, 

då personen presterar bättre. Vidare skriver Zanderin (1997) att stress kan uppstå som en 

tvist mellan individens förmåga och de krav som ställs på personen, är kraven högre än 

vad personen klarar av, skapas stress. Cavalchini berättar att hon upplever stress när 

personalen har många kunder att ta hand om. Hon berättar även att de har 

uppföljningssamtal där banken går igenom hur mycket personalen i fråga har sålt. 

Cavalchini upplever att det är jobbigt att ha krav på sig när det kommer in färre kunder på 

bankkontoret, på grund av att hon säljer mindre, vilket också kan vara en källa till stress. 

Den tvist som nämns av Zanderin (1996) gällande individens förmåga och de ställda 

kraven som kan orsaka stress, finner vi vara svår att ta ställning till i Cavalchinis fall, då 

kraven är relaterade till hur mycket kunder som kommer in på banken. Därmed är det 

svårt att avgöra om hennes krav är för höga. Vetskapen om att individen måste prestera 

men inte kan på grund av för lite kunder tenderar dock att tyda på något för högt ställda 

krav. Detta, i kombination med uppföljningssamtal, kan vara en stor bidragande orsak till 

uppkomsten av stress. Hade kraven varit lägre hade hon troligtvis inte upplevt en 

arbetsdag med färre kunder lika jobbig.  
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Zanderin (1997) skriver att om kraven är högre än vad individen klarar av uppstår stress, 

vilket tolkas som att om en person anser sig ha rimligt ställda krav, är dessa i balans med 

individens förmåga och därmed kan stress undvikas. Mattsson och Fredriksson anser sig 

ha rimliga krav och upplever sig inte utsättas för mycket stress, vilket tyder på att 

arbetsuppgifternas nivå är i balans med deras förmåga att prestera. Järvholm (1996) 

menar i sin tur att chefer tenderar att ha fria arbetsuppgifter och en anledning till att 

Mattsson och Fredriksson inte upplever mycket stress kan även bero på att de har 

möjlighet att påverka sin situation i större utsträckning. Som tidigare nämnts delas stress 

in i negativ respektive positiv stress och Alfredsson och Petersson (2000) menar att 

negativ stress kan uppkomma då personen har för mycket arbetsuppgifter. Negativ stress 

kan, enligt författarna även uppkomma om personen inte har möjlighet att påverka sin 

situation på arbetsplatsen eller om individen har för lite att göra. Fredriksson menar att 

negativ stress uppstår när en person är understimulerad och inte har tillräckligt med 

arbetsuppgifter och menar att de måste vara vaksamma på denna typ av stress, då det kan 

uppstå en situation av otillräcklighet. Att Fredriksson enbart menar att negativ stress kan 

uppkomma då personen är understimulerad kan anses underligt, då den farligaste stressen 

enligt litteraturen anses vara för mycket arbetsuppgifter. Även om Fredriksson själv inte 

upplever någon stress, bör en tanke riktas till att personalens arbetsuppgifter även kan 

tendera att bli för krävande och därmed skapa stress. Alltså behöver inte stress enbart 

uppstå av att en individ är understimulerad.     

5.3.3 Arbetsklimat 

Gustavsson anser sig trivas på sin arbetsplats och upplever att gemenskapen är god. Hon 

tillägger även att hon vill ha mycket arbetsuppgifter, då det får tiden att gå fortare. 

Angelöw (2002) menar att det ska finnas en glädje att gå till sin arbetsplats, vilket i 

Gustavssons fall tenderar att vara tvetydigt. Att vilja få tiden att gå fortare ger en känsla 

av att vilja hem lika fort igen, vilket tyder på att hon i viss mån inte trivs med sin 

arbetssituation. Att trivas för Gustavsson kan innebära att trivas tillsammans med sina 

kollegor och behöver inte innebära själva arbetet i sig. Cronsell, Engvall och Karlsson 

(2003) menar att hur stämningen och sammanhållningen är mellan en individ och dennes 

arbetskamrater är faktorer som har betydelse för en individs hälsa och vi menar att 

faktorerna även har betydelse för huruvida en individ trivs på sin arbetsplats. Gustavssons 

trivsel med arbetskamraterna, visar en tendens till att väga tyngre än trivseln med 

arbetsuppgifterna samt möjligheten att påverka sin situation på arbetsplatsen.  

