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Sammanfattning 
 
Titel:  Fysisk hälsa på arbetsplatsen  

– Har medarbetarnas utbildning någon betydelse för antalet 
förmåner de erbjuds? 

 
Författare:  Anne Johnsson och Cecilia Nilsson 
 
Program:   Ekonomprogrammet 
 
Handledare:  Thomas Karlsson 
 
Institution:  Baltic Business School, Högskolan i Kalmar 
 
Syfte:  Den här uppsatsen skriver vi i syfte att undersöka vad företagen, 

som vi har valt ut, vidtar för åtgärder för att förbättra hälsan hos 
sina medarbetare. Vi kommer att jämföra företag som har 
medarbetare med högre respektive lägre utbildningsnivå för att se 
om företagen satsar lika mycket på medarbetarnas hälsa. 

 
Metod:  Vi har utgått ifrån ett induktivt arbetssätt och vår uppsats bygger 

på en kvalitativ undersökningsmetod. Uppsatsen baseras på 
intervjuer från fyra olika företag i Kalmarregionen; Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, Länsförsäkringar Kalmar län, 
Guldfågeln AB och HS Städservice AB. Intervjuerna har till 
största delen varit personliga, eftersom vi ville se hur deras 
arbetsmiljö faktiskt såg ut i verkligheten.  

 
Slutsats:  En av de största skillnaderna mellan hög- och lågstatusföretagen 

är, enligt oss, att lågstatusföretagen överlämnar det mesta av 
ansvaret, gällande den personliga hälsan, till varje enskild individ 
jämfört med högstatusföretagen som, vi menar, tar betydligt större 
ansvar för att upprätthålla en god hälsa hos medarbetarna.  

 
Nyckelord:  Personal, hälsa, arbetsmiljö 
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1 INLEDNING 
Första kapitlet behandlar anledningen till varför vi valt just det ämne vi valt. Vi diskuterar 
även problemet för att på så vis ge läsaren en bättre förståelse, därefter presenterar vi våra 
problemformuleringar och sedan avslutas kapitlet med undersökningens syfte. 
 
1.1 Bakgrund till val av uppsatsämne 
Människans hälsa är ett aktuellt ämne i de svenska medierna som ideligen debatteras och 
diskuteras. Enligt Arbetsmiljöupplysningens hemsida beror det till stor del på att 
sjukfrånvaron under de senaste årtiondena har ökat. God hälsa resulterar i större trivsel på 
arbetet, vilket i sin tur leder till lägre sjukfrånvaro (www.levbra.nu). 
 
Vi menar att det finns ett samband mellan företagets arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa 
samt att detta har en betydande roll i dagens samhälle. Det är vår tro på detta samband som 
har varit drivkraften bakom denna undersökning, samt att öka både läsarens och vår egen 
kunskap kring dessa aktuella frågeställningar.  
 
Vi har även funderat över skillnaderna som finns mellan olika företag när det gäller hur 
mycket de väljer att satsa på de anställdas hälsa. Vilka företag väljer att satsa mest på att 
förbättra eller bibehålla personalens hälsa? De som har högre eller lägre utbildad personal? 
För att undersöka detta kommer vi att intervjua fyra olika företag, två företag som har 
högutbildad personal och två företag som har lägre utbildad personal. 
 
1.2 Problemdiskussion 
I Menckel och Österblom (2000) definierar Världshälsoorganisationen hälsa som “…ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av 
sjukdom och handikapp." (2000, sida 18). Menckel och Österblom (2000) menar att denna 
definition har mottagits med kritik på grund av att den är orealistisk och att den täcker upp allt 
vad hälsa innebär. Det förekommer alltså svårigheter med att mäta och definiera hälsa. Ett 
typiskt fall på detta problem är de svårigheter som kan uppstå när hälsotillståndet hos en 
befolkning ska mätas för att se om dess hälsotillstånd har blivit bättre eller sämre (ibid). 
 
Sambandet mellan miljö och människa redogör Menckel och Österblom (2000) för och de 
menar att människans syn på livet alltid kan kopplas samman med hälsotillståndet hos 
personen i fråga. Detta eftersom faktorer som är knutna till personen och dennes omgivning 
inverkar på hälsan. Människans livssituation förändras ständigt, vilket leder till att dennes 
hälsa också befinner sig i ständig förändring (ibid). 
 
Wadell och Larsson (1998) menar att arbetsmiljön utgörs av samtliga faktorer som påverkar 
den anställde i sitt arbete, vilka utgörs av närhetsomgivningen kring företaget. Vanligast är att 
företaget helt saknar eller endast har en liten kontroll över företagets yttre omgivning. 
Exempel på yttre omgivning är vad de anställda sysselsätter sig med på fritiden. Till skillnad 
från den yttre omgivningen ligger den inre omgivningen under företagets kontroll. Vanligen 
förknippas arbetsplatsens inre miljö med hur själva arbetsplatsen är utformad samt den fysiska 
miljön. Människor tillbringar mycket tid på arbetsplatsen och det är därför viktigt att miljön 
på arbetsplatsen håller god kvalitet (ibid). I enlighet med Johansson, Frick och Johansson 
(2004) menar vi att en dålig arbetsmiljö är en direkt anledning till att många människor är 
sjuka eller förtidspensionerade. Arbetsmiljöupplysningen menar att många individer anser att 
en dålig arbetsmiljö utgörs av farliga ämnen, stora maskiner och ansträngande lyft. Den 

http://www.levbra.nu/
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fysiska miljön leder dock till fler olyckor och arbetsskador än vad farliga ämnen, stora 
maskiner och ansträngande lyft gör (ibid). Menckel och Österblom (2000) menar att många 
människor försöker bibehålla och förbättra sin egen hälsosituation genom att äta hälsosamt 
samt träna, dock finns risken att exempelvis den privata ekonomin sätter stopp för detta. 
 
Jacobsson (2007) skriver, i enlighet med Arbetsmiljölagen (www.av.se), att arbetsgivaren 
skall förhindra olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 
För att åstadkomma en god arbetsmiljö handlar det inte enbart om att följa lagen, utan även 
om att varor och tjänster produceras på ett effektivt sätt och att dessa ska ha god kvalitet. 
Detta leder till att de anställa är stolta över sin prestation i företaget och att de upplever 
trygghet då de arbetar på en funktionell arbetsplats. Det är viktigt att de anställda känner 
trevnad på arbetet och att de inte är rädda för att bli sjuka eller råka ut för olyckor på 
arbetsplatsen (ibid). 
 
Jacobsson (2007) påpekar även att miljön på arbetsplatserna har förändrats mycket under de 
senaste decennierna och framför allt har tekniken, de ekonomiska förutsättningarna och de 
olika tillvägagångssätten för att organisera produktionen av tjänster och produkter 
modifierats. De förändringar som görs i företag har också inverkan på arbetsmiljön (ibid).  
 
Om ett företag satsar på att skapa en bättre arbetsmiljö och personalhälsa kan det resultera i 
att företagets lönsamhet och effektivitet ökar, fortsätter Jacobsson (2007). I alla verksamheter 
är ekonomin en avgörande faktor. Enligt Årsredovisningslagen ska samtliga arbetsgivare, som 
har mer än tio anställda, redogöra för de anställdas sjukfrånvaro i företagets årsredovisning. 
Meningen med det är, menar Jacobsson (2007), att öka förståelsen för de kostnader som 
uppkommer vid sjukfrånvaro samt för att se hur sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan olika 
branscher och företag.  
 
Med problemdiskussionen, här ovan, som utgångspunkt kan vi alltså konstatera att det 
verkligen finns ett starkt samband mellan de anställdas hälsa och arbetsmiljön i företaget. 
Detta eftersom vissa människors arbete påverkar både sin egen och andra människors hälsa. 
Precis som vi tidigare nämnt är hälsa och arbetsmiljö två viktiga begrepp i dagens svenska 
samhälle, då vi i enlighet med Lööf-Johansson (1989) menar att en dålig arbetsmiljö kan leda 
till dålig hälsa. När personalen i ett företag sjukskrivs, menar vi att det påverkar både själva 
företaget och samhällets ekonomi. Det resulterar dessutom i att pressen ökar på dem som inte 
är sjukskrivna, då de tvingas arbeta hårdare. Vi anser att genom att förbättra arbetsmiljön i 
hela företaget förebyggs ohälsa och skador, vilket borde gynna verksamheten på längre sikt. 
Med detta som grund kommer vi att undersöka vad några olika företag inom Kalmarregionen 
gör för att förbättra hälsan hos sin personal. Hur gör företag som har högutbildad personal för 
att förbättra hälsan hos sina anställda? Erbjuder företag, där majoriteten av personalen har 
lägre utbildning, samma åtgärder?  
 
1.3 Problemformuleringar 

• Hur ser de olika företagens arbete ut för att förbättra hälsan bland medarbetarna? 
• Skiljer sig företag, som har medarbetare med högre respektive lägre utbildningsnivå, 

åt när det gäller deras agerande för att förbättra sin personals hälsa? 
• Om det finns några skillnader i företagens agerande, vilka är de i så fall? 
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1.4 Syfte 
Den här uppsatsen skriver vi i syfte att undersöka vad företagen, som vi har valt ut, vidtar för 
åtgärder för att förbättra hälsan hos sina medarbetare. Vi kommer att jämföra företag som har 
medarbetare med högre respektive lägre utbildningsnivå för att se om företagen satsar lika 
mycket på medarbetarnas hälsa. 
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2 METOD 
I detta kapitel diskuterar vi hur vi har gått tillväga för att stärka vår teori om att det finns ett 
samband mellan företagets arbetsmiljö och medarbetarnas hälsa. Vi går noggrant igenom 
datainsamlingen, hur vi har handlat vid val av intervjuföretag och –personer samt vilken 
intervjumetod vi har använt oss av. Kapitlet avslutas med våra avgränsningar och en kritisk 
granskning. 
 
2.1 Strategier för forskning 
Vår strategi bygger på den kvalitativa forskningsmetoden, då Widerberg (2002) skrivit att 
syftet med kvalitativ forskning är att förklara ett fenomens egenskaper och typiska drag. Vi 
ansåg även att den kvalitativa metoden var mest lämplig för vår undersökning, eftersom Bell 
(2000) påpekat att kvalitativa forskare är intresserade av hur människor upplever sin egen 
värld. Detta är något som vi kommer att ta fasta på under processens gång, då vi genom 
intervjuer kommer att ta reda på vad medarbetarna anser om företagets åtgärder för att 
förbättra deras hälsa. Den kvalitativa metodens uppbyggnad och dess sätt att handla passade 
alltså, enligt oss, bäst in på hur vi ville utföra vår undersökning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa sex steg valde vi att huvudsakligen ha som grund då vi skulle skriva vårt metodkapitel, 
därför att vi ansåg att de skulle skildra vårt tillvägagångssätt på ett mycket bra och utförligt 
sätt. Vi anser dessutom att läsaren får en bra överblick över hur vi har valt att lägga upp vårt 
metodavsnitt, bara genom att läsa rubrikerna på de sex stegen. Vi beslutade oss alltså för att 
använda oss av Bryman och Bell:s kvalitativa forskningsmodell och Figur 1 ovan återspeglar 
denna modell. 

2.1.1 Frågeställningar 
I enlighet med Eliasson (2006) anser även vi att det är problemformuleringen som ligger till 
grund för hela undersökningen. Av denna orsak började vi alltså med att utforma en 
problemformulering. Bryman och Bell (2005) skriver att problemet ska ha inverkan på någon 
eller några i samhället, dock tillägger de att problemformuleringen kan se olika ut beroende på 

Stegen i den kvalitativa metoden 

      Figur 1, Bryman och Bell (2005, sida 300) 
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hur många frågor forskaren väljer att ställa. För att få en tydlig bild över vad vår 
undersökning ska leda till har vi valt att använda oss av tre olika problemformuleringar; Hur 
ser de olika företagens arbete ut för att förbättra hälsan bland medarbetarna? Skiljer sig 
företag, som har medarbetare med högre respektive lägre utbildningsnivå, åt när det gäller 
deras agerande för att förbättra sin personals hälsa? Om det finns några skillnader i 
företagens agerande, vilka är de i så fall? Anledningen till varför vi valde flera 
frågeställningar hade sin grund i att vi ansåg att det var för svårt för oss att precisera vårt 
ämnesområde med ett färre antal frågor. Vi anser dessutom att de tre problemformuleringarna 
som vi valde är relaterade till varandra och därmed hjälper oss att fokusera på det vi verkligen 
vill undersöka. Våra tre problemformuleringar har vi använt som bas under undersökningen 
och processens gång och vi har därför gått tillbaka till dem ett flertal gånger för att försäkra 
oss om att det vi skriver är väsentligt för vår undersökning.  

2.1.2 Val av väsentliga undersökningsföretag och -personer 

Företagen 
När vi hade utformat problemformuleringar som vi var nöjda med bestämde vi oss för vilka 
företag vi skulle undersöka. Vi var inte säkra på hur vi skulle gå tillväga när vi valde ut de 
företag vi ville intervjua och började därför med att göra ett bekvämlighetsurval, vilket enligt 
Bryman och Bell (2005) innebär att forskaren använder sig av företag som finns i forskarens 
närhet. I vårt fall innebar det att företagen vi skulle undersöka skulle vara belägna i Kalmar 
med omnejd. Skälet var att vi ville undvika telefonintervjuer och istället genomföra 
personliga intervjuer, då det även gav oss möjlighet att se hur deras arbetsplatser ser ut i 
verkligheten. I enlighet med Hartman (2004), menade vi att bekvämlighetsurvalet inte heller 
genererade i stora kostnader eller var tidskrävande. Hartman (2004) fortsätter med att skriva 
att snöbollsurvalet är en variant av bekvämlighetsurvalet, då det innebär att forskaren tar 
kontakt med en person på ett företag och att denna person sedan agerar mellanhand när 
forskaren vill komma i kontakt med fler personer på företaget. Orsaken till varför vi valde att 
använda oss av snöbollsurvalet var för vi i vissa fall inte fick kontakt med rätt person vid 
första försöket, utan slussades vidare till rätt person med hjälp av vår första kontaktperson.  
 
Vi har valt att kontakta och intervjua medarbetare i fyra olika företag i Kalmarregionen, två 
av företagen efterfrågar högutbildade medarbetare och två gör det inte. Fyra företag ansåg vi 
var det bästa antalet med tanke på uppsatsens omfång, två hade blivit för få och sex hade 
blivit för många. Grunden till varför vi valde två företag i varje kategori låg i att vi ville stärka 
validiteten i vår undersökning, vilket vi ansett oss gjort då intervjufrågorna har besvaras utav 
medarbetare från två olika företag i varje kategori. 
 
Som vi redan nämnt är syftet med uppsatsen att jämföra företag som har högre respektive 
lägre utbildade medarbetare för att se om företagen satsar lika mycket på personalens hälsa 
samt att undersöka vilka åtgärder respektive företag vidtar för att förbättra sina medarbetares 
hälsa. Vi beslutade att de högutbildade intervjupersonerna skulle befinna sig i kontorsmiljö 
och valde därför att kontakta Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt Länsförsäkringar 
Kalmar län. Anledningen till varför vi valde just Öhrlings PricewaterhouseCoopers var för att 
vi, redan innan vi kontaktade dem, anade att de var villiga att ställa upp då 
ekonomprogrammet bjudits in på studiebesök hos dem tidigare i vår. Länsförsäkringar 
Kalmar län beslutade vi oss för, eftersom vi ville ha ett kontor som var relativ nyöppnat 
samtidigt som det var väletablerat. Orsaken till varför vi ville ha ett nyöppnat kontor, var att 
vi ville undersöka om de hade byggt upp sin arbetsmiljö på ett annorlunda vis, jämfört med ett 
kontor som inte var nyöppnat. Av de företag som inte kräver så hög utbildning hos sin 
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personal, valde vi att kontakta Guldfågeln AB och HS Städservice AB. Skälet till varför vi 
valde Guldfågeln AB är att de agerar partnerföretag för studenterna som går 
ekonomprogrammet på Baltic Business School i Kalmar, dessutom är det ett väletablerat 
företag som låter sin personal arbeta med hela kroppen. HS Städservice AB valde vi därför att 
vi ville ha ett företag där personalen rör mycket på sig när de arbetar, dessutom visste vi sedan 
tidigare att företaget är relativt etablerat inom sin bransch. 

Intervjupersonerna 
Vi bestämde oss för att intervjua två medarbetare från varje företag, varav denna ena skulle ha 
större ansvar för arbetsmiljön i företaget. Skälet till varför vi valde att intervjua dessa två var 
att vi ville se om deras åsikter och tankar skiljer sig åt när det gällde hur och vad företaget gör 
för att förbättra hälsan hos de anställda. Genom att vi inte enbart intervjuade den som var 
arbetsmiljöansvarig i företaget, ansåg vi att validiteten i vår undersökning stärktes ytterligare.  
 
Personerna som vi valde att intervjua från respektive företag var: 

• Pege Hussfelt, bankchef, Länsförsäkringar Kalmar län, (2008-04-22) 
• Peter Hall-Atterback, bankrådgivare, Länsförsäkringar Kalmar län, (2008-04-22) 
• Tommy Johannesson, produktionschef och arbetsmiljöansvarig, Guldfågeln AB,  

(2008-04-22) 
• Karolina Magnusson, livsmedelsarbetare, Guldfågeln AB, (2008-04-22) 
• Finn Christensen, miljö-, kvalitets-, personal- och utvecklingsansvarig, HS Städservice 

AB (2008-04-23) 
• Anders Olsson, golvvårdare, HS Städservice AB (2008-05-02) 
• Dick Nyström, revisorassistent, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2008-04-24) 
• Eva Petersson, auktoriserad redovisningskonsult, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

(2008-04-24) 
• Karin Carlson, Human Resource-ansvarig, Öhrlings PricewaterhouseCoopers  

(2008-05-08) 
 
Anledningen till varför vi valde Pege Hussfelt var för att han har ansvar över arbetsmiljön på 
Länsförsäkringar Kalmar län. Vi berättade för Pege Hussfelt att vi även ville intervjua en 
bankrådgivare och han presenterade oss då för Peter Hall-Atterback. På Guldfågeln AB 
kontaktade vi Anette Håkansson som är personaladministratör och hon skickade oss vidare till 
Tommy Johannesson, produktionschef och arbetsmiljöansvarig, och Karolina Magnusson, 
livsmedelsarbetare. Orsaken till varför vi kontaktade Finn Christensen var för att han är miljö- 
och personalansvarig på HS Städservice AB. När vi berättade att vi även ville intervjua en 
person som arbetar ”ute på golvet” hänvisade Finn Christensen oss till ansvarig platschef för 
Kalmarområdet som i sin tur anordnade en intervju till oss med golvvårdaren Anders Olsson. 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Kalmar kontaktade vi via deras kontorschef, som 
vidarebefordrade oss till Dick Nyström, eftersom personalchefen hade ont om tid. Dick 
Nyström som är revisorassistent sa att han gärna ställde upp på en intervju och kontaktade 
även Eva Petersson, då vi ville genomföra två olika intervjuer. När intervjun med Dick 
Nyström var genomförd, lovade han att han skulle kontakta någon som kunde besvara de 
frågor som vi hade angående hur företaget såg på arbetsmiljön och hälsan. Personen som Dick 
Nyström kontaktade var Karin Carlson som arbetar som Human Resource-ansvarig för 
Region Södra och sitter på Malmökontoret. Anledningen till varför vi valde att göra en tredje 
intervju med en anställd från Öhrlings PricewaterhouseCoopers var, som vi redan har nämnt, 
för att personalchefen på kontoret i Kalmar inte hade tid att blir intervjuad. Intervjufrågorna 
som vi ställde till Karin Carlson rörde i stort sätt enbart företaget, då vi fortfarande ville hålla 
oss till två intervjuer per företag.  
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2.1.3 Insamling av viktig data 
Vi valde att använda oss av triangulering i vår undersökning, då Bryman och Bell (2005) 
skriver att triangulering är ett handlingssätt där forskaren använder sig av flera olika 
datakällor. När vi genomförde vår undersökning utgjordes våra datakällor av litteratur, 
Internet och olika former av intervjuer. Enligt Patel och Davidson (2003) kan forskaren, 
genom att använda olika datakällor, studera fenomenet från olika synvinklar för att sedan 
tolka skillnader på fenomenet. Detta har vi gjort då vi har lagt ner mycket tid på att finna 
många olika datakällor, dessutom har vi intervjuat två personer från varje företag för att se om 
de upplever hälsan och arbetsmiljön likadant. 

Primärdata och sekundärdata 
Primärdata som vi har använt oss av är intervjuer och den sekundärdata vi tagit del av är 
statistik från Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån. Vi anser att primärdata har varit 
mest väsentlig för oss, då vår undersökning baseras på intervjuerna, men menar att 
sekundärdata givetvis också har spelat stor roll. Intervjuerna som vi har genomfört är främst 
personliga intervjuer, men även två telefonintervjuer. Vi valde att intervjua personerna på 
deras arbetsplatser, då vi ansåg att det var en fördel att träffa intervjupersonerna i deras 
naturliga arbetsmiljö och dessutom ville vi skapa så likartade intervjumiljöer som möjligt. 
Den personliga intervjun gav oss även möjlighet att repetera eller förklara en fråga på ett så 
objektivt sätt som möjligt om vi såg att intervjupersonen började se osäker ut. En annan fördel 
var att vi hade möjlighet att läsa av intervjupersonens kroppsspråk, vilket även Bryman och 
Bell (2005) har tagit upp. Telefonintervjuerna som vi genomförde var med miljö- och 
personalansvarig för HS Städservice AB, eftersom han är stationerad i Karlskrona, samt med 
Human Resource-ansvarig för Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som är placerad i Malmö. 
En fördel med telefonintervjuerna var att vi inte påverkade intervjuaren att ge svar som han 
eller hon trodde att vi ville ha på grund av exempelvis vår ålder eller vårt etniska ursprung, så 
kallad intervjuareffekt (ibid). 
 
Bell (2000) skriver att det kan förekomma en viss grad av skevhet i intervjupersonernas svar 
på grund av att intervjuarna är levande människor och därför på ett omedvetet sätt kan 
påverkas intervjupersonen. Intervjupersonens svar kan bli påverkade av många olika faktorer, 
vilket Borg påpekar i Bells bok (2000), genom att säga att: ”En stark vilja hos respondenterna 
att göra intervjuaren till lags, en vag antagonism mellan intervjuaren och svarspersonen eller 
en tendens hos intervjuaren att försöka få fram sådana svar som stöder förutfattade meningar 
är exempel på faktorer som kan bidra till att resultaten från intervjuerna blir skeva.” (2000, 
sida 123). Vi var alltså väl medvetna om att det fanns en risk att vi påverkade 
intervjupersonerna vid intervjutillfällena och för att motverka detta valde vi att agera så 
objektivt som möjligt för att försöka minska risken för skevhet. Vår medvetenhet, anser vi, 
bidrar till att validiteten i vår uppsats stärks. 
 
Målet med varje intervju var att få den intervjuade att berätta det som vi ville veta, vilket även 
Bryman och Bell (2002) påpekat. Syftet med kvalitativa intervjuer är enligt Widerberg (2002) 
att ”…använda sig av det direkta mötet mellan forskare och intervjuperson och det unika 
samtal som uppstår i just denna kontext, eftersom intervjupersonerna skiftar och därmed 
också relationen och samtalet.” (2002, sida 16). När Widerberg nämnde ”det direkta mötet” 
fördes våra tankar direkt till en personlig intervju, vilket vi redan nämnt att vi i huvudsak har 
valt att använda oss av. Widerberg (2002) menar att det är intervjuarens ansvar att få fram och 
följa upp intervjupersonens tankar och åsikter. Detta ansåg vi att vi gjorde då vi utgick ifrån 
en intervjuguide när vi genomförde intervjuerna och ställde följdfrågor när vi ansåg att detta 
var av intresse. Vi använde oss alltså av den semistrukturerade intervjuformen, både när det 
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gällde personliga intervjuer och under telefonintervjuerna. Enligt Bryman och Bell (2002) ges 
den intervjuade möjlighet att själv utforma svaren, när intervjuaren använder sig av den 
semistrukturerade intervjuformen, och frågorna behöver inte heller ställas i samma ordning 
till intervjupersonerna. Anledningen till varför vi valde att använda oss av en intervjuguide 
var för att vi ville försäkra oss om att vi berörde de områden som vår undersökning avsåg att 
behandla. 

Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
När vi påbörjade processen med att sammanställa våra intervjufrågor hade vi bestämt oss för 
att undvika ja- och nej-frågor i den mån det gick och när vi ändå ansåg att vi behövde det 
ställde vi alltid en följdfråga för att den intervjuade skulle motivera sitt ja- eller nej-svar. 
Frågorna som vi ställde till våra intervjupersoner berörde i stort sätt samma ämnesområden 
bortsett från dem vi ställde till Karin Carlson, med anledningen av att hon var vår tredje 
intervjuperson från Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Alla frågorna vi ställde var öppna, 
vilket gjorde att intervjupersonen hade möjlighet att uttrycka sig med egna ord. De första 
frågorna vi ställde var lätta och rörde intervjupersonen själv, eftersom vi ville bygga upp ett 
förtroende och få personen att slappna av. De påföljande frågorna behandlade trivseln på 
arbetet, eftersom vi anser att trivsel kan kopplas samman med hälsa. Vi tog även upp 
påfrestande arbetsställningar och stress, därför att vi vet att de kan försämra hälsan. Efter det 
följde frågor som rörde arbetsmiljön på företaget och om företaget erbjuder de anställda 
friskvårdersättning eller andra hälsoförmåner. Dessa frågor ställde vi för att vi ville veta vad 
företaget gör för att förbättra hälsan hos sina anställda. Mot slutet av intervjun kom vi in på 
den fysiska miljön i företaget, så som ergonomi, ljus och buller, vilka är viktiga faktorer när 
det gäller medarbetarnas mående. Avslutningsvis frågade vi om den intervjuade tyckte att 
arbetet hade bidragit till att dennes hälsa hade förbättrats eller försämrats. Vi ställde dessutom 
ytterligare några frågor till den som var arbetsmiljöansvarig i företaget som rörde 
sjukskrivningar och hälsobokslut. Intervjuguiden som vi använde oss av när vi genomförde 
intervjuerna finns i Bilaga 1. 
 
Vi bestämde oss för att spela in alla våra intervjuer trots att vi var väl medvetna om att det 
fanns en liten risk med att använda bandspelare, då intervjupersonen kunde uppleva 
bandspelaren som ”hotfull”. När vi skriver ”hotfull” menar vi att den intervjuade exempelvis 
tänkte efter en extra gång innan denne svarade, eftersom personen visste att alla svar 
dokumenterades genom bandspelaren. Då vi alltså, trots detta, valde att använda oss av en 
bandspelare kan detta ha lett till att vi eventuellt har gått miste om de svar som 
intervjupersonen skulle ha sagt av ren impuls. Vi var dock villiga att ta den risken eftersom, vi 
inte ansåg att impulssvar var väsentliga för oss och vi ville dessutom ha möjlighet att lyssna 
på intervjuerna flera gånger. Vi ansåg, i enlighet med Bell (2006), att det var till vår förmån 
att göra intervjuinspelningar om vi till exempel ville citera en intervjuperson. En annan fördel, 
enligt oss, med att använda bandspelare var att vi huvudsakligen kunde koncentrera oss på 
intervjupersonen och inte på att föra anteckningar.  
 
Som vi tidigare nämnt genomfördes de personliga intervjuerna på intervjupersonernas 
arbetsplatser. Intervjuerna har utförts med en intervjuperson i taget, då vi inte ville att de 
skulle kunna påverka varandra. Intervjun med Anders Olsson från HS Städservice AB gick 
dock till lite annorlunda, eftersom det, förutom vi två som intervjuade, närvarade en kvinnlig 
kollega till Anders Olsson under sista delen av intervjun. Personen som närvarade skulle inte 
intervjuas av oss och vi tyckte därför inte att henne närvaro hade någon betydelse. Vi var 
medvetna om att det fanns en liten risk att hon kunde påverka de svar som Anders Olsson gav 
oss när hon närvarade, men vi ser nästan denna risk som helt obefintlig då vi fick intrycket av 
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Figur 2, modifierad figur 
från Patel och Davidson 
(2003, sida 25) 

att Anders Olsson är en väldigt frispråkig och öppen person. Vi lämnade inte ut vår 
intervjuguide i förväg till intervjupersonerna. Detta för att vi inte ville att den intervjuade 
skulle ha möjlighet att undersöka svaren, utan vi ville endast ta del av de kunskaper som den 
intervjuade själv hade. 

Induktiv ansats 
För att få teoriförankringar i sin undersökning finns det, enligt Bryman 
och Bell (2005), två olika tillvägagångssätt, deduktiv och induktiv 
ansats. Wallén (1993) skriver att vid induktiv forskning utgår forskaren 
från observationer som är verklighetsanknutna för att sedan försöka finna  
samband med olika teorier. Vi har alltså använt oss av den induktiva 
ansatsen i vår undersökning, eftersom vi först genomförde intervjuerna och  
därefter kopplade samman dem med data. När forskare använder sig av den 
induktiva ansatsen är det väldigt viktigt att de är objektiva under 
insamlingen och forskningens gång, anser Wallén (1993). Grunden 
till att forskaren ska vara objektiv är att forskningen inte ska präglas 
av förutfattade meningar eller personliga åsikter. Vi försökte därför 
vara objektiva under undersökningens gång, men vi ansåg det inte helt 
problemfritt eftersom personer uppfattar saker olika beroende på 
exempelvis vilket kön och vilken utbildning personen har. Vi var alltså  
väl medvetna om att vi, både när intervjuerna genomfördes och när vi 
skulle sammankoppla intervjupersonernas svar med data,  
tvingades agera så opartiskt som möjligt, trots att det fanns  
vissa svårigheter med detta. 

2.1.4 Data tolkas 
När intervjuerna hade genomförts började arbetet med att transkribera alla intervjuerna och 
därefter e-postade vi varje intervjusammanställning till respektive intervjuperson för att få den 
godkänd. Detta eftersom vi ville försäkra oss om att vi hade skrivit vad den intervjuade 
verkligen sagt och inte missuppfattat varandra.  
 
Vi har valt att söka data som tar upp ämnena; arbetsmiljö och hälsa. Vi har tagit del av en 
mängd information som rör arbetsmiljö och hälsa, men selekterat bort oväsentlig information 
och valt ut den som, enligt oss, lämpat sig bäst för just vår undersökning. 
 
Vår process fortgick genom att vi klassificerade den data vi samlat in, för att få en bättre 
överblick över vårt insamlade material. På detta vis hade vi även lättare för att se likheter och 
skillnader mellan de olika intervjuerna, dessutom underlättade klassificeringen vårt arbete 
med att knyta samman empiri med teori, vilket även Bryman och Bell (2005) har tagit upp. 
Det fanns även möjlighet att placera om data, samtidigt som analysen ägde rum, för att 
underlätta sökandet efter ytterligare kopplingar (ibid). Detta var något som vi hela tiden hade i 
åtanke när vi tolkade vår insamlade data och försökte finna samband mellan empiri och teori. 

2.1.5 Begreppsligt och teoretiskt arbete 
I vårt fall antar vi att Bryman och Bell (2005) syftade på att det är de åtgärder som företaget 
vidtagit för att förbättra hälsan i företaget som legat till grund för det resultat vi kommit fram 
till genom vår undersökning. Under tidens gång finns det möjlighet att samla in mer data och 
precisera problemformuleringarna ytterligare, vilket är något som vi naturligtvis har försökt 
göra för att få en så konkret och precis problemformulering som möjligt. Att gå tillbaka och 
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försöka definiera problemformuleringarna ännu mer är något som är relativt vanligt inom 
”grounded theory” (ibid). 
 
Grounded theory går, enligt Patel och Davidson (2003), ut på att forskaren börjar med att 
genomföra det empiriska arbetet på ett objektivt sätt, vilket vi anser att vi gjorde då vi 
försökte vara så objektiva som möjligt när vi genomförde intervjuerna. Forskaren kommer 
sedan att samla in data samtidigt som denne försöker generera olika teorier och utifrån dessa 
kan forskaren sedan generera en lokal teori. Vi anser att vi har använt oss av grounded theory, 
eftersom vi har kopplat samman vår empiri med teori för att kunna urskilja om företagens 
åtgärder för att förbättra personalens hälsa är baserade på fakta eller tagna ur luften. Vi 
kommer även att kunna se eventuella likheter mellan de företag som har högre respektive 
lägre utbildad personal, när det gäller de åtgärder som de har vidtagit för att förbättra 
personalens hälsa. 

2.1.6 Resultat och slutsatser rapporteras 
Denna uppsats har behandlat ett ämne som är aktuellt för många människor, nämligen 
personalens hälsa. Med tanke på ämnets aktualitet vill vi att alla läsare ska kunna följa med 
och förstå våra tolkningar och vi har därför valt att använda ett enkelt och lättförståligt språk i 
uppsatsen. Det är även viktigt att läsaren övertygas om att resultatet är relevant och 
tillförlitligt, vilket även Bryman och Bell (2005) poängterar vikten av. 
 
Resultatet och slutsatserna med vår uppsats består av de kopplingar som vi funnit mellan 
empiri och teori, samt de analyser som vi gjort med hjälp av intervjusvaren. Vår förhoppning 
med resultatet från undersökningen är att det ska vara relevant för många företag, då vi vet att 
en hel del företag har större eller mindre problem med ohälsa hos medarbetarna. Företagen 
kan få tips genom uppsatsen och även få kunskap om vad andra företag gör för att undvika 
ohälsa hos sina medarbetare. Det är dock viktigt att komma ihåg att slutsatserna inte enbart är 
relevanta för företag, utan även för dem som har anställning eftersom de förmodligen kan 
identifiera sig som en medarbetare i antingen det ena eller andra företaget som vi har 
intervjuat.  
 
2.2 Validitet och reliabilitet 
I avsnittet 2.1.3 Insamling av viktig data har vi redan skrivit att vi har använt oss av 
triangulering och anledningen till det var bland annat att vi ville stärka validiteten i vår 
undersökning. Vi ansåg att vår uppsats skulle bli mer tillförlitlig om vi hade flera källor som 
poängterade samma saker. Patel och Davidson (2003) skriver, i enlighet med Bell (2000), att 
innebörden av validitet är att forskaren ska undersöka det den ämnar undersöka, vilket vi 
anser oss har gjort då vi allt som oftast har gått tillbaka till vår problemformulering för att 
kontrollera att det vi har skrivit har varit relevant för vår undersökning. 
 
I enlighet med Patel och Davidson (2003), skriver Bryman och Bell (2005) att det finns olika 
sorters validitet, bland annat innehållsvaliditet och respondentvaliditet. Genom att koppla data 
till den intervjuades svar kan forskaren skapa innehållsvaliditet, skriver Patel och Davidson 
(2003), vilket har varit en av våra målsättningar med undersökningen. Orsaken till det var att 
vi ville se om företagens åtgärder var grundade på data eller rena gissningar. 
Respondentvalideringen är, enligt Bryman och Bell (2005), när forskaren skickar tillbaka 
undersökningsresultatet till de personer som har deltagit i undersökningen. Skälet är att 
forskaren ska få ett bevis på att denne har tolkat undersökningspersonerna på ett korrekt sätt 
(ibid). Som vi redan nämnt är detta något som vi har använt oss av, eftersom vi ville undvika 
missförstånd samt öka validiteten i vår uppsats. 
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Vi skribenter har båda två närvarat vid samtliga intervjutillfällen utom vid telefonintervjun 
med Karin Carlson, vilket, enligt Patel och Davidson (2003), verifierar reliabiliteten i 
uppsatsen. Det finns något som kallas interbedömarreliabilitet och det uppnås genom att 
intervjun spelas in, eftersom forskaren då har möjlighet att spela upp intervjun flera gånger 
(ibid). Vi ansåg att risken för missförstånd var minimal, trots att endast en av oss närvarade 
vid telefonintervjun med Karin Carlson, eftersom vi både spelade in intervjun samt lät Karin 
Carlson godkänna den sammanställda intervjun. Som vi redan har nämnt har vi valt att spela 
in samtliga intervjuer, eftersom vi ville ha möjlighet att lyssna på dem igen samtidigt som det 
ökade interbedömarreliabiliteten. 
 
2.3 Avgränsningar 
Under vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till att undersöka hur den fysiska miljön 
påverkar hälsan. Vi har även gjort avgränsningar i den fysiska miljön, då vi har valt att 
koncentrera oss på konkreta saker eftersom uppsatsen annars hade kunnat bli hur stor som 
helst. Vi har alltså valt att inte utforskat exempelvis luft och temperatur, men däremot gjort ett 
undantag för buller eftersom det är ett vanligt förekommande problem inom industrin. 
 
2.4 Kritisk granskning 
De högutbildade medarbetarna är stillasittande på sina kontor, medan de med lägre utbildning 
är fysiskt aktiva på sina arbeten. Det gör att det finns en risk att vårt resultat inte beror på 
personalens utbildning, utan på deras typ av arbete.  
 
När det gäller intervjuerna som vi har genomfört vet vi att det kan förekomma en viss 
skevhet, då det kan finnas förmåner som företaget erbjuder men som de intervjuade har glömt 
bort att berätta vid intervjutillfället. 
 
Vi är medvetna om att vi har genomfört fler intervjuer på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 
än vad vi har gjort på resterande företag. Vi anser dock att dessa tre intervjuer kan räknas som 
två, då vi endast ställde frågor till Karin Carlson som rörde företagets syn på hälsa och 
arbetsmiljö, det vill säga de frågor som vi endast valt att ställa till dem som haft 
huvudansvaret för arbetsmiljön på respektive arbetsplats. Vi ställde naturligtvis även frågor 
till henne som behandlade hennes arbetsuppgifter i företaget, för att få kunskaper kring 
hennes förhållande till företaget samt få en bra början på intervjun. 
 
Intervjupersonerna har själva, via e-post, fått godkänna de svar som vi sammanställt från 
intervjuerna. Intervjusammanställningarna som finns med i denna uppsats är dock inte 
intervjupersonernas direkta ord och vi är därför medvetna om att det finns en liten risk att vi, 
trots vår aktsamhet, kan ha missförstått dem. 
 
Vi väl medvetna om att HS Städservice AB inte var det optimala valet av företag, då de inte 
kan påverka sin arbetsmiljö nämnvärt. Vi valde trots det att undersöka företaget, eftersom vi 
ville få kännedom om vad de gör för att förbättra medarbetarnas hälsa, på grund av deras 
påfrestande och monotona arbete. 
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3 ARBETSMILJÖN I TEORIN 
Det tredje kapitlet börjar med att definiera hälsa och behandlar därefter olika fysiska 
problem som den anställde kan drabbas av på grund av arbetet. En presentation sker sedan 
av olika åtgärder som ett företag kan vidta för att förbättra hälsan hos sina medarbetare. 
Kapitlet avslutas med Arbetsmiljölagen samt informerar om skyddsombud och 
skyddskommittén. 
 
3.1 Vad är hälsa? 
Begreppet hälsa är svårt att definiera då det tolkas olika av olika personer, skriver Jakobsson 
(2007). Faktorer som anses viktiga och som kan kopplas samman med hälsa är bland annat 
möjligheten att visa sina känslor och att skapa och bibehålla en relation med andra människor. 
Hälsa kan delas in i en fysisk och en psykisk del (ibid). Den fysiska hälsan påverkas bland 
annat av motion, kost och alkohol och syftar alltså till att ha ”En frisk kropp.” (Jakobsson, 
2007, sida 62), medan den psykiska hälsan istället präglas av den klara tanken och därmed 
avser ”En frisk själ.” (Jakobsson, 2007, sida 62). I detta sammanhang tar även Jakobsson 
(2007) upp något som kallas hälsokorset, det vill säga att ”…man kan må dåligt utan att vara 
medicinskt sjuk och må bra trots en medicinsk sjukdom.” (Jakobsson, 2007, sida 63). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2, Jakobsson (2007, sida 63) 
 
Dertell (2005) menar att den fysiska miljön påverkar hur personalen trivs på arbetsplatsen. En 
person som kommer in på en arbetsplats och som spontant tänker: Här är det väldigt trivsamt! 
kommer förmodligen att ha en positiv inställning till arbetsplatsen. Om företag gör 
investeringar som gäller den fysiska miljön kommer det förmodligen att betala sig på lång 
sikt, då personalen trivs, blir mer motiverade och därmed mår bättre (ibid). 
 