 

Angelöw (2002) betonar vikten av att arbetsplatsen bör vara positiv och sund för att ett 

bra arbetsklimat ska infinna sig. Vidare menar författaren att ett bra arbetsklimat 

kännetecknas av att det finns en god gemenskap mellan arbetskamraterna. 

Intervjupersonerna i undersökningen ansåg att det fanns en god samhörighet på 

arbetsplatsen och Mattsson anser att människorna runt omkring henne är väldigt viktiga. 

Hon anser att sammanhållningen är god, men menar även att det är svårare att uppnå god 

gemenskap på ett större kontor, så som på Handelsbanken i Kalmar och menar att det är 

lättare att få samtliga att trivas på ett mindre. Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) 

skriver att ökad sammanhållning kan skapas genom att arbetsgivaren anordna aktiviteter i 

form av utflykter etcetera, vilket arrangeras på både Swedbank och Handelsbanken. 
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Mattsson berättar att de på Handelsbanken har en organisation vid namn Handelsbanken 

fritid, vars uppgift är att anordna aktiviteter för de anställda. Detta tyder detta på att både 

Swedbank och Handelsbanken tar sitt ansvar för att uppnå och underhålla 

sammanhållningen på arbetsplatsen. 

 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) betonar vikten av att det i verksamheten bör finnas en 

kultur som kännetecknas av att en person känner ansvar för sina kollegor, sig själv samt 

arbetsglädjen. Järvholm (1996) i sin tur menar att förhållandet mellan de anställda även 

påverkar en individs psykiska hälsa och dåliga relationer kan i sin tur minska individens 

trivsel. Fredriksson berättar att han anser att sammanhållningen är god men menar dock 

att den kan variera, då två personer som är påtvingade att arbeta ihop inte alltid kan vara 

bästa vänner. Det är därför viktigt att de tar sitt ansvar och respekterar varandra. Det egna 

ansvaret anses väldigt viktigt för sammanhållningen, men vi finner att även arbetsgivaren 

tenderar att ha en möjlighet att kunna underhålla gemenskapen på arbetsplatsen, vilket 

Handelsbankens chef gör genom att anordna aktiviteter. Vad gäller Fredrikssons 

resonemang kring att två personer som är tvingade att arbeta ihop ska respektera 

varandra, finner vi att chefen genom sin chefsposition har möjlighet till att förbättra en 

sådan situation. Om det förekommer dåliga relationer mellan kollegor och situationen 

anses inverka på hur arbetet utförs, är det den anställdes ansvar att meddela detta till sin 

chef. Blir chefen medveten om att en sådan situation föreligger bör denne, om sådan 

möjlighet finns, respektera detta genom att undvika att placera dessa personer i samma 

arbetslag.   

5.3.4 Ledarskap  

Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) skriver att en individs hälsa och prestationer 

påverkas av hur bra ledarskapet på arbetsplatsen är. Ett bra ledarskap enligt författarna 

kännetecknas av möjligheten att ta ansvar och bli motiverad. Enligt Angelöw (2002) bör 

ledarskapet vara konstruktivt, det vill säga de anställda bör få vara delaktiga i arbetet, 

vilket främjar hälsan hos personalen. Angelöw (2002) menar vidare att vad som även är 

kännetecknande för ett konstruktivt ledarsätt är att chefen är öppen för förslag och andras 

åsikter samt uppmuntrar de anställda. Gustavsson anser sig ha en bra chef, vilket vi finner 

motsägelsefullt med tanke på vad hon berättar. Hon anser att ICA Baronen har väldigt lite 

friskvård och att förslag om förbättring har lagts fram, vilket chefen dock inte tagit notis 

om. Vidare anser Gustavsson att chefen inte uppmuntrar bra prestationer, vilket denne 

bör enligt Angelöw (2002) och Gustavsson skulle vilja att chefen gav feedback till de 

anställda. Vad Angelöw (2002) menar med att ledaren ska göra de anställda delaktiga, 

anser inte vi stämmer överens med vad Gustavsson berättar om sin chef. Att vara delaktig 

i sitt arbete samt beslut, tolkas enligt oss som att individen bör kunna föra fram sina 

åsikter och att ledaren därefter vidtar förbättringsåtgärder. Järvholm (1996) skriver att det 

bör finnas en god kommunikation på arbetsplatsen, då det gynnar den anställdes hälsa. 