Menckel och Österblom (2000) har tagit upp en del risker som kan uppkomma, utifrån 
arbetsgivaren perspektiv, då det har blivit stort fokus på just hälsa. Den första risken är att 
arbetsgivaren anser att det är arbetstagaren själv som ansvarar för sin hälsa och de skriver att 
”Du som individ måste ta ansvar för din egen hälsa.” (Menckel och Österblom, 2000, sida 
43). En annan risk som de skriver om är att företaget kan rikta in sig för mycket på de 
individer som inte bryr sig om miljön på arbetsplatsen, utan som står ut med nästan vad som 
helst. De ”vanliga” anställda kan i jämförelse med dessa individer upplevas som besvärliga, 
då de ställer högre krav på företaget. Menckel och Österblom (2000) anser dock inte att det 
finns några negativa konsekvenser med att ett företag väljer att satsa på åtgärder som 
förbättrar hälsan, utan menar att arbetsgivaren bör ha lika stort intresse som arbetstagaren har 
när det gäller, de åtgärder som vidtas på arbetsplatsen för, att skapa en god hälsa hos de 
anställda. 

Må bra

Sjuk Frisk

Må dåligt

Hälsokorset 
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3.2 Att tänka på vid arbete 

3.2.1 Arbetsställningar 
Alla människor är olika och därför är det viktigt att varje arbetsplats anpassas efter de behov 
som varje specifik användare har, skriver Lorentzi (1995). Det är användaren som känner sig 
själv bäst och därmed den som vet vilka behov och vilken arbetsställning denne bör använda 
sig av (ibid). 
 
Om en person måste stå upp mycket när denne arbetar blir cirkulationen i benen sämre, enligt 
Lorentzi (1995). Detta kan i sin tur leda till att benen svullnar och att risken för åderbrock 
ökar. Stående arbete är även ansträngande för lederna, som vi har i vår rygg samt i ben och 
fötter, vilket gör att det är viktigt att personen i fråga kan sätta sig ner med jämna mellanrum 
under en arbetsdag. 
 
Enligt Lorentzi (1995) visar bilderna här nedan hur många kilo diskarna belastas med 
beroende på vilken arbetsställning som intas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lorentzi (1995) hävdar att en anställd som sitter och arbetar anstränger sitt hjärta mindre än 
en anställd som står upp och arbetar. Det gäller dock att komma ihåg att en sittande 
arbetsställning är mer påfrestande för ryggen. Det är viktigt att bord och stol anpassas efter 
användarens behov. Om en person sitter mycket när den arbetar är det viktigt att personen har 
möjlighet att sträcka på benen och gå en runda för att röra lite på sig. Det är dock viktigt att 
personen i fråga tänker på att ta flera korta pauser, istället för en lång, eftersom det gör att 
kroppen återhämtar sig bättre. Jakobsson (2007) skriver att en person som arbetar i kyla måste 
börja arbeta i ett lugnt tempo så att musklerna hinner värmas upp, innan personen tempot 
ökas. 

3.2.2 Belastningsskador 
Belastningsskador definieras, enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se), som symtom som 
uppstår i muskler eller andra mjuka delar i kroppen och som kan kopplas samman med allt för 
stor belastning i arbetet. Enligt Jakobsson (2007) är personer som drabbats av 
belastningsskador i genomsnitt sjukskrivna i tre månader. Det är mycket kostsamt för ett 
företag att ha en anställd sjukskriven och det är därför viktigt att företaget försöker förebygga 
belastningsskador för att slippa sådana onödiga kostnader. Det är alltså mer lönsamt för ett 
företag att bekosta åtgärder för att undvika arbetsrelaterade sjukskrivningar, än att låta de 
anställda sjukskrivas på grund av belastningsskador. Frånvaro från arbetet beror vanligtvis på 
belastningssjukdomar, då monotona och långvariga belastningar är ett av de största problemen 
när det gäller arbetsmiljön i ett företag (ibid). Arbetsmiljöverket (www.av.se), styrker det 
Jakobsson (2007) har skrivit, då de fört statistik som visar att det mellan år 2004 och år 2007 

Figur 3, Lorentzi (1995, sida 55) 



Arbetsmiljön i teorin 
___________________________________________________________________________ 

 19

var belastningsfaktorer som överlägset var den största orsaken till arbetssjukdomar i Sverige, 
se Bilaga 2. 

3.2.3 Akut överbelastning 
Jakobsson (2007) skriver att akut överbelastning innebär att leder, senor och muskler plötsligt 
utsätts för överbelastning. Detta kan exempelvis uppstå vid ett tungt lyft eller om någon 
halkar och gör en plötslig rörelse för att få tillbaka balansen. Vid sådana tillfällen blir 
belastningen på en led, sena eller muskel större än i vanliga fall och det är därför viktigt att 
exempelvis tunga lyft planeras.  

3.2.4 Monotont arbete 
Monotona rörelser innebär, enligt Jakobsson (2007), att en person utför liknande rörelser hela 
tiden. När en person utför monotona arbetsuppgifter leder det till regelbunden belastning, 
vilket i sin tur kan leda till skador som är allvarliga och läktiden lång. Det är viktigt att 
komma ihåg att om en person en gång har fått en sådan skada är det lätt att denna återfås, när 
belastning åter sker på samma sätt (ibid). 
 
Jakobsson (2007) tar även upp ergonomifällan, vilket betyder att även ergonomiska 
arbetsplatser kan ha för lite variation när det gäller arbetsuppgifterna. En ergonomisk 
arbetsplats kan också ha hög arbetstakt och de anställda kan känna tidspress, vilket kan leda 
till spänningar och värk i muskler (ibid). 

3.2.5 Statisk belastning 
Enligt Jakobsson (2007) är statisk belastning när muskler spänns trots att de inte utsätts för 
rörelser, som till exempel då en person håller upp armarna utan att ha något stöd för dem eller 
då en person står upp stora delar av dagen. Statisk belastning sker främst inom yrken där de 
anställda utsätter nacke och skuldror för hög belastning, exempelvis när de sitter mycket vid 
datorn. 

3.2.6 Osäkerhet kring belastningsskador 
Enligt Prevent (www.prevent.se) har forskarna fortfarande mycket kvar att lära när det gäller 
hur belastningsskador som är arbetsrelaterade uppkommer. På Högskolan i Gävle arbetar 
Svend Erik Mathiassen, professor vid deras Belastningsskadecentrum. Mathiassen har uttalat 
sig i en artikel som är publicerad på Prevents hemsida, där han berättar att forskarna är 
medvetna om att arbete som kräver upprepningar är skadliga, men att de saknar kunskap om 
hur många upprepningar som kan göras innan de blir skadliga. Han berättar även att det 
fordras ökad kännedom kring varför människor blir sjuka när de utför vissa arbetsuppgifter 
och hur det kan komma sig att inte alla blir sjuka trots att de utföra samma arbetsuppgifter. 
Det krävs alltså ytterligare kunskap kring arbetsplatser när det gäller deras utformning och 
han menar att det är viktigt att företag blir medvetna om att de kan tjäna på att ha en väl 
utformad ergonomi på arbetsplatsen. Mathiassen avslutar med att poängtera att det enda som 
professorerna med säkerhet vet är att en bra arbetsplats ska ha skiftande arbetsuppgifter för 
medarbetarna. 
 
3.3 Stress i arbetet 

3.3.1 Vad är egentligen stress? 
Enligt Assadi och Skansén (2000) har stress funnits i urminnes tider och är därmed en naturlig 
del av livet. Stress är ett vanligt ord som vi människor använder för att beskriva hur vi mår, 

http://www.prevent.se/
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skriver Aronsson (2007), dock påpekar Lindberg och Lindberg (1990) att människor ibland 
kan använda ordet stress som synonym till ordet upptagen. Aronsson (2007) menar att stress 
går ut på att kroppens alarmsystem gör sig redo för att möta någon fara, vilket även Lorentzi 
(1995) påpekar genom att skriva att stress är kroppens reaktion på en förväntad påfrestning. 
Enligt Lundbye (1991) kan en stressad individ känna sig rädd, orolig, rastlös och bekymrad 
eller helt enkelt vara irriterad på grund av att denne inte har kontroll över situationen. 
 
Betydelsen av begreppet stressad skiljer sig åt mellan olika individer, beroende på var 
individerna har sin stresströskel, skriver Aronsson (2007). I enlighet med Assadi och Skansén 
(2000) anser Aronsson (2007) att tidigare erfarenheter, den allmänna hälsan samt hur 
individen uppfattar situationen spelar stor roll när det gäller hur individen reagerar på olika 
belastningar. Även längden på återhämtningsperioden kan variera för en enskild individ, 
fortsätter Aronsson (2007), och påpekar att en individ som är frisk och mår bra har lättare för 
att återhämta sig efter en påfrestning. 
 
När ordet stress används får det ofta en negativ mening då det förknippas med 
överansträngningar och jäkt, skriver Aronsson (2007). Enligt Assadi och Skansén (2000) kan 
den negativa stressen leda till att människan känner sig otillräcklig och jagad, medan den i 
allvarliga situationer även kan ge upphov till depression, hjärtinfarkt och ångest. Hjärnan kan 
också påverkas av negativ stress, vilket leder till att personer kan få svårare att lära sig nya 
saker samt att deras minne försämras (ibid). 
 
Lorentzi (1995) menar att stress även kan vara något positivt. Om individen får en lagom dos 
av stress kan denne känna sig uppfinningsrik och effektiv, vilket resulterar i att den levererar 
mer, skriver Assadi och Skansén (2000). En liten dos av stress på arbetet kan alltså vara 
stimulerande för individen och bidra till att denne känner engagemang i arbetet. Om den 
anställde ser klara resultat samt får beröm för sin insats kan stressen, istället för att betraktas 
som en belastning, bli en utmaning (ibid). 

3.3.2 Stress i arbetslivet  
Stressrelaterade samt psykiska besvär inom arbetslivet har fördubblats på tio år enligt 
undersökningar som har gjorts av Statistiska Centralbyrån och Arbetsmiljöverket 
(www.av.se). Enligt Assadi och Skansén (2000) är det vanligt förekommande att anställda 
och ledningen anser att stress på arbetet är ett personligt bekymmer, men det är även normalt 
att de anställda känner sig stressade på grund av brister i företaget som exempelvis 
orealistiska förväntningarna, dåligt ledarskap och oklara mål. Lööf-Johanson (1989) påpekar 
även att stress kan ge upphov till ohälsa som när exempelvis kraven på den anställde blir allt 
för höga och när den anställde inte kan påverka arbetet som denne gör.  
 
Det är viktigt att kommunikationen mellan de anställda och ledningen är bra, menar 
Arbetsmiljöverket (www.av.se), eftersom de anställda bör rapportera sina positiva och 
negativa erfarenheter av stress för att företaget ska kunna förebygga den negativa stress som 
upplevs. Lorentzi (1995) påpekar även att ledningen naturligtvis har skyldighet att upptäcka 
stressmiljö samt att ta itu med orsaken till varför arbetsmiljön är stressande för de anställda. 
Arbetsmiljöverket (www.av.se) menar att det finns en mängd olika åtgärder som ett företag 
kan vidta för att minska stressen hos sina medarbetare, bland annat kan de fördela 
arbetsbördan mellan de anställda på ett bättre sätt. 

http://www.av.se/
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3.3.3 Kvantitativ belastning 
När individen är stressad blir kroppen uppvarvad, vilket styrs av de processer som sätter fart 
på kroppens resurser och samtidigt som detta sker hejdas kroppens processer som reglerar 
kroppens återuppbyggnad, återhämtning och reparation, skriver Aronsson (2007). Om denna 
obalans mellan återuppbyggnaden och förbrukningen av kroppsliga och mentala resurser sker 
under en längre tid börjar en stressrelaterad ohälsa ta fart (ibid). 
 
Om en individ utför lätta arbetsuppgifter under hård tidspress kommer individen att behöva 
längre tid på sig för att återhämta sig och individen kan då drabbas av en kvantitativ 
överbelastning, menar Aronsson (2007). Detta kan även drabba individen om denne tvingas 
arbeta under förlängda arbetsperioder eller under förlängda arbetsdagar, eftersom kroppen då 
behöver mer än en vanlig dygnsvila eller helg på sig för att återhämta sig. Längden på den 
nödvändiga vilan kan variera beroende på vilken typ av arbete som den anställde har (ibid). 
Lööf-Johansson (1989) menar att när en individ har fått ”rätt” återhämtning leder det bland 
annat till att denne får ökat självförtroende och ökad kontroll över sina känslor. 
 
3.4 Ljudnivå och buller 

3.4.1 Vad är egentligen buller? 
Enligt Arbetsmiljöverket (www.av.se) kommer bullerskador på fjärde plats när det gäller 
inrapporterade fall av arbetsmiljösjukdomar. 30 procent av männen och 16 procent av 
kvinnorna som arbetar i Sverige utsätts för buller under minst 25 procent av sin arbetstid. 
Buller definierar Arbetsmiljöverket (www.av.se) som allt ljud som inte är önskvärt för 
människan. Starka ljud från maskiner kan uppfattas som buller, men även en myggas surr när 
någon ska försöka somna (ibid). Ljud uppfattas alltså annorlunda av olika människor, ett ljud 
som är behagligt för en individ kan vara störande för någon annan, skriver Jakobsson (2007). 
Vanligen förknippas buller och höga ljud med industri- och byggföretag samt 
skolverksamheter, anser Dertell (2005), men på senare tid har även kontorslandskap börjat 
sammankopplas med buller, påpekar Jakobsson (2007). 

3.4.2 Hur den anställde påverkas av buller 
Människor som utsätts för buller påverkas mer eller mindre psykiskt, anser Lorentzi (1995). 
Det finns saker som kan vara svårare eller lättare att förknippa med buller. Symtom som är 
lätta att associera med buller är huvudvärk och illamående, medan det kan vara svårare att 
veta att koncentrationssvårigheter också är ett symtom som kan uppstå på grund av buller 
(ibid). Jakobsson (2007) menar att individen kan bli irriterad över att den inte kan koncentrera 
sig tillräckligt och denna irritation kan resultera i stress. 
 
Beroende på vad den anställda har för arbetsuppgifter, hur motiverad den anställde är samt 
hur van den anställde är vid bullerljud kan bullrets inverkan på de anställdas prestation variera 
mycket, skriver Arbetarskyddsstyrelsen (1990). På arbetsplatser där det fordras hög 
koncentration och uppmärksamhet störs de anställda mest, menar Arbetarskyddsstyrelsen 
(1990), medan Arbetsmiljöinstitutet (1990) uttrycker samma sak genom att skriva att de 
anställdas arbetsprestationer blir sämre om de, under en längre period, vistas i en arbetsmiljö 
med högt buller. Arbetsskyddsstyrelsen (1990) menar att avsaknaden av buller i hög grad 
höjer trivselfaktorn på företaget. 
 
En människa kan endast fokusera uppmärksammat under ett begränsat tidsintervall, menar 
Arbetarskyddsstyrelsen (1990), dock finns risken att människans uppmärksamhet brister 
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redan efter en kort tid i detta intervall. Dessa brister uppkommer vanligen när människan utför 
monotont arbete eller upplever trötthet. Buller kan medföra att dessa brister uppkommer både 
tidigare och tätare än normalt och buller kan ha samma inverkan på människan som 
utmattning har (ibid). 
 
3.5 Kontorets utformning 
Ett kontors utformning kan antingen vara inrett som ett öppet kontorslandskap eller med 
cellkontor, skriver Arbetsmiljöverket (www.av.se). Många företag har gjort om cellkontor till 
kontorslandskap för att åstadkomma fler arbetsplatser på samma kontorsyta, men 
kontorslandskap kräver i stort sätt lika stort utrymme som cellkontor om företaget strävar 
efter bra arbetsmiljö (ibid). Skälet till detta är, enligt Jakobsson (2007), att det behövs ett visst 
avstånd mellan arbetsplatserna för att det inte ska bli för bullrigt. Företaget ska alltså välja det 
alternativ som lämpar sig bäst för de arbetsuppgifterna som ska utföras, inte det alternativ 
som kräver minst utrymme, menar Arbetsmiljöverket (www.av.se). 
 
En nackdel med kontorslandskap är, enligt Arbetsmiljöverket (www.av.se), att det kan 
upplevas som bullrigt, vilket kan resultera i att de anställda kan känna sig stressade och ha 
svårt att koncentrera sig. I ett kontorslandskap är det medarbetarna som står för det mesta av 
ljudet, men även telefoner som ringer, ljudet från dörrar och steg samt kollegors samtal kan 
irritera dem. Fördelen med kontorslandskap är bland annat att de anställda kan få snabb 
information genom att lyssna på varandra och det blir även lättare för dem att kommunicera 
(ibid). Fördelar med att istället ha cellkontor är att de anställda får mer avskildhet samt att 
ljudnivån blir lägre, vilket vanligtvis leder till att personalen har lättare för att koncentrerar 
sig. Nackdelar med cellkontor är att flödet av information blir sämre liksom kontakten mellan 
de anställda, dessutom finns risken att de anställda kan uppleva en viss mån av instängdhet 
(ibid). 
 
Om personalen anser att deras kontorsutrymme är litet och att de har ont om plats är det dags 
för dem att tänka om, skriver Dertell (2005). Det handlar om att arbetsplatsen ska vara så 
funktionell som möjligt för de arbetsuppgifter som ska utföras, vilket kan ordnas genom något 
så enkelt som ommöblering, då ytor kan frigöras. 
 
3.6 Vikten av samarbete 
Angelöw (2002) påpekar att kommunikationen mellan de anställda är en viktig aspekt för att 
skapa en hälsosam arbetsplats. Det är alltså av stor betydelse att en dialog förs, att information 
utbyts samt att medarbetarna får feedback. Det är väsentligt att medarbetarna känner ansvar 
och delaktiga i verksamheten, vilket chefen kan skapa genom att ge de anställda frihet under 
eget ansvar. Genom att de anställda känner ansvar gentemot varandra och hjälps åt med 
arbetsuppgifterna, leder det till att de känner sig välbehövda vilket i sin tur resulterar i ett ökat 
välbefinnande hos individerna. Om det finns ett fungerande samarbete mellan medarbetarna 
gör det att trivseln ökar, vilket bidrar till att deras hälsa förbättras. För att skapa arbetsglädje 
hos medarbetarna och få dem att utvecklas bör företaget sätta rimliga, men utmanande mål 
(ibid). 
 
3.7 Ljus och belysning 
För att de anställda ska kunna känna sig trygga samt genomföra sina arbetsuppgifter på ett 
behagligt sätt fordras det bra ljus, skriver Arbetsmiljöverket (www.av.se). Om en arbetsplats 
ska anses ha bra ljus ska det finnas både belysning och dagsljus. Människor är beroende av 
dagsljus för att må bra och det är även huvudljuskällan på många arbetsplatser under de 
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ljusare årstiderna. Det är viktigt att tänka på hur rummet möbleras för att ta vara på så mycket 
dagsljus som möjligt och för att undvika bländning (ibid). 
 
Arbetsmiljöverket (www.av.se) menar att det fordras olika sorters belysningar på en 
arbetsplats beroende på vad det är för typ av arbetsuppgifter som ska utföras. En planerad 
belysning bidrar inte bara till en bättre arbetsmiljö, utan stimulerar även färg- och 
ljussättningen i lokalen. Huvudsakliga krav på en bra arbetsbelysning är rätt ljus på rätt ställe 
och att undvika bländning. Arbetsmiljölagen (www.av.se) skriver även att det är arbetsgivaren 
som ansvarar för att ljusmiljön på arbetsplatsen är bra. 
 
Om belysningen på arbetsplatsen är bristande kan det leda till att de anställda får spänningar i 
rygg och nacke, huvudvärk samt upplever trötthet i ögon, fortsätter Arbetsmiljöverket 
(www.av.se). Dåligt ljus kan även resultera i att risken för olycksfall blir större och om 
företaget använder sig av lysrör kan flimret från dessa orsaka stressreaktioner i centrala 
nervsystemet, vilket leder till att prestationen blir sämre (ibid). 
 
3.8 Mellanmål 
När kroppen arbetar och utsätts för stress behöver kroppen mer vitaminer och mineraler än 
normalt. Genom att äta frukt leder det till att prestationsförmågan ökar, att kroppen blir mer 
stresstålig samt att immunförsvaret stärks, skriver Angelöw (2002). Det är även viktigt att 
dricka mycket, eftersom människan blir trött och passiv när kroppen har vätskebrist vilket 
försämrar kroppens prestationsförmåga (ibid). 
 
3.9 Förebyggande åtgärder 
För att minska arbetsskadorna hos medarbetarna kan företag bland annat satsa på friskvård, 
använda ergonomiska arbetsredskap och hörselskydd, men de kan även använda sig av 
arbetsrotation, tekniska hjälpmedel, varierad arbetsställning och kortare pauser, menar 
Jakobsson (2007). Angelöw (2002) tar också upp arbetsrotation och menar att det underlättar 
den fysiska belastningen som människan utsätts för. Enligt en studie på Coop Forum i Fittja, 
där personalen började använda sig av arbetsrotation, minskade smärtan hos de anställda 
samtidigt som de fick lägre blodtryck och upplevde att den negativa stressen minskade (ibid). 
 
Jakobsson (2007) föreslår några olika åtgärder som ett företag kan använda sig av för att 
minska arbetsskadorna: 

• Informera om hur belastningsskador uppstår och hur de förebyggs. Om inte 
arbetsgivaren har kännedom om detta kan denne, till exempel ta hjälp av 
företagshälsovården.  

• Om de anställda upplever arbetet som påfrestande kan detta vara ett tecken på framtida 
belastningsbesvär. 

• Informera de anställda om olika hjälpmedel, både när det gäller tekniska hjälpmedel 
och den manuella arbetstekniken. Det är extra betydelsefullt att de som är nyanställda 
får tillgång till denna information. 

• Rotera arbetsuppgifterna, så att medarbetarna får mer variation när det gäller rörelser 
och belastning. Arbetsrotationen bidrar förhoppningsvis till att den anställdes 
arbetsställning skiftar, liksom till att delaktigheten ökar då de kan se företaget som en 
helhet. 

• Arbetshöjden bör vara i armbågshöjd, oavsett om personen i fråga står eller sitter. 
Detta kan företaget genomföra genom att använda arbetsbord och arbetsstolar som kan 

http://www.av.se/
http://www.av.se/
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höjas och sänkas, medan de som arbetar vid en maskin kan använda sig av en pall för 
att komma högre upp. 

3.9.1 Företagshälsovård 
Definitionen på företagshälsovård är enligt Arbetsmiljölagen 3: 2b § att ”…en oberoende 
expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.” (http://www.av.se/lagochratt/ 
aml/Kapitel03.aspx) och Jakobsson (2007) skriver att det är vanligt att företagshälsovården 
hjälper till när det gäller exempelvis ergonomi och arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljölagen ska 
arbetsgivaren ”…svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns 
att tillgå” (http://www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel03.aspx). De företag som har 
företagshälsovård måste dock komma ihåg att de inte är företagshälsovården som är ansvarig 
för arbetsmiljön på arbetsplatsen, utan att det ansvaret ligger hos arbetsgivaren, skriver 
Jakobsson (2007). 

3.9.2 Friskvård 
Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) definieras friskvård som de åtgärder som görs för 
att förebygga sjukdomar. Angelöw (2002) skriver att om ett företag satsar på friskvård 
kommer det att få en friskare arbetsplats. I början på 2000-talet började företagen i Sverige att 
satsa på friskvård och orsaken till det var att antalet sjukskrivningar hade ökat kraftigt (ibid). 
Enligt Arbetsmiljöupplysningens hemsida har arbetsgivaren från och med år 2004 rätt att göra 
avdrag för enklare motion- och friskvårdsaktiviteter som de anställda engagerar sig i. På 
Skatteverkets hemsida står det dock att detta endast gäller om samtliga medarbetare från 
företaget har möjlighet att utnyttja det. Till enklare motions- och friskvårdsaktiviteter räknas 
bland annat styrketräning, bowling, fotboll, folkdans, tai chi och kostrådgivning (ibid). 
Friskvård ska dock inte vara den enda åtgärden som företagen gör för att förbättra de 
anställdas hälsa, menar Angelöw (2002), utan påpekar att det är viktigt för företagen att hitta 
en balans mellan olika strategier för att skapa en frisk arbetsplats. Jakobsson (2007) påpekar 
att de anställda måste delta aktivt och ta eget ansvar för att förbättra sin hälsa genom att byta 
livsstil och levnadsvanor, medan företagets roll är att öka möjligheterna och förutsättningar 
för att medarbetarna ska kunna genomföra bytet. 
 
”Alla kan genom motion, varierad träning och andra goda vanor bidra till att minska risken 
för belastningsskador” (Jakobsson, 2007, sida 187). Vi människor är gjorda för att röra på oss 
och behöver variation och omväxling för att må bra, skriver Jakobsson (2007). Det är viktigt 
att ta hänsyn till detta när arbetsplatser och arbetsuppgifter utformas. Har den anställde en 
dålig arbetsmiljö kan denne inte kompensera detta genom att träna på sin fritid. Människans 
livsstil har däremot stor betydelse för hur mycket individen orkar med på arbetet och hur 
mycket energi den har kvar när den kommer hem från arbetet (ibid).  
 
Enligt Angelöw (2002) menar Jon Karlsson och Erland Colliander, som båda är läkare, att 
fysiska aktiviteter är väldigt underskattade när det gäller att förbättra hälsan hos människor. 
Karlsson och Colliander anser att ett flertal människor skulle bli helt återställda genom att 
bara förändra sin livsstil. Angelöw (2002) påpekar att en annan sak som kan bidra till att 
inspirera ett företag till att ta tag i friskvården är möjligheten att bli hälsodiplomerad. Vid en 
hälsodiplomering kommer en hälsocoach att placeras i ledningen. Hälsocoachen har till 
uppgift att uppmuntra, motivera och instruera vad företaget bör inrikta sig på för att de ska 
lyckas uppnå de mål som satts upp (ibid). 

http://www.av.se/lagochratt/


Arbetsmiljön i teorin 
___________________________________________________________________________ 

 25

3.9.3 Arbetsredskap 
Arbetarskyddsnämnden (1994) rekommenderar företaget att tänka efter vad det är för 
arbetsuppgifter som ska utföras på arbetsplatsen, innan de bestämmer sig för vad de ska köpa 
in. Olika arbetsuppgifter kräver nämligen olika utrustning. 

Ergonomiska skrivbord och skrivbordsstolar 
För att användaren ska ha en så bra arbetsställning som möjligt är det viktigt att arbetshöjden 
på skrivbordet är anpassad efter användarens sittställning och kroppslängd, skriver 
Arbetsmiljöverket (www.av.se). Det är även väsentligt att arbetshöjden är anpassad efter varje 
arbetsuppgift som användaren utför och det ska därför vara lätt för användaren att själv 
reglera arbetshöjden på skrivbordet.  
 
Det är även viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för användarens ben när denne sitter 
vid skrivbordet. Det ska vara lätt för användaren att kunna förflytta sig mellan de olika 
arbetsytorna utan att bli störd av lådor, bordsstativ eller liknande, menar Arbetarmiljöverket 
(www.av.se). 
 
Skrivbordsstolen är en viktig utrustning på arbetsplatsen och även den bör ha olika utseende 
beroende på vad det är för arbetsuppgifter som ska utföras, påpekar Arbetarskyddsnämnden 
(1994). Det är därför viktigt att användaren själv kan justera stolens höjd och att detta utförs 
genom ett enkelt handgrepp, skriver Arbetsmiljöverket (www.av.se). Även andra delar på 
stolen ska vara rörliga då till exempel ryggstöd och sits bör följa med användarens rörelse när 
denne lutar sig bakåt eller böjer sig framåt. Det mest väsentliga är dock att användaren kan 
variera sin arbetsställning, så att användaren undviker att hela tiden belasta samma muskler 
och leder. En bra arbetsstol tillåter därför att användaren lätt kan skifta mellan olika 
arbetsställningar. Armstöd är väsentligt om användaren ska sitta vid datorn under en längre 
tid. Det är av stor vikt att stolen verkligen är rätt inställd, för är den inte ska vara ergonomiskt 
dålig för användaren och det är därför viktigt att användaren informeras om hur stolen ska 
användas på bästa sätt och hur de olika inställningarna kan göras. 

Datormusen 
Alla som arbetar på kontor använder sig av en datormus och det är då viktigt att den används 
på rätt sätt. Till att börja med ska datormusen placeras ganska rakt framför användaren och 
det är dessutom viktigt att handen varken är vinklad uppåt, nedåt eller åt sidan då datormusen 
används, skriver Arbetsmiljöverket (www.av.se). För att undvika att vinkla handen kan det 
därför vara bra att använda sig av ett handlovsstöd, det är dock viktigt att handen lyfts upp 
från handlovsstödet om musen ska flyttas en bit (ibid). Sjukvårdsrådgivningen påpekar att det 
kan vara bra att variera datormusanvändandet mellan båda händerna, för att minska 
belastningen på hand och handled. www.musarm.org menar att det är viktigt att användaren 
har gott om plats på sin arbetsyta, eftersom den anställde annars kommer att göra avvikande 
rörelser som i sin tur kan leda till spänningar. 

Skyddsutrustning  
Arbetsmiljölagen (www.av.se) menar att en arbetsplats helst ska vara utformad så att de 
anställda inte behöver skyddsutrustning. Skyddsutrustning bör alltså endast användas när 
andra åtgärder inte kan vidtas eller när risker inte kan undvikas. Jakobsson (2007) skriver att 
den personliga skyddsutrustningen ska skydda den anställde mot säkerhets- och hälsorisker 
och utgörs exempelvis av hörselskydd, skyddsskor och skyddshandskar. Vanliga arbetskläder 
och uniformer räknas alltså inte som skyddsutrustning. När det gäller att finansiera 

http://www.av.se/
http://www.musarm.org/
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skyddsutrustningen ligger det ansvaret vanligen hos arbetsgivaren och denne ska även se till 
att skyddsutrustningen skyddar den anställde, medan det sedan är den anställde som ansvarar 
för användandet och vårdandet av skyddsutrustningen (ibid). 
 
Jakobsson (2007) anser att när arbetsgivaren bedömer valet av skyddsutrustning ska denne ta 
hänsyn till vilka risker som arbetsuppgifterna för med sig, samt vilka kännetecken den skall 
ha för att ge den anställde ett så bra skydd som möjligt. Det finns tre kategorier av 
skyddsutrustning i Sverige. I den första kategorin inkluderas lättare utrustning som 
gummihandskar. Den andra kategorin innefattar allmän utrustning som skyddsskor och 
hörselskydd. Den tredje kategorin omfattar skydd som ska skydda mot varaktiga skador samt 
faror för livet, såsom kraftig kyla eller värme (ibid). 

Hörselskydd 
Som nämnts ovan är hörselskydd en typ av skyddsutrustning. Även om företag vidtar åtgärder 
för att minska ljudnivån, kan ljudet ändå vara så högt att det finns en risk att de anställda kan 
få hörselskador, menar Arbetarskyddsstyrelsen (1990). Det är därför viktigt att företagen 
kräver att de anställda använder hörselskydd på de platser där det är nödvändigt, anser 
Lorentzi (1995). Det kan vara svårt för ett företag att göra maskinerna bullerfria och därför 
ska företaget göra vad som krävs för att minska bullret för de anställda på annat vis (ibid). 
Jakobsson (2007) menar att hörselskydd endast är en nödlösning, då det inte finns någon 
annan lösning på bullerproblemen. Jakobsson (2007) skriver, i överensstämmelse med 
Arbetarskyddsstyrelsen (1990), att valet av hörselskydd skall vara anpassat efter vilka 
ljudnivåer som finns på arbetsplatsen, karaktären på bullret och hur länge den anställde ska 
vistas i bullerområdet. Motivet till detta är, enligt Jakobsson (2007), att reducera 
isoleringskänslan samt att underlätta kommunikationen mellan de anställda. 

Insatser för att minska bullret  
Bästa sättet att åtgärda bullret är vid bullerkällan, skriver Jakobsson (2007) och han menar att 
det är när ett företag renoveras eller byggs om som potentialen är störst att få bukt med 
bullerproblemen. Företaget ska tänka på redan existerande bullerproblem och försöka undvika 
att nytt buller uppkommer när de exempelvis byter maskiner eller arbetsuppgifter. 
Bullermiljön kan vanligen minskas genom att metoden för bearbetningen byts ut eller att 
arbetet omorganiseras, men även genom att företaget gör insatser i form av att underhålla 
arbetsutrustningen och välja passande arbetsutrustning till de anställda (ibid).  
 
3.10 Ekonomisk synvinkel 
Det är viktigt att företaget betraktar personalen som en viktig tillgång och att de behandlas 
med omsorg, menar Angelöw (2002). Ett företag bör exempelvis ordna utbildningar och ha 
utvecklingssamtal för att visa att de bryr sig om sin personal. Sådana här företeelser kan bidra 
till att personalomsättningen och sjukfrånvaron minskar, vilket gör att resultatet för företaget 
ökar (ibid). Jakobsson (2007) skriver att tack vare ökad medvetenhet kring hälsa har flera 
företag i Sverige valt att investera i arbetsmiljön och sin personal, vilket har gjort att 
företagens ekonomiska resultat har blivit bättre. Om ett företag inte satsar på medarbetarnas 
hälsa kan det resultera i att produktiviteten och effektiviteten blir lägre, samtidigt som 
kostnaden för sjukfrånvaro och lön till sjuka blir högre (ibid). Ägarna i ett företag vill alltid 
förbättra lönsamheten och effektiviteten i företaget och det är därför viktigt att de anställda 
arbetar effektivt, skriver Menckel och Österblom (2000). Företag vill inte att deras effektiva 
personal blir sjuk och därför blir det allt vanligare att företaget försöker göra något för att 
förbättra eller bibehålla hälsan hos sina medarbetare. 
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Företagen kan använda sig av något som benämns hälsobokslut, vars syfte enligt 
Arbetsmiljöupplysningen är ”…att visa, svart på vitt, att arbetsmiljöarbete och andra insatser 
mot arbetsrelaterad ohälsa är ekonomiskt lönsamt.” (http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/ 
AFATemplates/Page____1140.aspx 2008-05-09) Claes Malmqvist som är ekonomiansvarig 
vid landstinget i Jämtland, menar enligt Angelöw (2002) att hälsobokslutet i sig inte leder till 
att några problem löses, men att det kan fungera som ett hjälpmedel när företaget väl bestämt 
sig för att ta itu med de problem som finns. Angelöw (2002) skriver däremot, i enlighet med 
Arbetsmiljöupplysningen, att ett hälsobokslut är ett långsiktigt arbete som visar vad som ger 
upphov till ohälsa och vad ohälsan kostar företaget. 
 
3.11  Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen (www.av.se) tar upp de skyldigheter som arbetsgivaren och andra 
skyddsansvariga har när det gäller att förhindra ohälsa och olyckor i arbetet, samt att försöka 
åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljön i företaget ska vara tillgodosedd med tanke på 
dagens utveckling och dessutom ska arbetstagaren få tillfälle att påverka sin egen 
arbetssituation. Genom ett samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna ska de 
tillsammans lyckas skapa en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. I Arbetsmiljölagen står det även 
vad som gäller för skyddsombud och skyddskommittén (ibid). 

3.11.1  Skyddsombud och skyddskommittén 
Arbetsplatser som har fem eller fler anställda måste, enligt Arbetsmiljölagen (www.av.se), 
utse skyddsombud vilket vanligtvis sker av arbetsplatsens fackliga organisation, men 
skyddsombud kan lika väl utses av de anställda på arbetsplatsen om det inte finns någon 
facklig organisation. Om det finns mer än ett skyddsombud i företaget ska ett skyddsombud 
utses till huvudskyddsombud (ibid). I Arbetsmiljölagen (www.av.se) står det att 
skyddsombudet har rättigheter i form av att företräda de anställda, få utbildning, delta i 
förberedelser kring olika arbetsmetoder och lokaler, men Jakobsson (2007) poängterar att det 
inte är skyddsombudet som har ansvar för arbetet kring arbetsmiljön utan att det är 
arbetsgivaren. Det framgår till och med i Arbetsmiljölagen (www.av.se) att arbetsgivaren och 
skyddsombudet ska samarbeta när det gäller planering av arbete och arbetsmiljö. 
 
Det ska finnas en skyddskommitté på de arbetsplatser som har femtio anställda eller fler, står 
det i Arbetsmiljölagen (www.av.se), men även på arbetsplatser som har färre anställda om de 
anställda begär att få det. Skyddskommitténs arbetsuppgifter består i att ”…driva, 
dokumentera och följa upp arbetsmiljöarbetet.” (Dertell, 2005, sida 15). Enligt 
Arbetsmiljölagen (www.av.se) tar skyddskommittén exempelvis upp frågor som rör 
företagshälsovård, planering av nya arbetsmetoder eller nya lokaler samt information som rör 
arbetsmiljön. 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/ AFATemplates/Page____1140.aspx
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/ AFATemplates/Page____1140.aspx
http://www.av.se/
http://www.av.se/
http://www.av.se/
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4 ARBETSMILJÖN I VERKLIGHETEN 
I kapitel fyra presenterar vi empirin. Vi kommer att börja med att göra en kort 
företagspresentation av varje företag innan vi återberättar vad intervjupersonerna har sagt. 
Varje intervjusammanställning behandlar vad samtliga intervjupersoner från ett och samma 
företag har berättat. 

4.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ledande inom revision i Sverige. Företaget verkar i 150 
länder världen över, men benämns då endast med PricewaterhouseCoopers. Idén bakom 
företaget är att de skall erbjuda både svenska och utländska kunder tjänster gällande revision, 
corporate finance, riskhantering, skatt, kvalificerad rådgivning och redovisning. I Sverige 
omsatte företaget 3756 miljoner kronor under verksamhetsåret 2006/2007. Idag har företaget 
125 kontor, 3100 anställda och cirka 60 000 klienter och kunder inom offentliga, privata samt 
de ideella sektorerna runt om i Sverige. (www.pwc.com) 

4.1.1 Sammanställning av intervjuerna från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers 

De vi har intervjuat från Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Karin Carlson som arbetar som 
Human Resource-ansvarig för Region Södra. Eva Petersson som tidigare har drivit en egen 
redovisningsbyrå, men numera arbetar som auktoriserad redovisningskonsult på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Kalmar. Auktoriserad redovisningskonsult blev hon genom en 
vidareutbildning hos Sveriges Redovisningskonsultförbund. Dick Nyström har tagit 
magisterexamen i ekonomi på Högskolan i Kalmar och arbetar nu som revisorsassistent på 
Kalmarkontoret. 
 
Trivsel 
Eva Petersson och Dick Nyström säger att de trivs både med sina arbetsuppgifter och på 
arbetsplatsen. Orsakerna till varför de trivs skiljer sig dock åt. Eva Petersson påpekar vikten 
av kollegorna som hon kan ”bolla” och utbyta erfarenhet med, vilket hon inte hade möjlighet 
till när hon drev eget. Hon betonar även att kundkontakten i olika branscher ger variation och 
att hon trivs med att vara den som ”knyter ihop säcken” när hon upprättar bokslut. Dick 
Nyström trivs också på grund av den variation som uppkommer, då kunderna kommer från 
olika branscher och tillägger att variationerna gör att han aldrig tröttnar på sitt arbete. 
 
Stress 
Revisionsbyrån har säsongsbaserade arbetsuppgifter och har sin högsäsong under våren. Både 
Eva Petersson och Dick Nyström berättar att det är mycket att göra under högsäsongen och att 
det då kan bli en hel del övertid.  Dick Nyström är aldrig stressad under några längre perioder 
utan främst innan deadlines, medan Eva Petersson berättar att hon känner sig stressad under 
hela våren. Hon tror att det är svårt att finna en lösning på stressen, men menar att det skulle 
vara bra om de fick lite avlastning under högsäsongen. Dick Nyström berättar att var och en 
själv ansvarar för hur de vill lägga upp arbetsveckan och Karin Carlson säger att detta system 
går under benämningen årsarbetstidsmodellen. Modellen går ut på att varje medarbetare ska 
arbeta ett visst antal timmar varje år. Hon förklarar att ”Grunden med årsarbetstidsmodellen 
är att man kan vara flexibel och ta ut tid, när så funkar. Funkar det med kunderna, har man 
full frihet om man har pratat med sin gruppchef.”. Detta innebär att medarbetarna har 
möjlighet att återhämta sig efter tuffa perioder om de så önskar, fortsätter Karin Carlson. 
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Arbetsmiljön 
När det gäller arbetsmiljön på Öhrlings PricewaterhouseCoopers delar Eva Petersson åsikt 
med Dick Nyström som säger att den är trevlig. Han säger att det är fräscht, att lokalerna är 
charmiga och ser de enskilda arbetsrummen som något väldigt positivt. Eva Petersson påpekar 
dock att hon anser att arbetsrummen är lite små och att det kan vara lite bullrig på kontoret. 
Hon berättar att de har skjutdörrar till arbetsrummen så att de kan stänga om sig, vilket hon 
också tycker är bra men hon anser ändå att det är lite lyhört. En del arbetsrum har dock 
försetts med bullerskivor för att minska ljuden från rummen intill, fortsätter hon. Dick 
Nyström reagerar inte över lyhördheten, i samma grad som Eva Petersson, och säger att det 
enda som han upplever som störande är när han sitter och arbetar och de andra fikar, eftersom 
hans arbetsrum ligger i anslutning till fikarummet. För att undvika den höga samtalsnivån 
brukar han stänga till dörren. Båda två berättar att företaget bjuder på morgonfika och frukt 
varje dag, vilket Dick Nyström tycker är lyxigt och han tillägger att de även får andra mindre 
avbrott från datorarbetet då de exempelvis ska kopiera. När det gäller belysningen anser både 
Eva Petersson och Dick Nyström att belysningen i företaget är bra, då de har en ljusramp i 
taket och en arbetslampa på skrivbordet. De berättar att belysningen är anpassad och 
kontrollerad för arbetsuppgifterna som ska utföras. Eva Petersson tillägger att belysningen i 
korridorerna är mer dämpad, men hon anser att det inte gör något då det är på arbetsrummen 
som belysningen behövs. 
 