Att enbart föra fram åsikter till någon som lyssnar, men inte ha som avsikt att vidta 

åtgärder utefter individens förslag till förbättring, tolkas inte enligt oss som innebörden 

av delaktighet eller en god kommunikation. Syftet med att det ska finns en bra dialog 

mellan chef och anställd bör vara att kunna förbättra en situation. Angelöw (2002) menar 

vidare att en ledare bör vara öppen för förslag och andras åsikter, vilket vi håller med om 

men menar att en bra ledare även bör vidta åtgärder utefter personalens förslag och inte 
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enbart lyssna. Anledningen till att Gustavsson anser att hennes chef är bra, kan bero på att 

hon skiljer på hans roll som chef och person. Gustavsson kan tycka att han som ledare 

inte uppfyller de förväntningar som hon har på en sådan, men tycker om honom som 

person, vilket kan väga tyngre än hans roll som ledare.  

 

Wall Berséus (2004) betonar vikten av att den anställde har ett eget ansvar på sin 

arbetsplats, då det ger en känsla av påverkbarhet. Intervjupersoner på bankkontoren 

berättar att om någon är i behov av exempelvis ergonomisk utrustning, köps detta in, 

vilket tyder på att chefen lyssnar på de anställda och har en vilja av att förbättra deras 

situation. Gustavsson anser att chefen på ICA Baronen inte arbetar för att det ska finnas 

en god arbetsmiljö men anser samtidigt att han lyssnar på förslag från de anställda, dock 

är det inte säkert att åtgärder vidtas. Utsikterna för Gustavsson att kunna påverka sin 

vardagssituation tenderar därför att vara relativt små. Gustavsson tror inte att det i så stor 

utsträckning går att förbättra arbetsmiljön, vilket kan bero på att hon själv har lagt fram 

förslag men inte fått något gehör. Finns det ingen som lyssnar tenderar personen till slut 

att finna sig i sin situation. En anledning till att bankverksamheten visar tendens till att 

lyssna mer på de anställda kan bero att personalen ses som en större resurs, då de besitter 

viktig kunskap för verksamheten. För att få personalen att stanna kvar i verksamheten kan 

det därför vara av stor vikt att lyssna på dess åsikter.  

5.4 Hälsa ur ett företagsekonomiskt perspektiv 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) skriver att hälsan är en av människans största resurser 

ur både en mänsklig såväl som en företagsekonomisk synvinkel. Synpunkter från 

intervjupersonerna borde därför beaktas av respektive chef för att både gynna individens 

hälsa såväl som företaget. Johnsson, Lugn och Rexed (2003) menar vidare att om 

personalen kommer till chefen och är missnöjd bör chefen fråga vederbörande hur 

situationen kan förbättras. Detta har dock inte gjorts på ICA Baronen, vad gäller inköp av 

stolar samt utökning av friskvården. En förändring skulle inte enbart kunna gynna 

individen utan även verksamheten i den mån att personalen skulle kunna prestera bättre. 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) menar att om de anställda mår bra mår också företaget 

bra, vilket ger förutsättningar för att bli ett lönsamt och effektivt företag. Detta skulle 

därmed kunna vara en anledning för chefen på ICA Baronen att förbättra situationen för 

de anställda.  

 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) menar vidare att ett företag som främjar en individs 

hälsa kännetecknas av att se möjligheter istället för problem, dock är det för vissa 

verksamheter svårt att se hur en satsning på hälsan bland de anställda kan vara lönsam. 

Då både intervjupersonerna på Handelsbanken och Swedbank berättade att ergonomiska 

hjälpmedel köptes in vid behov tyder detta på att bankerna har insett att en underlättning i 

arbetet för de anställda inte enbart gynnar trivseln utan även verksamheten. På ICA på 

Baronen däremot tycks en satsning på personalen istället ses som ökade kostnader och 

inte som en investering på längre sikt. Då arbetet för intervjupersonerna på ICA Baronen 

är fysiskt krävande borde en ökad satsning på friskvård kunna bidra till en förbättring 

både för individen och verksamheten. Engvall och Karlsson (2003) menar att lite fysisk 

aktivitet medför att skillnaden mellan vad individen klarar av att utföra och vad som 

fordras minskar. Det blir därmed svårt för individen att utföra ett mindre påfrestande 
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arbete, på grund av att den egna kapaciteten för att kunna utföra arbetet är för låg, vilket 

kan vara argument för ICA Baronen att satsa mer på friskvårdsaktiviteter. 