Friskvård och andra förmåner 
När det gäller den fysiska hälsan säger Karin Carlson ”Har vi något problem är det inte i den 
fysiska miljön, eftersom vi inte har problem med tunga lyft eller arbetar i en riskfylld miljö, 
utan det rör sig istället om värk i axlar och rygg då medarbetarna sitter mycket framför 
datorn.”. Eva Petersson berättar att företaget erbjuder medarbetarna 30 minuters massage, en 
gång i månaden. Hon berättar att de får göra det under arbetstid, medan Dick Nyström och 
Karin Carlson säger att företaget betalar massagen men att medarbetarna själva får stå för 
tiden. Företaget erbjuder även alla sina medarbetare 2 000 kronor i friskvårdsersättning, 
fortsätter Dick Nyström, och de får då själva välja valfri aktivitet, förutom ridning och golf då 
de aktiviteterna inte är avdragsgilla för företaget. Han berättar att han utnyttjar 
friskvårdsersättningen genom att ha ett gymkort. Eva Petersson satt däremot inte inne med 
samma information, utan trodde bara att de anställda erbjöds någon sorts gymkort som hon 
tillägger att hon inte utnyttjar. Båda två fortsätter med att berätta om en frivillig hälsokontroll 
som företaget erbjuder de anställda vartannat eller vart tredje år. Eva Petersson berättar att 
hälsokontrollerna sker i förebyggande syfte via företagshälsovården, vilket Karin Carlson 
håller med om och tillägger att Öhrlings PricewaterhouseCoopers även samarbetar med 
företagshälsovården när det gäller ergonomin. Hon berättar vidare att hälsokontrollerna sker 
enligt ett åldersintervall, ju äldre medarbetaren är desto oftare erbjuds denne en hälsokontroll. 
Hon påpekar dock att de aldrig nekar en anställd som vill gå på hälsokontroll oftare. Karin 
Carlson avslutar förmånerna med att berätta att de anställda har en 
sjukvårdskostnadsförsäkring via sin anställning. 
 
Arbetsredskap 
Varken Eva Petersson eller Dick Nyström har ett ergonomiskt skrivbord och menar att detta 
måste påpekas för att fås. Båda två är överens om att deras kollegor som har ergonomiska 
skrivbord utnyttjar möjligheten att variera höjden på dem. En ergonomisk skrivbordsstol har 
däremot Eva Petersson, vilket Dick Nyström tror att han också har och tillägger att den i alla 
fall är väldigt skön. Eva Petersson berättar att en informatör har besökt kontoret och då 
informerat om hur skrivbordsstolen ska vara inställd samt visat hur medarbetarna exempelvis 
ska sitta i stolarna och hur de ska resa på sig när de ska ta en pärm. Dick Nyström menar 
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däremot att han inte har fått någon information om detta, men tror att det finns möjlighet att få 
det. Eva Petersson är högerhänt och har därför datormusen i höger hand. Hon har placerat 
datormusen framför bildskärmen och har möjlighet att vila hela underarmen på arbetsytan när 
hon ska använda datormusen. Hon har inte något handlovsstöd. Dick Nyström har också 
datormusen i höger hand, men är däremot vänsterhänt. Han berättar att även han har möjlighet 
att vila underarmen mot arbetsytan när han använder sin ergonomiska datormus. Han berättar 
att han fått möjlighet att ha handlovsstöd, men då han anser det vara i vägen har han valt bort 
det. 
 
Medarbetarnas syn på sin egen hälsa 
Eva Petersson anser att hennes hälsa har förbättras sedan hon började arbeta på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, eftersom hon känner sig mindre stressad jämfört med när hon hade 
eget företag. Hon anser dock att hon efter vissa dagar saknar energi när hon kommer hem 
ifrån arbetet. Dick Nyström berättar att han rör sig betydligt mindre nu när han arbetar på 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers, jämfört med tidigare arbetsplatser, då kontorsarbete 
innebär mycket stillasittande. Han säger att han har lättare för att öka i vikt nu, men menar att 
detta även skulle kunna bero på att han har blivit några år äldre. Han försöker även äta en 
näringsrik lunch för att ha energi kvar tills han kommer hem. 
 
Företagets syn 
När det gäller hur företaget ser på de anställdas hälsa säger Karin Carlson att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers är ett kunskapsföretag och att medarbetarnas mående och motivation 
därför är väldigt viktigt. Hon berättar att: ”Deras fysiska och mentala hälsa är det vi lever på. 
Det är jätte viktigt!”. Hon berättar vidare att företaget arbetar mycket med feedback och att 
medarbetarna måste känna sig uppskattade, bekräftade och se att det finns karriärmöjligheter 
inom företaget. Hon menar att det handlar om att se varje medarbetare samt att lära känna sina 
medarbetare. Hon tror absolut att företaget kan öka sin förståelse och förbättra 
signaltolkningarna samt bli bättre på att se och lyssna på/till sina medarbetare. Karin Carlson 
berättar att företaget givetvis för statistik över antalet sjukskrivningar och att 
sjukskrivningarna har minskat under det senaste året, vilket troligen beror på att företaget 
arbetar mycket med förebyggande åtgärder. Hon avslutar intervjun med att säga att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers inte upprättar något hälsobokslut. 

4.2 Länsförsäkringar Kalmar län 
Länsförsäkringar Kalmar län arbetar med olika former av fond- och banktjänster samt 
försäkringar till personer och saker. Länsförsäkringar Kalmar län omsatte ungefär 600 
miljoner kronor i premieintäkter förra året, enligt Pege Hussfelt. Företaget ägs av sina kunder 
och tillhör Länsförsäkringsgruppen som består av 25 självständiga och lokala 
länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Bank, 
Länsförsäkringar AB och försäkringsbolaget Agria. Bolagsgruppen är tillsammans med de 
lokala länsförsäkringsbolagen dem som är störst på försäkringar i Sverige. Företaget har idag 
kontor i Kalmar, Nybro, Emmaboda, Oskarshamn, Västervik, Vimmerby och Borgholm. 
Länsförsäkringar Kalmar län har i nuläget cirka 140 anställda och ungefär 110 000 kunder. 
(www.lansforsakringar.se) 

4.2.1 Sammanställning av intervjuerna från Länsförsäkringar Kalmar län 
Vi har intervjuat Pege Hussfelt, bankchef, och Peter Hall-Atterback, bankrådgivare, på 
Länsförsäkringar Kalmar län. Pege Hussfelt har läst statistik och företagsekonomi på Uppsala 
Universitet och utbildat sig till programmerare på Linköpings Universitet. Han har lång 
arbetserfarenhet, då har arbetat i bankvärlden i över 30 år. Peter Hall-Atterback har 
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kandidatexamen i ekonomi och har även läst ett halvår på magisterprogrammet i 
ekonomistyrning och fördjupad affärsredovisning på Högskolan i Kalmar. 
 
Trivsel 
Både Pege Hussfelt och Peter Hall-Atterback berättar att de trivs på sin arbetsplats, men 
anledningen till varför de trivs skiljer sig åt. Pege Hussfelt menar att han trivs med sitt arbete 
eftersom han tycker om att leda och utveckla människor. Pege Hussfelt tycker om att se 
människor växa, sätta mål, profilera samt marknadsföra kundrelationer. Han poängterar att 
hans arbete är självständigt och att han har möjlighet att flexa om han vill sluta eller börja 
senare någon dag. Peter Hall-Atterback påpekar att han tycker att kollegorna har stor 
betydelse och menar att de är ett bra gäng som arbetar på Kalmarkontoret, dessutom tycker 
han att kontoret ger en hemtrevlig känsla då det både är trevligt och mysigt. Båda två berättar 
även att företaget bjuder medarbetarna på morgonfika varje dag, samt att de har fri tillgång till 
frukt. 
 
Stress 
Pege Hussfelt och Peter Hall-Atterbacks åsikter går isär när det gäller synen på stress. Pege 
Hussfelt menar att han inte upplever någon stress på grund av arbetet, eftersom han har 
förmånen att själv styra över sin egen tid som en följd av sitt ledarskap. Ibland arbetar han 
hemifrån på kvällarna, men det stör honom inte eftersom han vet att han har möjlighet att 
sluta tidigare andra dagar, berättar han. Pege Hussfelt säger även att medarbetarna har 
möjlighet att ta korta pauser för att komma ifrån arbetet lite och att de då även har möjlighet 
att gå ut och ta frisk luft. Peter Hall-Atterback menar att det alltid finns mycket att göra på 
kontoret och eftersom han alltid vill försöka förbättra kundernas situation, känner han alltid av 
en viss stress på arbetet. Han säger att stressen inte kan förhindras och påpekar även att den 
positiva stressen är bra och behövs för att underlätta arbetet och koncentrationen. De flesta 
som arbetar upplever nog en viss form av stress och anser det normalt, säger Peter Hall-
Atterback. Han berättar vidare att för att minska stressen på kontoret hjälper de varandra och 
försöker avlasta den eller de som har mycket att göra. 
 
Arbetsmiljön 
Arbetsmiljön på kontoret anses vara utomordentligt god, enligt Pege Hussfelt och Peter Hall-
Atterback. Pege Hussfelt berättar att han har varit med och designat kontoret och att tanken 
med lokalen är att den ska ge intryck av ett vardagsrum där människor kan umgås. Företaget 
vill att kunderna ska känna ”värme” när de kommer in på kontoret, fortsätter han, och påpekar 
att han anser att deras bank är av 2008 års modell. Peter Hall-Atterback tar däremot upp 
dagsljus, vilket han säger sig sakna. Han menar dock att de inte kan göra så mycket åt det, 
eftersom företaget har fönster där möjlighet till detta ges. Pege Hussfelt berättar att 
belysningen på företaget är väl genomtänkt och Peter Hall-Atterback säger att de både har 
taklampor och arbetslampor på skrivborden. Pege Hussfelt hävdar att arbetslamporna har 
asymmetrisk belysning, det vill säga att ljuset ges i en viss form med konkreta kanter där 
ljuset slutar. Han tillägger även att de inte har några hängande taklampor, eftersom de vill 
underlätta möjligheten att kunna möblera om. Pege Hussfelt berättar att medarbetarna fick 
komma med tankar och idéer när lokalen byggdes och Peter Hall-Atterback tillägger att de 
fortfarande har möjlighet att påverka arbetsmiljön. Både Pege Hussfelt och Peter Hall-
Atterback upplever ljudnivån på företaget som väldigt lugn. Peter Hall-Atterback berättar att 
de sitter i kontorslandskap, men att han trots det inte stör sig på telefoner som ringer och 
kollegor som pratar. Skälet till detta tror han kan bero på att det finns skiljeväggar mellan 
skrivborden.  
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Friskvård och andra förmåner 
Länsförsäkringar Kalmar län erbjuder alla sina medarbetare 2000 kronor i friskvårdsersättning 
varje år som de kan utnyttja till vad de själva vill, säger Peter Hall-Atterback och får medhåll 
av Pege Hussfelt. Peter Hall-Atterback berättar även att det finns ett litet gym, i anslutning till 
Länsförsäkringar Kalmar läns andra kontor i Kalmar, som medarbetarna kan nyttja om de vill. 
Han berättar att han inte själv tränar där, eftersom han har ett eget gymkort, men berättar att 
han vet andra som gör det. Pege Hussfelt berättar att medarbetarna, vartannat år, får göra en 
emotionell medarbetarundersökning som bland annat beskriver hur personalen mår och om 
det förekommer genomgående synproblem. Peter Hall-Atterback påpekar även att 
medarbetarna har möjlighet att få terminalglasögon samt att företaget har avtal med en 
massageklinik som de kan boka tid hos. Pege Hussfelt tillägger att samtliga medarbetare 
omfattas av en separat sjukförsäkring och att de genom den har tillgång till en sjukgymnast 
om behov finns. 
 
Arbetsredskap 
Samtliga medarbetare har ergonomiska skrivbord och ergonomiska skrivbordsstolar, säger 
Pege Hussfelt och Peter Hall-Atterback. Peter Hall-Atterback berättar att han har blivit bättre 
på att utnyttja möjligheten att hissa skrivbordet upp och ner, jämfört med när han började 
arbeta på Länsförsäkringar Kalmar län. Peter Hall-Atterback berättar vidare att det, när 
stolarna köptes in, var någon som visade hur de skulle användas. Han har dock inte själv fått 
ta del av denna information, eftersom han då inte hade börjat arbeta på Länsförsäkringar 
Kalmar län än. Peter Hall-Atterback har en standardmus som han har placerat på vänster sida, 
eftersom han samtidigt som han använder den ska kunna föra anteckningar med sin högra 
hand. Pege Hussfelt varierar däremot användandet av datormusen mellan höger och vänster 
hand. Båda två påpekar att de kan vila underarmen mot arbetsytan när de använder sin 
datormus. 
 
Medarbetarnas syn på sin egen hälsa 
Varken Pege Hussfelt eller Peter Hall-Atterback upplever att deras hälsa har påverkats sedan 
de tog anställning hos Länsförsäkringar Kalmar län, utan de menar att den ligger på samma 
nivå som tidigare, och båda anser sig ha energi kvar när de kommer hem. Peter Hall-
Atterback poängterar dock att friskvårdsersättningen har inspirerat honom till att börja träna 
mer än vad han har gjort tidigare. 
 
Företagets syn på medarbetarnas hälsa 
Pege Hussfelt menar att företaget alltid försöker vara lyhört och om det finns synpunkter 
gällande arbetsmiljön och hälsan tror han att dessa hanteras snabbt. Han berättar att företaget 
regelbundet för statistik över antal sjukskrivningar och om en anställd är sjuk fler än tre 
tillfällen under ett år gör företaget en extra analys för att ta reda på orsaken till varför 
personen i fråga har varit sjuk. Pege Hussfelt avslutar med att säga att Länsförsäkringar 
Kalmar län inte upprättar något hälsobokslut. 

4.3 Guldfågeln AB 
Guldfågeln AB producerar svensk kyckling och är ett av Sveriges ledande företag inom 
branschen. Företaget omsätter ungefär 830 miljoner kronor varje år. Guldfågeln AB 
grundades år 1975 och ägs av Jan Håkansson. Företaget har sin tillverkning i Mörbylånga och 
i Falkenberg. Fabriken i Mörbylånga har idag 250 anställda och i Falkenberg arbetar 110 
stycken. 
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Företaget garanterar att deras kyckling är svensk, eftersom all kyckling föds upp i Guldfågeln 
AB:s kläckeri i Skåne och därefter färdas kycklingen till företagens stallar på Öland eller till 
förutbestämda uppfödare i Halland, Blekinge och Småland. Kycklingarna slaktas antingen i 
fabriken i Mörbylånga eller i Falkenberg, där köttet även förädlas. (www.guldfageln.se) 

4.3.1 Sammanställning av intervjuerna från Guldfågeln AB 
Tommy Johannesson är produktionschef, arbetsmiljöansvarig och ordförande i 
skyddskommittén på Guldfågeln AB. Han berättar att han inte har någon utbildning, men att 
han däremot har stor arbetslivserfarenhet då han arbetat inom livsmedelsbranschen i många år 
och under 20 års tid varit chef på ett eller annat sätt. Tommy Johannesson ansvarar även för 
samt sköter alla tekniska och byggmässiga projekt, exempelvis ombyggnationer och inköp av 
maskiner. Han säger att han ansvarar för allt som rör själva produktionen. Karolina 
Magnusson är livsmedelsarbetare och arbetar skift i produktionen på Guldfågeln AB. Hon 
berättar att företaget inte krävde att hon hade någon utbildning när hon började arbeta på 
Guldfågeln AB för två år sedan. 
 
Trivsel 
Tommy Johannesson och Karolina Magnusson trivs båda två bra på sin arbetsplats. Tommy 
Johannesson trivs, eftersom han tycker om att ha mycket att göra och känna sig behövd och 
påpekar att ”Chefskapet får man uppifrån. Ledarskapet får man underifrån.”. Tommy 
Johannesson fortsätter berätta att han har ganska fria tyglar och därmed ett ganska 
självständigt arbete. Han menar att företaget främst ser till arbetsuppgifterna som ska utföras 
och inte till hur länge han är på arbetet. Karolina Magnusson berättar att hon främst trivs på 
arbetet på grund av de trevliga arbetskollegor som hon bland annat kan umgås med på 
måndagarna och fredagarna då företaget bjuder sina anställda på en fralla eller frukt.   
 
Stress 
Tommy Johannesson kan känna sig stressad vid enstaka tillfällen, men poängterar att han får 
en ”kick” av den positiva stressen och tillägger att han därför njuter av den stress han har. 
Karolina Magnusson anser sig också vara stressad ibland, men berättar att stressen främst 
infinner sig när hon får nya arbetsuppgifter eftersom hon då fortfarande måste hålla ett högt 
tempo på grund av hastigheten på det löpande bandet. Hon kan även känna sig stressad när 
hon arbetar med nya medarbetare för att hon då tvingas arbeta mer än normalt. Detta eftersom 
det tar tid för ”den nye” att lära sig arbetsuppgifterna och att komma upp i ett högt tempo.  
 
Arbetsmiljön 
Arbetsmiljön för tjänstemännen, tycker Tommy Johannesson, är fullt tillräcklig. Han påpekar 
dock att han inte har så ”stora pretentioner” på sin arbetsmiljö, eftersom han inte sitter vid 
skärmen hela dagen utan cirkulerar runt mycket i företaget. Tommy Johannesson säger att 
hela arbetsplatsen är hans arbetsmiljö och att den är okej för honom. Sedan finns det, som 
inom all industri och framförallt inom livsmedelsbranschen, mer eller mindre besvärliga 
miljöer, berättar han. Det är ju trots allt en levande fågel som ska slaktas, fortsätter Tommy 
Johannesson, och i vissa delar går det därför att säga att vi har en tuff arbetsmiljö i relation till 
vad andra industrier kan erbjuda. Tommy Johannesson säger dock att de har en bra 
arbetsmiljö i relation till andra företag i samma bransch, vilket de ser genom att de har låga 
sjukantal. För att förbättra arbetsmiljön sätter skyddskommittén varje år upp punkter om 
ämnesinriktningar som de ska koncentrera sig speciellt mycket på det året. En punkt kan 
exempelvis vara att utbilda och informera personalen eller ändra på någon verksamhet som de 
inte varit nöjda med. Tommy Johannesson påpekar att han har möjlighet att styra över valet 
av maskiner som köps in till företaget. Han anser att han har ganska stort inflytande på 
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arbetsplatsen och att personalen har inflytande via sina fackliga ombud, så som 
skyddsombuden. Om personalen har några anmärkningar ska de framföra dem till 
skyddsombudet som sedan tar upp det med skyddskommittén. Karolina Magnusson anser att 
det är lite ”si och så” med arbetsmiljön på Guldfågeln AB, på grund av att deras påfrestande 
arbetsställningar. Hon berättar att de anställda ibland måste skyffla kyckling. Det finns 
visserligen en lyft som de ibland har tillgång till, men oftast anser personalen att det är för 
omständligt och att det går fortare att skyffla för hand.  
 