 

Johnsson, Lugn och Rexed (2003) skriver att det ibland kan vara självklart att den fysiska 

och psykiska arbetsmiljön är god, dock utarbetas den inte av sig själv och författarna 

menar att det lönar sig att ta med personalen i utvecklingen. Kan arbetsgivaren få en 

anställd att se sig själv ur ett större sammanhang kan den anställde lättare se hur dennes 

arbete kan förbättras för att gynna verksamheten. Cavalchini berättar att personalen har 

krav på sig från sina aktieägare, vilka vill att Swedbank ska gå så bra som möjligt och 

hon betonar därför vikten av att personalen måste arbeta tillsammans. Cavalchinis 

tankesätt tyder på att hon kan se sig själv ur ett verksamhetsperspektiv och hur hon kan 

arbeta för att Swedbank ska gå bättre. Tidigare har det nämnts att Cavalchini har 

personligt ställda krav på sig, vilket ibland uppfattas som jobbigt. Att Cavalchini får 

ytterligare krav från sina aktieägare borde inte förbättra hennes nuvarande situation. Det 

tenderar därmed att skapas en konflikt mellan individens upplevda hälsa och 

verksamhetens vilja att få den anställde att se sig själv ur ett verksamhetsperspektiv.  

5.4.1  Hälsa och friskvårdens betydelse 

Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) skriver att hälsa är subjektivt, en individ kan anse 

sig må bra även om denne har ohälsa. Gustavsson anser sig själv inneha en god hälsa och 

upplever inga arbetsskador, vilket hon tror beror på att hon rör sig mycket i arbetet. 

Vidare berättar hon att personalen i kassan upplever besvär med rygg och axlar, vilket 

även tas upp av Rischpes. Johnsson, Lugn och Rexed (2003) menar att det största 

ansvaret för individens hälsa har den enskilde, men menar att en människa har två liv, ett 

privatliv och ett arbetsliv. I arbetslivet är det därmed viktigt att arbetsgivaren tar ansvar 

för individens hälsa. Då ICA Baronen enligt personalen i princip inte har någon friskvård 

tyder detta på att arbetsgivaren inte har tagit sitt ansvar fullt ut.  

 

Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) skriver att motion stimulerar en människa till att 

orka mer och vardagen tenderar att upplevas enklare. Vidare menar författarna att motion 

bidrar till en bättre stresshantering. Erixon upplever sig piggare när hon använt ICA:s 

friskvård och upplever sig mindre stressad sedan hon började utnyttja denna. 

Stresshanteringen tas även upp av Mattsson som berättar att hon inte utnyttjar 

Handelsbankens friskvård men motionerar mycket på egen hand, vilket hjälper henne att 

orka med vardagen. Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) menar att även om 

arbetsgivaren erbjuder friskvård måste individen själv vilja förbättra sin hälsa. Författarna 

menar vidare att friskvård är både arbetsgivarens och personalens ansvar, då 

arbetsgivaren ansvarar för att anordna aktiviteter, därefter är det individens ansvar att 

delta. Fredriksson menar att friskvård erbjuds för att främja personalen till att ta ett eget 

ansvar för sin hälsa. Han berättar vidare att han inte upplever sig ha sett någon förbättring 

bland personalen sedan det började erbjudas, men tror att personalen anser det som 

positivt att möjligheten finns. Fredriksson menar att det skapar en känsla av att 

arbetsgivaren bryr sig. Som synes har därmed Handelsbanken tagit sitt ansvar för att 

främja hälsan genom att erbjuda friskvård. Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) menar 

att arbetsgivaren har ett ansvar att anordna aktiviteter, därefter är det den anställdes 

ansvar att delta. Dock är det inte en självklarhet att personalen utnyttjar friskvården även 
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om arbetsplatsen erbjuder det, vilket framkommit av undersökningens intervjupersoner. 

För att satsningen ska vara effektiv bör friskvården utnyttjas av personalen, då en 

oanvänd sådan inte förbättrar den anställdes hälsa. Dock är detta svårt då arbetsgivaren 

inte kan tvinga någon att utnyttja den. Det tenderar därför att ligga ett stort ansvar hos 

individen, då denne själv måste vilja använda friskvården.    

 

Cronsell, Engvall och Karlsson (2003) skriver att arbetsplatsen genom att erbjuda 

friskvård kan främja individen till att motionera på sin fritid. Wribe menar att hälsa 

innebär bland annat vad din arbetsplats gör för att uppmuntra dig att leva bättre och hur 

den uppmuntrar till friskvård. Wribe själv utnyttjar inte friskvården, då han inte hinner 

och menar att hälsan har påverkats av hans arbetsuppgifter då det inte finns lika mycket 

tid över till motion. Mattsson menar även hon att hon inte har tid till att utnyttja 

friskvården, men motionerar istället på egen hand. Alfredsson och Petersson (2000) 

menar att en person, vars arbete karaktäriseras av mycket social kontakt, hellre vill ta en 

ensam joggingtur och därmed få tid för sig själv, vilket kan vara anledningen till att 

Mattsson inte utnyttjar friskvården. Det tyder därmed på att hon har gjort ett val att 

motionera på egen hand istället för att utnyttja arbetsplatsens friskvård. Med tanke på 

Mattssons chefsposition kan frågan dock ställas huruvida hon är ett gott föredöme för de 

anställda gällande utnyttjandet av arbetsplatsens friskvård. 
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Följande kapitel avser undersökningens slutsats, där problemformuleringarna ska 

försöka besvaras och för att friska upp läsarens minne ställs de ytterligare en gång. Vi 

vill även påminna läsaren om att nedanstående inte avser att vara generella slutsatser, 

utan är något som har uppmärksammats i de undersökta verksamheterna.    

 

6 Slutsats 
o Hur upplever den anställde sin arbetsmiljö? 

 

För att svara på denna fråga delar vi in arbetsmiljön i psykisk respektive fysisk 

arbetsmiljö. 

 

Intervjupersonerna i denna undersökning upplever sig trivas väldigt bra på arbetsplatsen, 

men uppfattar att det finns faktorer som kan påverka den psykiska arbetsmiljön, så som 

stress samt att flera personer inte alltid kan komma överens. Undersökningen visar även 

hur betydelsefull den psykiska arbetsmiljön är för att trivas med den fysiska, då vissa 

faktorer inom psykisk arbetsmiljö, så som god gemenskap väger tyngre för individen. 

Möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation kan tyckas väldigt viktig, men 

undersökningen visar att arbetskamraternas betydelse väger tyngre för att en individ ska 

trivas.  

 

Slutsatsen av denna undersökning är att intervjupersonerna upplever sig ha en god 

psykisk arbetsmiljö, där gemenskapen och arbetskamraterna är de viktigaste faktorerna i 

den psykiska arbetsmiljön.   

 

Vidare har det i denna undersökning uppmärksammats att intervjupersonerna inom ICA-

butikerna tenderar att vänja sig och acceptera den aktuella situationen, då de anser sig 

kunna arbeta bra med de förutsättningar som redan finns i den fysiska arbetsmiljön.  

 

Slutsatsen är att intervjupersonerna i undersökningen uppfattar den fysiska arbetsmiljön 

som relativt god, då den psykiska arbetsmiljön tenderar att ha väldigt stor betydelse. 

Dock visar undersökningen att det finns faktorer inom den fysiska miljön som anses 

kunna förbättras. I bankverksamheten upplevs ventilationen vara sämre och därmed det 

största bekymret. Vidare upplever intervjupersonerna inom handelsverksamheten att det 

största bekymret är arbetsutrustningen, då den inte alltid anses hålla måttet. 

 

o Hur upplever den anställde att hans eller hennes hälsa påverkas av arbetsmiljön? 

 

Vad gäller stillasittande arbete vid datorn upplevs situationen som olika och en del av 

undersökningens intervjupersoner tenderar att påverkas mer än andra. När det gäller 

fysisk hälsa är en slutsats att den anställde som sitter längre perioder vid datorn tenderar 

att uppleva mer fysiska symptom, i form av besvär med nacke och axlar, än vad de 

personer som sitter kortare stunder gör. Gällande psykisk hälsa har det observerats att 

äldre personer tenderar att reflektera mer över stress, än vad yngre personer gör. En 

slutsats är även att intervjupersonerna inte upplevs påverkas negativt av stress, i den 

bemärkelsen att de sagt sig må dåligt. Många upplevde istället att stress kunde påverka 
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dem positivt då de presterar bättre. Vi fann även att individerna, främst inom 

bankverksamheten upplevde psykisk ohälsa i form av oro, på grund av rånrisken. På 

grund av den sämre ventilationen inom bankverksamheten fann vi även att personer 

upplevde trötthet. Vidare fann vi att många upplevde sig ha bra hälsa på grund av 

varierande arbetsuppgifter.  

 

o Skiljer det sig åt mellan de undersökta verksamheterna vad gäller satsningen 

på personalens hälsa och arbetsmiljö och i så fall hur? 