Karolina Magnusson berättar även att de har möjlighet att framföra åsikter och problem, som 
rör arbetsmiljön, till arbetsmiljömännen (skyddsombuden) och berättar att dessa även går 
skyddsronder några gånger varje år samt visar de nyanställda runt. Tommy Johannesson 
tillägger att företaget har en arbetsmiljöpolicy för att minska påfrestande arbetsställningar som 
förklarar att: ”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och 
den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.”.  Karolina Magnusson berättar vidare att 
företaget använder sig av arbetsrotation i produktionen, vilket innebär att de endast befinner 
sig en viss tid på varje arbetsstation innan de byter till nästa station. Tiden som de befinner sig 
på en arbetsstation kan variera från 15 minuter upptill 90 minuter. Hon säger att oavsett vilken 
arbetsstation de befinner sig på är de tvungna att stå upp när de arbetar, vilket är påfrestande 
för nacke och axlar. Tommy Johannesson tillägger att arbetsrotationen sker för att arbetet inte 
ska bli monotont och enformigt. 
 
Både Tommy Johannesson och Karolina Magnusson anser att belysningen på företaget är 
rimligt bra och Karolina Magnusson tillägger att lamporna som finns i produktionslokalen 
utgörs av vanliga lysrör. När det gäller ljudnivån i produktionsanläggningen, berättar hon att 
det är väldigt bullrigt, men att företaget förser medarbetarna med hörselskydd. Företaget har 
gjort bullermätningar och sedan delat in företaget i olika zoner. Det finns, enligt Tommy 
Johannesson, påtagliga bullerproblem i vissa zoner och där får de anställda endast vistas om 
de har hörselskydd. Han tillägger att företaget inte har möjlighet att isolera maskinerna för att 
minska bullernivån vid produktionen, eftersom detta är ohygieniskt då de arbetar med 
kyckling. 
 
Friskvård och andra förmåner 
Massage är något som både Tommy Johannesson och Karolina Magnusson tar upp. Företaget 
erbjuder alla sina medarbetare massage under en viss period. Massagen är uppbyggd så den 
anställde får massage tre gånger under en period och därefter är det uppehåll i några veckor 
innan medarbetaren återigen erbjuds massage. Massagen sker på arbetstid och massören 
informerar då samtidigt den anställde om hur den kan underhålla sig själv, då det inte bara 
handlar om att få massage utan också att må bra, säger Tommy Johannesson. Han poängterar 
att medarbetarna har ett fysiskt jobb och att de själva därför borde göra något på sin fritid för 
att orka med arbetet. Han menar att medarbetarna ska ha i åtanke att de själva ansvarar för sin 
egen hälsa. Företaget kan inte erbjuda en massa hälsofrämjande aktiviteter på arbetstid, menar 
Tommy Johannesson, utan företagets uppgift är att producera varor. Karolina Magnusson är 
väldigt positiv till massagen, men tycker att det är lite tråkigt att hon behöver gå in i den kalla 
produktionslokalen när hon har fått massage. 
 
Varje år måste alla medarbetare genomgå en livsmedelskontroll, enligt Tommy Johannesson. 
Livsmedelskontrollen går ut på att en sjuksköterska undersöker om de anställda har någon 
infektion i halsen eller på händerna. I samband med denna undersökning har de anställda även 
möjlighet att påpeka krämpor som de har. Han berättar vidare att medarbetarna som arbetar i 
produktionen, tillsammans med sjukgymnasten, har konstruerat en bildserie med 
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förebyggande rörelser. Bildserien finns upphängd vid ingången till produktionen. De som 
arbetar i produktionen byter arbetsstation när de har arbetat 15 till 90 minuter beroende på 
vilken station de befinner sig vid. Under de korta mikropauserna på 20 till 30 sekunder som 
de anställda har när de förflytta sig mellan de olika stationerna, har de möjlighet att göra en 
rörelse från bildprogrammet eller att stretcha en muskel. Guldfågeln AB har även 
företagshälsovård som hjälper dem med specifika frågor som företaget inte själv kan besvara 
samt gör buller- och dammätningar, fortsätter Tommy Johannesson. 
 
Arbetsredskap, arbetskläder och skyddsutrustning 
Medarbetarna som arbetar med det administrativa på Guldfågeln AB kan få ett ergonomiskt 
skrivbord om de är i behov av det eller efterfrågar det. Tommy Johannesson berättar att han 
inte har det, eftersom han inte har en ”ren” kontorstjänst, men tillägger att de som har ett 
ergonomiskt skrivbord utnyttjar dess funktioner. Alla tjänstemännen har däremot en 
ergonomisk skrivbordstol, säger Tommy Johannesson, och i fjol fick även kontorspersonalen 
information om ergonomi. 
 
De som arbetar i produktionen på företaget har Guldfågeln AB försett med byxa, tröja, 
fleecejacka, värmeställ, mössa och rock. De har även skyddskläder i form av plasthandskar, 
hörselskydd och skor med stålhätta för dem som kör truck, enligt Karolina Magnusson. Hon 
tillägger att de som arbetar med styckning även skyddar sig med hjälp av knivvantar. Karolina 
Magnusson nämner även att det finns en lyft i produktionen som de kan använda om de ska 
lyfta något tungt. 
 
Medarbetarnas syn på sin egen hälsa 
Både Tommy Johannesson och Karolina Magnusson känner sig lika friska som innan de tog 
anställning på företaget. Karolina Magnusson tillägger dock att hon har ont i axlar och rygg, 
men att hon även hade det på sitt förra arbete inom äldrevården. Hon är, trots detta, övertygad 
om att hennes smärta orsakats av hennes arbete då det är fysiskt krävande och hon arbetar 
ståendes hela dagen. En åtgärd som, hon tror, skulle kunna minska problemet är att införa 
sextimmars arbetsdag då hennes arbete är mycket fysiskt krävande. Hon berättar att hon allt 
som oftast känner sig slutkörd när hon kommer hem och önskar att hon hade mer energi kvar, 
medan Tommy Johannesson berättar att han har energi kvar och understryker att det är viktigt 
att måna om sin egen hälsa. 
 
Företagets syn på medarbetarnas hälsa 
”Målet för Guldfågeln AB:s miljöarbete är att ingen skall behöva riskera fysisk eller psykisk 
ohälsa i sitt arbete.” och ”Varje anställd ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i 
det dagliga arbetet.” står det i Guldfågeln AB:s arbetsmiljöpolicy som Tommy Johannesson 
visar oss. Tommy Johannesson berättar att företaget satsar på att göra medarbetarna medvetna 
om sin egen situation och att upplysa dem om att när de har valt ett fysiskt arbete, måste dem 
själva bjuda till och göra något på fritiden som underlättar deras tuffa arbete. Tommy 
Johannesson säger att sjukfrånvaron har minskat under de senaste åren, precis som 
personalomsättningen har gjort. Avslutningsvis berättar han att Guldfågeln AB inte upprättar 
något hälsobokslut. 

4.4 HS Städservice AB 
HS Städservice AB utför olika former av städuppdrag. Företaget är uppdelat i olika 
avdelningar; måleri-, städ-, fastighetsservice, hemtjänst och en serviceavdelning som 
inkluderar storstädning, golvvård, sanering och rivning. HS Städservice AB omsatte ungefär 
35 miljoner kronor år 2007. Det grundades år 1984 och ägs idag av Jens Sundqvist. 
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Huvudkontoret finns i Karlskrona, men det finns mindre kontor i både Småland och Blekinge. 
Företaget har idag ungefär 140 anställda och har både privatpersoner och mindre samt större 
företag som uppdragsgivare. (www.hs-stadservice.nu) 

4.4.1 Sammanställning av intervjuerna från HS Städservice AB 
Vi har intervjuat Finn Christensen och Anders Olsson från HS Städservice AB. Finn 
Christensen arbetar som miljö-, kvalitets-, utvecklings- och personalchef på HS Städservice 
AB och har gjort så i fyra och ett halvt år. Han är sedan tidigare utbildad jurist, ekonom och 
pedagog. Anders Olsson har precis börjat sin anställning och har inte arbetat på HS 
Städservice AB i mer än drygt tre månader. Anders Olssons arbetar mestadels med golvvård 
men städar och sanerar också. Genom tidigare arbetsplatser har han fått internutbildningar 
som gällt asbest, klotter och liksanering. 
 
Trivsel 
Finn Christensen trivs väldigt bra med sina arbetsuppgifter och beskriver det som ett allsidigt 
och omväxlande arbete. Utifrån vissa premisser kan han själv bestämma hur han ska lägga 
upp dagen. Finn Christensen berättar att hela sydöstra Sverige är hans arbetsplats, då han 
besöker alla de kontor som företaget har och därmed träffar väldigt mycket människor. Detta 
är orsakerna till varför Finn Christensen tycker att HS Städservice AB är en trevlig och 
behaglig arbetsplats och han tror inte att han kan trivas bättre än vad han gör i nuläget. Anders 
Olsson trivs med sina arbetsuppgifter, eftersom arbetet är ganska fritt. Han menar att den 
anställde själv styr över vad som ska göras och anser sig dessutom ha väldigt god 
kommunikation med sin chef. 
 
Stress 
Finn Christensen och Anders Olssons åsikter kring stress går isär, då den förstnämnda berättar 
att han inte känner sig stressad medan den sistnämnda känner sig stressad emellan åt. Anders 
Olsson påpekar dock att han tror att hans kollegor känner sig betydligt mer stressade än han 
själv, då de har fler arbetsuppgifter som de ska hinna utföra under en arbetsdag. 
 
Arbetsmiljön 
Arbetsmiljö på företaget är, enligt Finn Christensen, ibland bra och ibland sämre. Han anser 
inte att det är något fel på hans egen arbetsmiljö. De anställda kan dock i vissa fall tvingas 
arbeta i mindre bra arbetsmiljöer med anledning av att de arbetar hos sina kunder. Finn 
Christensen säger att han i stort sätt kan styra över personalens arbetsmiljö, då han samordnar 
arbetsmiljön och har stor inverkan på den fysiska arbetsmiljön. Företaget har även aktiva 
skyddsombud som arbetar med att förbättra saker och ting i företaget. Anders Olsson anser att 
arbetsmiljön i lunchrummet/kontoret är väldigt originell, men att den fungerar väldigt bra just 
nu. Han berättar även att de ska byta lokaler och de anställda då kommer att få möjlighet att 
vara med och påverka hur de ska se ut, exempelvis att tvättmaskinerna inte ska stå på golvet 
utan sitta högre upp för att medarbetarna ska undvika påfrestande arbetsställningar. Bortsett 
från det anser han inte att HS Städservice AB kan göra så mycket åt arbetsmiljön, med 
anledning av att de anställda arbetar ute hos kunderna. Anders Olsson anser dock att det är 
positivt att arbetsplasterna varierar och menar att arbetet på detta sätt inte blir enformigt. Han 
berättar vidare att företaget bjuder på kaffe, vilket han tycker är positivt. 
 
Både Finn Christensen och Anders Olsson anser att ljudnivån för de anställda kan variera 
mycket, eftersom de anställd utför arbete på olika industrier, exempelvis är ljudnivån i ett 
pumprum väldigt hög. De påpekar dock båda två att de anställda har tillgång till hörselskydd 
när de befinner sig i bullriga miljöer. Finn Christensen berättar att de anställda i sitt arbete 
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ibland kan behöva använda skadliga ämnen i form av kemikalier, men att de då hanteras 
enligt säkerhetsföreskrifterna. Finn Christensen och Anders Olsson tycker båda två att 
belysningen på arbetsplatsen är bra. På företagets kontor kan de som vill få ett ergonomiskt 
skrivbord, fortsätter Finn Christensen, men säger att han själv inte har det. Han berättar även 
att alla anställda, utifrån egna önskemål, har fått välja en egen skrivbordsstol.  
 
Friskvård och andra förmåner 
Finn Christensen berättar att företaget arbetar mycket med att minska påfrestande 
arbetsställningar för de anställda. I Karlskrona, där deras huvudkontor ligger, samarbetar de 
intensivt med Företagshälsan, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, berättar han. De 
anställda gör inte så många tunga lyft, men det förekommer mycket monotont arbete. 
Företaget arbetar inom städbranschen och det kan vara slitigt för de anställda att gå med 
moppstativen åtta timmar per dag, fortsätter Finn Christensen. Han framhäver vikten av att 
rotera arbetskraften så att långvarigt monotont eller slitande arbete undviks. Anders Olsson 
berättar att de till viss del försöker skifta arbetsuppgifter, vilket gör att han inte tröttnar så fort. 
För att personalen ska minska påfrestande arbetsställningar, anser företaget, att det räcker med 
att de anställda använder sitt sunda förnuft, berättar Anders Olsson. Om de går och moppar 
med en hand och det börjar bli mödosamt kan de ju bara flytta över moppen till den andra 
handen. Han berättar att han på tidigare anställningar har lärt sig att städa ergonomiskt riktigt 
genom att delta i olika internkurser. 
 
När vi frågade Anders Olsson om friskvårdsersättning och andra förmåner, berättade han att 
han inte hade blivit informerad kring detta. Företaget erbjuder dock en viss mån av friskvård 
till de anställda, säger Finn Christensen. Detta gäller dock endast om medarbetarna börjar få 
krämpor och säger till, eller om företaget ser att den anställde har ont. Finn Christensen 
berättar vidare att om en anställd exempelvis upplever trötthet eller är sliten kan denne få 
massage eller akupunktur. Han anser att det är bättre att bekosta en behandling än att låta en 
medarbetare bli sjukskriven, dessutom vet han att det är väldigt uppskattat av personalen. 
 
Arbetsredskap, arbetskläder och skyddsutrustning 
Finn Christensen och Anders Olsson är överens om att HS Städservice AB förser sina 
medarbetare med arbetskläder och skyddsutrustning. Det finns en standard över vad de 
anställda ska ha på sig när de arbetar, menar Finn Christensen, och det är företagets byxa, 
jacka och tröja. Finn berättar även att medarbetarna har tillgång till hörselskydd och annan 
skyddsutrustning som lämpar sig för själva arbetsuppgiften. Anders Olsson tillägger att de 
även har gummistövlar och skor med stålhätta när detta krävs. 
 
Medarbetarnas syn på sin egen hälsa 
Finn Christensen menar att hans egen hälsa inte har förändrats sedan han började arbeta på 
företaget och han anser att han har gott om energi när han kommer hem från arbetet. Anders 
Olsson har däremot svårt att säga om hans hälsa har förändrats under den korta tid han varit 
anställd hos HS Städservice AB. Han berättar dock att han använde starkare rengöringsmedel 
på sina förra arbetsplats jämfört med vad han gör nu och han tycker att det är väldigt skönt att 
slippa dem nuförtiden. Anders Olsson anser sig ha tillräckligt med energi kvar när han 
kommer hem, vilket kan bero på att han inte arbetar heltid, men påpekar att han ibland kan 
vara helt slut i fötterna. 
 
Företagets syn på medarbetarnas hälsa 
För att förbättra eller bibehålla personalens hälsa försöker Finn Christensen och andra 
ansvariga att prata med de anställda och de vill att de anställda vänder sig till dem om det är 
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något. Han berättar att om personalen mår bra psykiskt, tror han även att de mår bra fysiskt. 
Finn Christensen säger att ”Vi har inget riktigt mål när det gäller att förbättra personalens 
hälsa, utan det är andra som arbetar med att förhindra slitageskador hos de anställda genom 
utveckling av städmetoder och material.” Han berättar vidare att de för statistik över antal 
sjukskrivna och att dessa har minskat under de senaste åren. Vidare säger han att de inte gör 
något hälsobokslut, utan att de upprättar bokföring enligt Årsredovisningslagen. 
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5 ANALYS 
I det här kapitlet kommer vi att analysera intervjuerna och koppla samman dem med den teori 
vi anser väsentlig för vår undersökning. Vi kommer bland annat att föra en diskussion kring 
trivsel, arbetsmiljö, stress, buller och åtgärder som företagen vidtar för att förbättra hälsan 
hos sina medarbetare. 
 
5.1 Utbildning 
Av de anställda som vi intervjuat från Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Kalmar har båda 
två en utbildning som anknyter till det arbete som respektive person har. Dick Nyström har 
läst magisterprogrammet i ekonomi på Högskolan i Kalmar och Eva Petersson har utbildat sig 
till auktoriserad redovisningskonsult via Sveriges Redovisningskonsultförbund. Peter Hall-
Atterback som arbetar på Länsförsäkringar Kalmar län har en kandidatexamen i ekonomi och 
har även läst ett halvår på magisterprogrammet på Högskolan i Kalmar. Pege Hussfelt från 
Länsförsäkringar Kalmar län har däremot endast läst ämnena statistik och företagsekonomi 
som är knutna till ekonomi. Han har dock fullföljt ett program på Linköping Universitet, där 
han läste till programmerare. Pege Hussfelt har emellertid betydligt större erfarenhet inom 
branschen då han arbetat inom bankvärlden i över trettio år. Att Pege Hussfelt avviker lite 
från de förstnämnda tre när det gäller utbildningen beror, enligt oss, på att han är äldst och att 
det inte var lika vanligt att vidareutbilda sig förr i tiden. Vi menar att dessa två företag fordrar 
en eftergymnasial utbildning, eftersom företagen vill att de anställda skall ha 
bakgrundskompetens eller yrkesmässig erfarenhet, då det krävs på grund av deras 
komplicerade arbetsuppgifter. Vi kommer att benämna Öhrlings PricewaterhouseCoopers och 
Länsförsäkringar Kalmar län som högstatusföretag.    
 
När det däremot gäller dem som arbetar på Guldfågeln AB och HS Städservice AB har endast 
en av dem en extern utbildning som anknyter till deras arbete, vilket är Finn Christensen som 
arbetar på HS Städservice AB. Finn Christensen berättar att han är utbildad jurist, ekonom 
och pedagog. Anders Olsson på HS Städservice AB är också utbildad inom sitt yrke, men det 
är då frågan om internutbildningar. När det däremot gäller Guldfågeln AB berättade Tommy 
Johannesson att han inte har någon utbildning, men däremot stor erfarenhet från branschen. 
Karolina Magnusson har inte heller någon utbildning som anknyter till hennes arbete på 
Guldfågeln AB. Detta tycker vi, visar att företag som kräver fysiskt arbete inte ställer så höga 
krav på att de anställda skall ha någon eftergymnasial utbildning och vi kommer därför att 
benämna Guldfågeln AB och HS Städservice AB som lågstatusföretag.   
 
5.2 Trivsel på arbetet 
Samtliga som vi har intervjuat har sagt att de trivs både på sin arbetsplats och med sina 
arbetsuppgifter, däremot avviker anledningarna till varför de trivs. I teorin tar Dertell (2002) 
upp att en person som kommer in på en arbetsplats och som redan vid första anblicken anser 
att den är trivsam antagligen kommer att trivas bättre på sitt arbete, än en som inte gör det. I 
överensstämmelse med Dertell (2002) trivs Dick Nyström väldig bra på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, då han anser att lokalerna är fräscha och charmiga. Naturligtvis är 
det inte bara lokalerna som avgör om han trivs på sin arbetsplats eller inte, utan han påpekar 
att han även trivs på grund av skiftande arbetsuppgifter, trevliga kollegor och de enskilda 
arbetsrummen. Vi är av samma åsikt som Dick Nyström, då även vi anser att en viktig aspekt 
för att de anställda skall trivas med sitt arbete är just att de har varierande arbetsuppgifter. 
Genom att ha varierande arbetsuppgifter, menar vi, att arbetet inte blir monotomt. Peter Hall-
Atterback anser att Länsförsäkringar Kalmar län är trevligt och mysigt, vilket är en av 
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orsakerna till varför han trivs på sin arbetsplats. Han påpekar dock att även kollegorna har 
stort värde för hans trivsel på arbetsplatsen, vilket vi menar kan ha sin grund i att han arbetar i 
ett kontorslandskap. Arbetsmiljöverket (www.av.se) påpekar nämligen att anställda som 
arbetar i kontorslandskap har lättare för att kommunicera med sina kollegor.  
 
Eva Petersson från Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Karolina Magnusson från 
Guldfågeln AB anser också att kollegorna har stor betydelse när det gäller att öka trivseln på 
arbetsplatsen, vilket även Angelöw (2002) påpekar då han tar upp att kommunikationen 
mellan de anställda är väldigt viktig. I Karolina Magnussons fall har arbetskamraterna väldigt 
stor betydelse. När vi frågade henne om hon trivdes svarade hon att ”Jag trivs med mina 
arbetskamrater och det gör att jag trivs på arbetet.”. Vi menar att hon inte har ett arbete som 
kräver så mycket tänk, vilket kan leda till att arbetet blir monotont och då kan samtal med 
arbetskollegorna ses som en frisk fläkt för henne under en tung arbetsdag. Eva Petersson 
menar vidare att det är viktigt att utbyta erfarenhet med sina kollegor, vilket Angelöw (2002) 
påpekar är ett steg mot att förbättra hälsan på arbetsplatsen. Genom att byta erfarenhet med 
varandra anser vi att kollegorna utbyter kunskap med varandra, vilket bidrar till att de 
utvecklas. Angelöw (2002) och Arbetsmiljöverket (www.av.se) menar båda två att det är 
viktigt att kommunikationen mellan ledningen och de anställda fungerar och Anders Olsson 
berättar att han har bra kommunikation med sin chef.  
 
Pege Hussfelt berättar att ett av skälen till varför han trivs på Länsförsäkringar Kalmar län är 
att han har till uppgift att sätta upp mål för företaget samt hjälpa till att försöka uppfylla dem. 
Angelöw (2002) påpekar värdet av att det finns mål i ett företag samt att medarbetarna känner 
att de har ansvar gentemot företaget och menar att detta bidrar till att öka de anställdas 
arbetsglädje. Pege Hussfelt från Länsförsäkringar Kalmar län, Tommy Johannesson från 
Guldfågeln AB och Finn Christensen från HS Städservice AB trivs alla med sitt arbete med 
anledning av att det är självständigt och innebär eget ansvar. Detta är även något som Dick 
Nyström tar upp då han berättar att Öhrlings PricewaterhouseCoopers använder sig av 
flextider, det vill säga att de anställda själva kan styra lite över när de kommer till arbetet och 
när de slutar för dagen. Anders Olsson tillägger att även hans arbete är ganska fritt och 
därmed kräver eget ansvar. Vi menar att det både är positivt och negativt för företaget att den 
anställde själv får styra sin arbetstid, men vi tycker att fördelarna helt klart övervinner 
nackdelarna. Fördelen är att den anställde känner ett större ansvar gentemot företaget och 
känner sig mer tillgodosedd då företaget visar förtroende för personen i fråga. Nackdelen, 
enligt oss, är att anställda kan missbruka ansvaret och att personen inte finns tillgänglig när så 
krävs. Vi vill dock poängtera att vi inte har någon kännedom kring hur våra intervjupersoner 
disponerar sin flextid. 
 
5.3 Arbetsmiljön i företaget 
När det gäller arbetsmiljön går åsikterna isär för de vi intervjuat från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Kalmar. Dick Nyström menar att det är väldigt bra att alla 
medarbetare på kontoret har egna arbetsrum samt att lokalerna är väldigt fräscha. Han påpekar 
dock att det undantagsvis kan vara lite hög ljudnivå från fikarummet när han sitter och 
arbetar, på grund av att hans arbetsrum är placerat nära fikarummet. Eva Petersson tycker 
också att det är väldigt bra med egna arbetsrum, men anser däremot att det är ganska lyhört 
och upplever därför ständigt arbetsmiljön som bullrig. Vi menar att det är helt naturligt att 
olika individer upplever buller olika, eftersom vi människor är olika. När vi var på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers kontor i Kalmar upplevde även vi, under intervjuerna, att vi stördes 
av fotsteg från korridoren trots att dörren till rummet vi befann oss i var stängd.  

http://www.av.se/


Analys 
___________________________________________________________________________ 

 41

Arbetarskyddsstyrelsen (1990) skriver att anställda som måste koncentrera sig mycket, lätt 
störs av buller och vi anser att det ligger mycket i det. 
 
Om vi återgår till arbetsrummen, är Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor utformade som 
små cellkontor. Cellkontor bidrar till att de anställda får mer avskildhet då de kan stänga om 
sig, skriver Arbetsmiljöverket (www.av.se). Detta är något som både Eva Petersson och Dick 
Nyström tycker är bra och utnyttjar när de har kundbesök. Eva Petersson tillägger dock att 
hon anser att arbetsrummen är i minsta laget och enligt Arbetsmiljöverket (www.av.se) kan 
cellkontor upplevas som instängda. Dertell (2005) menar att en enkel åtgärd för att få ett litet 
rum att upplevas som större är att möblera om, vilket vi anser att Eva Petersson bör prova för 
att se om det hjälper henne. 
 
Pege Hussfelt och Peter Hall-Atterback från Länsförsäkringar Kalmar län anser båda att deras 
arbetsmiljö är i toppskick, då kontoret de arbetar på endast är drygt ett år gammalt. Pege 
Hussfelt berättar att tanken bakom utformningen av kontoret var att det skulle efterlikna ett 
vardagsrum och därmed ge en hemtrevlig känsla. Han säger att kunderna ska känna ”värme” 
när de besöker kontoret och tillägger att Länsförsäkringar Kalmar läns nya bankkontor är av 
2008 års modell. Vi är av den åsikten att det kan vara svårt att få känslan av ett vardagsrum 
när vi kliver in på en bank, men detta tycker vi att Länsförsäkringar Kalmar län har lyckats 
bra med, då vi anser att skillnaden mellan ett ”vanligt” bankkontor och deras kontor är stor. 
Länsförsäkringar Kalmar län bemöter exempelvis inte sina kunder med ett kö- eller 
kassasystem, men vi kunde naturligtvis inte undgå att vi befann oss på ett bankkontor, då vi 
istället för att bemötas av kö- eller kassasystem, stegade rakt in i bankrådgivarnas 
kontorslandskap. Vi upplevde det lite som att vi var i centrum när vi kom in och att alla lyfte 
blicken för att se vem det var som kom, vilket, enligt oss, kan upplevas både positivt och 
negativt beroende på vad det är för typ av person som kommer in. Enligt oss är en positiv 
aspekt att kunden får hjälp med detsamma och slipper vänta, medan en negativ synpunkt kan 
vara att kunden känner sig betittad när denne kliver in på bankkontoret. 
 
Enligt Jacobsson (2007) står det i Arbetsmiljölagen att arbetstagare och arbetsgivare ska 
samarbeta för att åstadkomma en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen, vilket Pege Hussfelt 
berättar att de gjort på Länsförsäkringar Kalmar län då personalen haft möjlighet att påverka 
arbetsmiljön när kontoret inretts. Angelöw (2002) skriver att kommunikationen mellan chefer 
och medarbetare måste fungera, för att alla ska känna att de kan vara med och påverka 
arbetsmiljön på arbetsplatsen. 
 
Tommy Johannesson från Guldfågeln AB anser att arbetsmiljön på företaget är fullt tillräcklig 
för tjänstemännen. Han nämner även att han inte har så stora pretentioner på sin arbetsmiljö, 
då han cirkulerar runt mycket och därmed anser sig ha hela företaget som sin arbetsplats. 
Tommy Johannesson fortsätter med att säga att arbetsmiljön i produktionen är mer eller 
mindre besvärlig i alla industrier, men påpekar att Guldfågeln AB troligen har tuffare 
arbetsmiljö än många andra industrier eftersom de slaktar fåglar. Tommy Johannesson anser 
dock att arbetsmiljön på Guldfågeln AB är betydligt bättre än vad den är i andra företag inom 
samma bransch, vilket han kopplar samman med företagets låga sjuktal. Karolina Magnusson 
som arbetar i produktionen anser att arbetsmiljön är lite ”si och så”, på grund av att de bland 
annat har väldigt påfrestande arbetsställningar. Vi kommer att diskutera påfrestande 
arbetsställningar under rubriken 5.8.2 Påfrestande arbetsställningar och hjälpande 
arbetsredskap. 
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Arbetsmiljön skiftar väldigt för medarbetarna, säger Finn Christensen från HS Städservice 
AB. Han anser att hans arbetsmiljö är bättre än medarbetarnas som städar, då de arbetar ute 
hos kunderna och därmed inte har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Finn Christensen 
menar dock att han till viss del har möjlighet att påverka de anställdas arbetsmiljö, eftersom 
han som arbetsmiljösamordnare kan styra lite över vilka kunder företaget ska ha. Anders 
Olsson från HS Städservice AB menar att företaget inte kan styra över hans arbetsmiljö, då 
han arbetar hos företagets kunder. När det gäller HS Städservice AB:s lunchrum/kontor i 
Kalmar anser han att det är väldigt originellt och tillägger att de snart ska byta lokaler. Under 
vår intervju med Anders Olsson befann vi oss i deras lunchrum/kontor och vi upplevde 
rummet lite spartanskt och ljusfattigt, på grund av att lunchrummet/kontoret var placerat i en 
källare samt att fönsterpersiennerna var neddragna. Anders Olsson berättar att de 
förhoppningsvis snart ska byta lokaler och att arbetstagarna då ska få vara med och bygga upp 
och utforma de nya lokalerna, vilket han anser mycket positivt. Detta överensstämmer med 
Jakobsson (2007) som menar att det är bra om arbetsgivare och arbetstagare samarbetar för att 
åstadkomma en arbetsmiljö som är bra för båda parter. 
 
5.4 Stress på arbetet 
Karin Carlson som är Human Resource-ansvarig på Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
berättar att företaget använder sig av en årsarbetstidsmodell som går ut på att de anställda ska 
arbeta ett visst antal timmar varje år. Modellen gör alltså att medarbetarna har möjlighet att ta 
ut ledighet när de själva vill och tillfälle ges, vilket gör att de exempelvis kan utnyttja detta för 
att återhämta sig efter högsäsongen, fortsätter Karin Carlson. När vi hörde detta drog vi 
omedelbart paralleller till Aronsson (2007) som menar att kroppen behöver längre 
viloperioder efter en förlängd arbetsperiod eller flera förlängda arbetsdagar. Det räcker alltså 
inte med att individen är ledig under en vanlig helg.  
 
De anställda på Öhrlings PricewaterhouseCoopers berättar att det inom revisionsbranschen 
förekommer en låg- och en högsäsong. Dick Nyström berättar att de får arbeta över en hel del 
under högsäsongen och menar att det är viktigt att planera sitt arbete. Han nämner att trots 
högsäsongen känner han sig främst stressad precis innan deadlines och är alltså inte stressad 
under några längre perioder. Hans kollega Eva Petersson anser däremot att hon känner sig 
stressad under stora delar av högsäsongen, men däremot inte under lågsäsongen. Detta visar 
att människor har olika stresströsklar även om de arbetar på samma företag och har liknande 
arbetsuppgifter, precis som Aronsson (2007) skriver. Assadi och Skansén (2000) skriver, i 
enlighet med Aronsson (2007), att de olika stresströsklarna bland annat beror på tidigare 
erfarenheter, individens hälsa samt hur olika situationer uppfattas. Vi vet att Eva Petersson har 
betydligt mer arbetserfarenhet än Dick Nyström, eftersom hon har drivit egen 
redovisningsbyrå i många år och därmed har stor branscherfarenhet. Vi har däremot inga 
kunskaper kring deras personliga hälsa och vi vet inte heller hur de uppfattar olika situationer, 
men eftersom Eva Petersson har mer arbetserfarenhet anser vi att hon borde vara mindre 
stressad än vad Dick Nyström är. Vi anser därför inte att Aronssons (2007) samt Assadi och 
Skanséns (2000) påstående, som vi tidigare nämnt, stämmer till fullo när det gäller Eva 
Petersson och Dick Nyström syn på stress. För att förebygga den stress som Eva Petersson 
upplever, menar hon att ett tänkbart alternativ skulle vara att få avlastning. Arbetsmiljöverket 
(www.av.se) menar att det finns flera tillvägagångssätt för att reducera stressen på en 
arbetsplats och anser att ett sätt skulle vara att försöka fördela arbetsuppgifterna mellan de 
anställda lite mer. Vi ser dock inte detta som en alternativ lösning i Eva Peterssons fall 
eftersom hennes arbete är säsongsbaserat och alla då har mycket att göra samtidigt. Ett 
alternativ skulle, enligt oss, istället kunna vara att företaget hyr in personal under 
högsäsongen. Vi är medvetna om att det kan uppstå problem i rekryteringen på grund av att 
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det kan vara svårt att hitta erfaren extrapersonal som vill säsongsarbeta, men vi tycker trots 
det att företaget ska se om de kan finna någon. 
 
Stresströsklarna varierar även för Peter Hall-Atterback och Pege Hussfelt från 
Länsförsäkringar Kalmar län, då den förstnämnda känner sig stressad på arbetet medan den 
sistnämnda inte gör det. Peter Hall-Atterback anser att stress är oundvikligt för en 
bankrådgivare, vilken kan jämföras med Assadi och Skanséns (2000) påstående om att stress 
är en naturlig del av livet. För att förhindra stress på kontoret försöker de anställda avlasta 
varandra, berättar Peter Hall-Atterback, vilket Angelöw (2002) anser ökar individens 
välbefinnande. Peter Hall-Atterback påpekar dock, i enlighet med Tommy Johannesson från 
Guldfågeln AB, att stressen inte alltid behöver vara negativ, utan att viss typ av stress gör 
arbetet roligare och ökar koncentrationen. Lorentzi (1995) tar upp den positiva stressen och 
Assadi och Skansén (2000) påpekar att den positiva stressen kan leda till effektivitet och 
engagemang. En anledning, enligt oss, till varför Pege Hussfelt känner sig mindre stressad än 
vad Peter Hall-Atterback gör är att Pege Hussfelt själv kan styra över sin arbetstid. Har en 
person eget ansvar och själv kan bestämma hur denne ska disponera sin tid, anser vi att 
personen i fråga vanligtvis känner sig mindre stressad. 
 
Karolina Magnusson som arbetar på Guldfågeln AB berättar att hon känner sig stressad under 
vissa dagar. Den negativa stressen som hon upplever infinner sig främst när hon får nya 
arbetsuppgifter och när hon arbetar tillsammans med nya medarbetare. När Karolina 
Magnusson säger nya medarbetare syftar hon på dem som inte har arbetat i produktionen 
tidigare och säger att det tar tid att komma upp i det höga arbetstempot. Detta anser vi kan 
kopplas samman med Assadi och Skansén (2000) som menar att det tar längre tid för 
individen att lära sig nya saker när denne känner av den negativa stressen, dessutom menar 
Arbetarskyddsstyrelsen (1990) att bullret i lokalen kan påverka prestationen hos en oerfaren 
arbetare. Lorentzi (1995) menar även att buller kan leda till koncentrationssvårigheter för den 
som arbetar i en bullrig miljö. Lööf-Johansson (1989) menar dessutom att en anställd som inte 
kan påverka sitt arbete riskerar att få sämre hälsa. Vi anser att den negativa stressen som 
Karolina Magnusson känner kan förknippas med jäkt (Aronsson, 2007) och otillräcklighet 
(Assadi och Skansén 2000), då hon arbetar vid ett löpande band och därmed inte kan styra 
över sitt arbetstempo. Karolina Magnusson berättar att en nyanställd ska gå bredvid i två 
veckor, men att denne ibland tvingas arbeta själv tidigare om det är ont om personal. Vi 
tycker inte att det är bra att en anställd kan tvingas börja arbeta trots att den fortfarande är 
under utbildning. Vi har dock ingen kunskap om när dess inhopp sker och menar därför att de 
kan vara godtagbara om de sker i slutet av de två veckorna när den nye medarbetaren börjar 
känna sig säker på arbetsuppgifterna.  
 
Finn Christensen från HS Städservice AB känner sig inte stressad, medan Anders Olsson 
anser sig stressad under vissa dagar men påpekar att han tror att hans kollegor upplever större 
stress på grund av att de har mer som de ska hinna med under en arbetsdag. Vi anser att 
Anders Olsson känner sig mindre stressad än sina arbetskollegor på grund av att han har 
mindre att göra, då han inte har börjat arbeta heltid än. Anders Olsson säger att han har bra 
kommunikation med chefen, vilket Arbetsmiljöverket (www.av.se) anser positivt eftersom de 
menar att han då kan rapportera sina erfarenheter kring stress. Dessa rapporter kan företaget 
sedan använda sig av för att förebygga stress på arbetsplatsen. 
 
5.5 Buller 
Eva Peterssons och Dick Nyströms åsikter när det gäller bullernivån på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers skiljer sig åt, vilket överensstämmer med vad Jacobsson (2007) 
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skriver, då han menar att buller kan uppfattas olika av olika individer. Som vi redan nämnt 
anser inte Dick Nyström att det är speciellt bullrigt, medan Eva Petersson menar att det är 
bullrigt, trots att kontoret är utformat med cellkontor. För att motverka lyhördheten har vissa 
arbetsrum försetts med bullerskivor i taket, berättar hon. Jakobsson (2007) menar att det här 
är en bra åtgärd, då företaget försöker åtgärda bullret direkt vid källan. Vi har också nämnt att 
Eva Petersson ibland känner sig stressad på arbetet, vilket enligt Jakobsson (2007) kan 
orsakas av bullret som kan leda till koncentrationssvårigheter som i sin tur kan leda till stress. 
Peter Hall-Atterback och Pege Hussfelt sitter båda i kontorslandskap på Länsförsäkringar 
Kalmar län och anser att ljudnivån hos dem är väldigt låg. Enligt Arbetsmiljöverket 
(www.av.se) upplevs kontorslandskap som väldigt bullriga, jämfört med cellkontor. Detta på 
grund av att telefoner som ringer och kollegors samtal i många fall leder till 
koncentrationssvårigheter, men Peter Hall-Atterback säger att han alltså inte störs av detta. Vi 
anser trots detta att han omedvetet kan påverkas av telefoner och samtal i omgivningen och att 
detta kan vara en bakomliggande orsak till den stress som han upplever när han arbetar. Skälet 
till varför kontorslandskap upplevs som bullriga är, enligt Jakobsson (2007), att de anställda 
sitter väldigt nära varandra, men detta försöker Länsförsäkringar Kalmar län komma ifrån 
genom att ha skiljeväggar mellan arbetsplatserna. 
 
Vissa av de anställda på Guldfågeln AB använder hörselskydd och anledningen till det är 
enligt Tommy Johannesson att företaget har gjort bullermätningar som visat att flera zoner i 
produktionen har tydliga bullerproblem. Han fortsätter med att säga att ingen får vistas i de 
zonerna utan någon typ av hörselskydd, vilket även är något som Lorentzi (1995) poängterar 
och Arbetarskyddsstyrelsen (1990) tillägger att det finns risk för hörselskador om hörselskydd 
inte används. Enligt Lorentzi (1995) kan det vara svårt att göra maskiner helt bullerfria, vilket 
Tommy Johannesson håller med om, då han ur hygienisk synpunkt menar att det är omöjligt 
för företaget att klä in alla maskiner i bullerdämpande material. Han berättar dock att han har 
möjlighet att styra över de maskinköp som görs i företaget och enligt Jakobsson (2007) ger 
detta honom tillfälle att påverka bullernivån i företaget. Karolina Magnusson som arbetar i 
produktionen tycker att det är väldigt bullrigt och säger att de använder hörselskydd för att 
undgå bullret i den mån det går. Hörselskydd anser vi är en självklarhet för dem som arbetar i 
bullriga arbetsmiljöer och vi hoppas verkligen att Tommy Johannesson utnyttjar sin position 
när det gäller att undvika allt för bullriga maskiner när nya ska köpas in. 
 
Finn Christensen på HS Städservice AB säger att ljudnivån för de anställda skiftar kraftigt, då 
det inte är någon hög ljudnivå på ett kontor medan den kan vara besvärlig i en industri. Dertell 
(2005) skriver att buller vanligtvis förknippas med industriföretag, vilket Anders Olsson på 
HS Städservice AB håller med om och nämner att ljudnivån kan vara väldigt hög på vissa 
arbetsplatser. Han påpekar att företaget vid sådana tillfällen alltid tillhandahåller hörselskydd 
till sin personal och Finn Christensen tillägger att de alltid följer de säkerhetsföreskrifter som 
föreligger på varje arbetsplats.  
 
5.6 Belysning 
Enligt Arbetsmiljöverket (www.av.se) kräver olika arbetsuppgifter och platser i företaget 
olika belysning, vilket Eva Petersson poängterar att Öhrlings PricewaterhouseCoopers har. 
Hon berättar att det är bra belysning på arbetsrummen, då den kontrollerats av en kontrollant 
vilket även Dick Nyström poängterar, medan de har en mer dämpad belysning i korridorerna 
för att ge en hemtrevlig känsla. Pege Hussfelt från Länsförsäkringar Kalmar län påpekar att 
även deras belysning är väl genomtänkt, då de inte har några hängande taklampor och 
arbetslampan på skrivbordet ger asymmetrisk ljus. Arbetsmiljöverket (www.av.se) menar att 
för att få en bra belysning på arbetsplatsen bör rätt ljus finnas på rätt ställe och bländning 
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undvikas, både när det gäller lampor och dagsljus. Samtliga intervjuade anser att de har bra 
belysning på arbetsplatsen, men Peter Hall-Atterback påpekar att han saknar dagsljus. Enligt 
Arbetsmiljöverket (www.av.se) är människan beroende av dagsljus och det fungerar även som 
huvudljuskälla under de ljusaste årstiderna, vilket förklarar varför Peter Hall-Atterback saknar 
det. Vi kan förstå att Peter Hall-Atterback saknar dagsljuset, då vi själva märker att vi får 
betydligt mer energi när vi har tillgång till sol- och dagsljus än när vi inte har det. Varför vi 
får det vet vi inte riktigt, men vi antar att det hänger ihop med människans beroende av 
dagsljus. 
 