 

I undersökningen har det uppmärksammats att det finns skillnader mellan de undersökta 

handelsverksamheterna och bankverksamheterna vad gäller de resurser som läggs på 

personalen. Bankverksamheten tenderar att se en satsning på personalen som en lönsam 

investering på längre sikt, då personalen besitter viktig kunskap för verksamheten. Då de 

anställda inom bankverksamheten i princip endast arbetar mot datorn, lägger de mer 

resurser på datorarbetsplatsen i form av ergonomisk utrustning.  

 

I handelsverksamheten förekommer inte datorarbete i samma utsträckning som i 

bankverksamheten, vilket gör att de inte byter ut sin utrustning i lika stor omfattning. Vi 

finner även att handelsverksamheten tenderar att ha ett tankesätt av att de klarar sig bra 

med de resurser som finns. För att främja en individs hälsa erbjuder även 

handelsverksamheten friskvård, vilket dock skiljer sig inom handelsverksamheten. Med 

tanke på att arbetet inom handelsverksamheten är fysiskt krävande, borde en satsning på 

friskvården egentligen kunna gynna individens förmåga att prestera.  

 

Slutsatsen är att både bankverksamheterna och handelsverksamheterna gör satsningar på 

den fysiska hälsan i form av friskvårdsaktiviteter, men det tenderar att finnas en skillnad 

mellan hur mycket resurser som läggs ner. Bankverksamheten erbjuder exempelvis 

massage för all sin personal, vilket inte handelsverksamheten gör. Vad gäller satsningen 

på den psykiska hälsan samt den psykiska arbetsmiljön skiljer sig dessa åt, då 

bankverksamheten lägger ner mer resurser på att anordna sociala sammankomster än 

handelsverksamheten. När det gäller den fysiska arbetsmiljön skiljer sig satsningen 

mellan verksamheterna i den bemärkelse att bankverksamheten tenderar att lägga mer 

resurser på ergonomisk utrustning.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Allmänt 

 Presentation? 

 Hur ser din arbetsdag ut? 

 Hur ser du på begreppet arbetsmiljö?   

 Hur ser du på arbetsmiljön på din arbetsplats? 

 Hur ser du på begreppet hälsa? 

 Hur ser hälsan ut på din arbetsplats? 

Krav på arbetslokal 

Hur ser du på följande: 

 Utrymme på din arbetsplats? (Öppet kontorslandskap/stängt kontor?) 

 Temperatur och ventilation på din arbetsplats? 

Fysisk arbetsmiljö 

 Har du upplevt att din hälsa har påverkats med tanke på dina arbetsuppgifter?  

 Hur anser du att arbete vid dator påverkar dig och din hälsa?  

 Hur mycket skulle du uppskatta att du sitter vid en dator per dag? 

 Anser du att du har tillräckligt med pauser? Hur långa är de?  

 Är arbetsplatsens utrustning ergonomisk, på vilket sätt? 

 Vad anser du om stress? Hur upplever du faktorn stress på din arbetsplats? 

 Vad anser du om friskvård? 

 Har ni friskvård på arbetsplatsen och i så fall utnyttjar du denna?  

 Om ni har friskvård tycker du att denna har förbättrat din hälsa med tanke på 

arbetsrelaterade skador?      

 Hur ser du på kravet på dina arbetsuppgifter? 

 Hur ser du på oron kring att eventuellt rån ska inträffa? 

 Hur bra anser du att ledningen tar ansvar för frågor kring krissituationer? 

Psykisk arbetsmiljö 

 Hur bra trivs du på din arbetsplats? 

 Vad anser du om sammanhållning på en arbetsplats?  

 Hur upplever du sammanhållningen mellan personalen? 

 Hur upplever du sammanhållningen mellan personal och ledning? 

 Vad anser du om att få vara med och påverka i beslut på din arbetsplats?  

 Hur mycket anser du att du får vara med och påverka i beslut på din arbetsplats? 

 Vad anser du om att få arbeta fritt?  

 Hur pass fritt anser du dig få sköta dina arbetsuppgifter? 

 Vad anser du om att få beröm när bra prestationer har utförts?  

 Hur bra anser du bra prestationer beröms? 

 Hur ser du på dina arbetstider? Hur påverkar de din hälsa? 

Ledningsfrågor 

 Hur bra anser du att ledningen arbetar för en god arbetsmiljö?  

 Hur bra anser du att ledningen arbetar för en god hälsa?  
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Bilaga 2 
 

 

 

 
 

Mår Bra 

                               

 

   Ohälsa                         Hälsa 

              

 

Mår Dåligt                                      

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 
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