Belysningen på HS Städservice AB och Guldfågeln AB anses god enligt intervjupersonerna. 
Vi vet att det förekommer lysrör både hos Guldfågeln AB och hos Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Vi vill därför poängtera att Arbetsmiljöverket (www.av.se) skriver 
att flimret från lysrör kan orsaka stress i det centrala nervsystemet hos arbetarna, vilket kan 
leda till att deras prestationsförmåga försämras. Under besöket på Guldfågeln AB lade vi 
märkte till att alla anställda inom administrationen hade tillgång till dagsljus, vilket vi anser 
väldigt positivt! Vi tycker att det är synd att inte dem i produktionen också har det, men har 
givetvis full förståelse för att det inte går på grund av de temperaturkrav som ställs. 
 
5.7 Mellanmål 
Samtliga som vi intervjuat på Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Länsförsäkringar Kalmar 
län berättar att respektive företag varje dag tillhandahåller förmiddagsfika till de anställda 
samt att medarbetarna har fri tillgång till frukt under hela arbetsveckan. När det däremot 
gäller Guldfågeln AB får de anställda inte mellanmål hela veckan, utan det är en frukt på 
måndagen och en fralla på fredagen som gäller, säger både Tommy Johannesson och Karolina 
Magnusson. På HS Städservice AB får de anställda, enligt Finn Christensen, inte något 
mellanmål överhuvudtaget, medan Anders Olsson säger att företaget bjuder på kaffe. Vi 
menar att Finn Christensen inte räknar kaffe som mellanmål och att det är därför som han 
påstår att företaget inte erbjuder de anställda mellanmål. Vi anser själva att det inte är 
nödvändigt att företaget erbjuder de anställda fika, utan ser det som en trevlig förmån. 
 
Enligt Angelöw (2002) spelar mellanmålet stor roll när kroppen arbetar och utsätts för stress, 
eftersom frukt gör att individens prestationsförmåga ökar och att stresströskeln höjs. Han 
påpekar även att det är viktigt att dricka mycket, då vätskebrist kan leda till att människan blir 
trött och passiv. Om vi blint följer Angelöws (2002) teori borde alltså Finn Christensen och 
Anders Olsson vara tröttast och mest passiva, tätt följt av Karolina Magnusson och Tommy 
Johannesson, då dessa inte erbjuds eller endast erbjuds mellanmål ibland. Angelöws (2002) 
påstående stämmer, enligt oss, inte överens med vår undersökning, då samtliga intervjuade 
från dessa företag, förutom Karolina Magnusson, anser sig ha energi kvar när dem kommer 
hem. Karolina Magnusson menar att hon vanligtvis känner sig utarbetad när hon slutar arbetet 
för dagen och anser att detta problem skulle kunna lösas genom att företaget minskar 
arbetsdagen till sex timmar. När vi träffade henne under intervjutillfället såg hon vid första 
ögonkastet väldigt trött ut, men när väl intervjun började upplevdes hon, enligt oss, som 
väldigt pigg och alert. Vi menar att Karolina Magnussons trötthet delvis beror på bullret som 
hon ständigt utsätts för, då Arbetarskyddsstyrelsen (1990) skriver att buller kan påverka en 
människa på samma vis som utmattning. Om vi återgår till Angelöws (2002) påstående om att 
mellanmål ger energi, anser vi detta stämma in på våra intervjupersoner som kommer från 
högstatusföretagen. Detta eftersom de erbjuds mellanmål och frukt varje dag och alla utom 
Eva Petersson anser sig ha energi kvar när de kommer hem. Eva Petersson hävdar dock att 
hennes energibrist endast infaller under högsäsongen. Dick Nyström poängterar i intervjun att 

http://www.av.se/
http://www.av.se/


Analys 
___________________________________________________________________________ 

 46

näringsrik kost är viktigt för honom, då han vill ha kvar så mycket energi som möjligt när han 
kommer hem. 
 
5.8 Åtgärder för att förbättra hälsan hos de anställda 
I Nationalencyklopedin definieras friskvård som de åtgärder som verkställs för att förebygga 
sjukdomar. Vi anser därför att massage inkluderas i begreppet friskvård och på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers var både Dick Nyström och Eva Petersson snabba med att nämna att 
företaget erbjuder dem trettio minuter massage varje månad. Ingen av dem väljer dock att 
utnyttja denna förmån, men båda två säger att de tror att det är många andra som väljer att 
utnyttja den. Precis som Öhrlings PricewaterhouseCoopers erbjuder även Guldfågeln AB sina 
anställda massage. Tommy Johannesson poängterar att de anställda även får information från 
massören om hur de ska kunna underhålla sig själva. Företaget anser inte att massage är 
tillräckligt för att de anställda ska få en bra hälsa, utan menar att de även måste lägga ner egen 
tid på den för att må bra. Karolina Magnusson som arbetar på Guldfågeln AB säger att hon 
tycker att det är skönt att få massage, men att hon önskar att hon slapp gå in i den kalla 
produktionslokalen när hon precis har blivit mjuk och varm i musklerna efter massagen. 
Enligt Jakobsson (2007) är det dock inte någon fara för henne att börja arbetar direkt efter 
massagen, då han snarare menar att det är när musklerna inte är uppvärmda som försiktighet 
måste vidtas. Vi anser att det är väldigt positivt att Öhrlings PricewaterhouseCoopers och 
Guldfågeln AB erbjuder personalen massage! Att Guldfågeln AB dessutom har en massör 
som kommer med tips och rekommendationer låter väldigt bra i våra öron, dessvärre vet vi 
vet inte om medarbetarna verkligen gör de åtgärder som massören säger att de skall göra. Vi 
är även skeptiska till om den diskussion/rådgivning som massören ska ge verkligen sker vid 
varje massagetillfälle, då vi anser att det borde uppta en hel del tid. Vi menar dock att det 
räcker att massören följer upp detta vid tredje massagetillfälle, då det annars kan upplevas 
som tjatigt och dessutom måste ju medarbetaren hinna börja vidta åtgärderna innan de kan ha 
en diskussion kring dem. 

5.8.1 Friskvård 
Angelöw (2002) skriver att företag som väljer att satsa på friskvård kommer att få en friskare 
arbetsplats. Både Länsförsäkringar Kalmar län och Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
erbjuder sina anställda friskvårdsersättning. Dick Nyström från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers tror att de anställda kan få friskvårdsersättning för de flesta 
aktiviteter, utom ridning och golf, medan Pege Hussfelt på Länsförsäkringar Kalmar län tror 
att de kan får friskvårdsersättning för mer eller mindre alla hälsofrämjande aktiviteter. Vi 
anser att anledningen till varför företagen erbjuder de anställda friskvårdsersättning är tack 
vare att de har möjlighet att göra avdrag för enklare motions- och friskvårdsaktiviteter som de 
anställda engagerar sig i. Båda företagen som nämns ovan säger att alla anställda har 
möjlighet att få friskvårdsersättning, vilket överensstämmer med vårt antagande om att de 
anställda erbjuds friskvårdsersättning på grund av att företaget har rätt att göra avdrag för 
dem. På Skatteverkets hemsida står det nämligen att alla på företaget måste erbjudas 
friskvårdsersättning för att företaget ska ha rätt att göra avdrag för dem. Peter Hall-Atterback 
från Länsförsäkringar Kalmar län tillägger även att de har ett litet gym som de anställda kan 
nyttja. Han berättar att han själv inte har utnyttjat det, men att han vet att en del av hans 
kollegor gör det. 
 
HS Städservice AB erbjuder inte sina anställda friskvårdsersättning, säger Finn Christensen, 
men han anser trots det att friskvård är en aktiv handling i företaget. Han menar att om en 
anställd känner sig trött under en längre period eller om företaget ser att en anställd känner 
smärta, kan de exempelvis erbjuda den drabbade massage eller akupunktur. Finn Christensen 
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anser att det är bättre att lägga ut några hundralappar på en anställd, än att betala kostnaderna 
som uppstår vid en sjukskrivning. Arbetsrelaterade sjukskrivningar kan kosta företaget 
mycket pengar, menar Jakobsson (2007), och det är därför väsentligt för ett företag att 
förebygga arbetsskadan redan på ett tidigt stadium. 
 
När vi intervjuade Anders Olsson på HS Städservice AB berättade han att han inte har 
informerats kring några förmåner. Vi anser att det finns två olika orsaker till varför Anders 
Olsson inte har informerats, antingen beror det på att företaget inte ger de anställda några 
förmåner eller på att företaget inte anser dem tillräckligt väsentliga. Vi vet redan med säkerhet 
att HS Städservice AB inte erbjuder sina medarbetare friskvårdsersättning, eftersom 
personalansvarige Finn Christensen har påpekat detta. Frågan är om företaget erbjuder några 
andra förmåner? Vi tycker att det är dåligt att inte företaget informera nyanställda om olika 
förmåner och enda anledningen som vi kan se är att det beror på att de inte har några. 
 
Tommy Johannesson menar att de som arbetar i produktionen på Guldfågeln AB har ett 
fysiskt arbete och att de därför bör aktivera sig på fritiden för att bättre orka med sitt arbete. 
Jakobsson (2007) poängterar att det inte går att uppväga en dålig arbetsmiljö genom att enbart 
träna på fritiden, utan att det handlar om att förändra hela sin livsstil. Karlsson och Colliander 
(Angelöw, 2005) fortsätter, enligt Angelöw (2005), i samma spår, då de menar att människor 
skulle bli friskare om de valde att engagera sig i en fysisk aktivitet och därmed förändra sin 
livsstil. Tommy Johannesson understryker att varje människa själva måste fundera över vad 
denne vill åstadkomma med sin hälsa och menar att företaget inte kan erbjuda en massa 
hälsofrämjande aktiviteter på arbetstid, utan att företagets uppgift är att producera varor. Detta 
är något som Jakobsson (2007) också tar upp, då han skriver att den anställde måste ta eget 
ansvar för att förbättra sin hälsa och sina levnadsvanor. Jakobsson (2007) påpekar att det är 
upp till varje enskild person att byta livsstil, men att företaget kan hjälpa den anställde att 
uppnå detta mål.  Detta anser vi att Guldfågeln AB medverkar till genom att de anställda i 
samband med massagen även får rekommendation från massören, om hur eller vad de ska 
göra för att främja sin hälsa. Vi anser dock att det finns en poäng med det Tommy 
Johannesson säger om att de anställda inte kan förvänta sig att företaget skall erbjuda en 
massa aktiviteter på arbetstid, det vill säga friskvårdstimme, då vi vet att friskvårdstimmen har 
missbrukats av många runt om i Sverige. Vi menar att företaget istället kan bidra på andra vis 
genom att exempelvis erbjuda friskvårdsersättning, då medarbetarna har tuffa och slitsamma 
arbetsuppgifter. Enligt oss kan friskvårdsersättningen hjälpa och inspirera medarbetarna till att 
komma igång med träningen. Tränar personalen på fritiden innebär det att de kommer få en 
bättre fysik och därmed klara av arbetet bättre. 
 
Angelöw (2002) tar upp att friskvård inte bör vara den enda åtgärden ett företag ägnar sig åt 
för att försöka förbättra sin personals hälsa. Andra åtgärder som företag som vi intervjuat har 
använt sig av är exempelvis hälsokontroller, ergonomiska arbetsredskap och 
skyddsutrustning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers försöker förebygga ohälsa genom att 
erbjuda regelbundna hälsokontroller till alla sina anställda, säger Eva Petersson. Guldfågeln 
AB tar upp något som de benämner livsmedelskontroll, vilket innebär att en sjuksköterska 
kommer ut till företaget och undersöker om personalen har infektion i hals eller på händer och 
i samband med denna undersökning har medarbetarna även möjlighet att påtala krämpor som 
de känner av. Vi tycker att det är bra att företag har hälsokontroller, då det gör att ohälsa kan 
upptäckas redan på ett tidigt stadium. Att de anställda på Guldfågeln AB får genomgå 
livsmedelkontroller ser vi som en självklarhet, eftersom de arbetar med kyckling som är känt 
för att vara bakteriekänsligt. Vi menar dock att företaget gör livsmedelskontroller för sällan, 
för hur stor är sannolikheten att de anställda har en infektion just när kontrollen görs?   



Analys 
___________________________________________________________________________ 

 48

5.8.2 Hjälpande arbetsredskap 
Intervjupersonerna på högstatusföretagen anser sig inte ha ett arbete som är speciellt fysiskt 
krävande, eftersom de mestadels sitter vid sina skrivbord. För att få en bra arbetsställning har 
Pege Hussfelt och Peter Hall-Atterback från Länsförsäkringar Kalmar län försetts med 
ergonomiska skrivbord och berättar att de försöker variera sin arbetsställning genom att höja 
och sänka skrivbordet. Vi tycker att Länsförsäkringar Kalmar län gör helt rätt i att ge samtliga 
anställda på kontoret i Kalmar vars ett ergonomiskt skrivbord, eftersom det gör att de kan 
variera sin arbetsställning ytterligare och därmed skifta kroppens belastning. De andra 
intervjupersonerna som arbetar på kontor har inga ergonomiska skrivbord, men påtalar att de 
kan få det om de vill. Vi anser det inte nödvändigt att samtliga intervjupersoner som arbetar 
på kontor har ett ergonomiskt skrivbord, men vi tycker att de som arbetar på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers borde ha ergonomiska skrivbord, trots att de inte påpekar att de vill 
ha det, på grund av att de spenderar stora delar av arbetsdagen framför datorn. 
Arbetsmiljöverket (www.av.se) skriver att varje enskild individ har olika behov när det gäller 
höjden på skrivbordet och dessutom kräver olika arbetsuppgifter olika höjd på skrivbordet. 
Jacobsson (2007) rekommenderar därför arbetstagaren att ha ett ergonomiskt skrivbord, då 
arbetshöjden bör vara i armbågshöjd. Han poängterar även, i enlighet med Lorentzi (1995), att 
för att minska arbetsskadorna bör arbetstagaren bland annat ta korta pauser, vilket både Eva 
Petersson och Dick Nyström från Öhrlings PricewaterhouseCoopers gör då de exempelvis 
kopierar. Pege Hussfelt från Länsförsäkringar Kalmar län säger att även de har möjlighet till 
korta pauser och menar att personalen till och med har möjlighet att gå ut och ta lite frisk luft. 
När det gäller HS Städservice AB antar vi att deras anställda har sina korta pauser när de 
transporterar sig mellan kunderna. Att kunna ta små pauser under arbetsdagen anser vi är 
välbehövligt för de anställda, eftersom även vi blir alertare efter en bensträckare när vi har 
gjort samma sak under en längre stund. 
 
När det däremot gäller ergonomiska stolar har alla kontorsarbetarna det, förutom de som 
arbetar på HS Städservice AB, oavsett vilket företag de tillhör. Finn Christensen säger att var 
och en istället får möjlighet att välja sin egen kontorsstol på HS Städservice AB, vilket gör att 
det alltså är upp till kontorsarbetaren själv att förse sig med en ergonomisk stol. Vi är väldigt 
positiva till att i stort sätt alla kontorsarbetarna på de företag vi intervjuat har tillgång till en 
ergonomisk skrivbordstol. Det är däremot inte, enligt oss, logiskt att varje nyanställd som 
arbetar med det administrativa på HS Städservice AB får bestämma vilken stol denne skall ha, 
utan vi menar att de nyanställda ibland får nöja sig med en funktionsduglig skrivbordsstol 
som tidigare anställda har använt. Detta eftersom det blir dyrt för företaget att köpa in 
skrivbordsstolar om de ofta nyanställer administrativ personal.   
 
Arbetarskyddsnämnden (1994) menar att arbetsstolen ska ha olika utseende beroende på vad 
det är för arbetsuppgifter som ska utföras. Ett sätt att förändra stolens utseende är genom att 
justera armstöden, ryggstödet eller höjden på stolen. Arbetsmiljöverket (www.av.se) 
framhäver att justeringarna ska vara enkla att genomföra och att de hjälper användaren att 
variera sin arbetsställning. Länsförsäkringar Kalmar län som har en väl ergonomiskt utformad 
arbetsplats bör tänka på att det, enligt Jakobsson (2007), finns något som kallas 
ergonomifällan. Ergonomifällan innebär att trots att arbetsplatsen är ergonomiskt utformad 
kan de anställda utföra arbetsuppgifter med för lite variation och därmed ta skada. Vi ser här 
likheter med Peter Hall-Atterback som har en väl ergonomiskt utformad arbetsplats, men som 
ändå känner sig stressad.  
 
För att ha en så bra ergonomisk arbetsställning som möjligt bör användaren informeras om 
hur de olika inställningarna ska användas, skriver Arbetsmiljöverket (www.av.se). På 
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Öhrlings PricewaterhouseCoopers går meningarna isär, då Eva Petersson påstår sig ha fått 
information kring detta medan Dick Nyström inte anser sig har fått det. Vi tycker att det är 
märkligt att Eva Petersson har fått ta del av denna information, trots att hon har varit anställd 
under en kortare period än Dick Nyström. Dick Nyström påpekar dock att han tror att det 
finns möjlighet att få denna information om han efterfrågar den. Vi anser att anledningen till 
varför Dick Nyström inte har fått ta del av samma information som Eva Petersson kan bero på 
att han antingen har missat den eller inte har visat sig intresserad över att få den.  
 
Pege Hussfelt berättar att det var bord- och stolleverantören som informerade personalen på 
Länsförsäkringar Kalmar län om hur stolar och bord fungerar och hur de ska gå till väga för 
att justera dem. Peter Hall-Atterback kommenterar det hela med att säga att han tror att de 
som arbetade på kontoret när det invigdes, då fick information om hur dessa inställningar ska 
göras. Han har därför inte själv fått någon information om hur stolar och bord ska ställas in, 
utan har gjort det på egen hand. Tommy Johannesson på Guldfågeln AB vågar inte säkert 
svara på om de har haft någon information kring ergonomi, men tror att kontorspersonalen 
fick det i fjol.  
 
Enligt Prevents hemsida säger Mathiassen att företag bör bli medvetna om att en väl utformad 
ergonomisk arbetsplats kan leda till att företaget sparar mycket pengar. När vi läste detta drog 
vi direkt paralleller till Länsförsäkringar Kalmar län som med sina förebyggande åtgärder 
bidrar till en tidsenlig bank, enligt Pege Hussfelt. Vi tycker även att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers har en väl utvecklad arbetsplats när det gäller ergonomin. 
Guldfågeln AB och HS Städservice AB har däremot fortfarande en del kvar att göra, enligt 
oss, innan de börjar gå mot en god ergonomiskt utformad arbetsplats. 

5.8.3 Påfrestande arbetsställningar  
Karolina Magnusson som arbetar i produktionen anser att arbetsmiljön är lite ”si och så” hos 
Guldfågeln AB, då de exempelvis ibland måste ”skyffla” kyckling och då inta en väldigt 
påfrestande arbetsställning. Hon påpekar att de har tillgång till en lyft, men att den vanligtvis 
inte används då det går snabbare att ”skyffla” för hand. Enligt Jakobsson (2007) riskerar 
Karolina Magnusson att drabbas av akut överbelastning, då hon gör tunga lyft när hon 
”skyfflar” kyckling. Vi anser att personalen som skyfflar kyckling istället för att tänka på 
hastigheten borde se till sin egen hälsa, då ryggen kan ta skada av tunga lyft! 
 
Enligt Mathiassen (www.prevent.se) som är professor på Belastningsskadecentrum är 
forskarna medvetna om att upprepade rörelser är skadliga, de är dock osäkra på hur många 
upprepningar som krävs för att den som gör rörelserna ska ta skada. Mathiassen 
(www.prevent.se) påpekar att det enda som forskarna med säkerhet kommit fram till är att 
varierande arbetsuppgifter medverkar till en bra arbetsplats. Arbetsrotation, det vill säga att de 
anställda byter arbetsuppgifter efter en viss tid, är något som Guldfågeln AB använder sig av 
för att minska monotont arbetet samt påfrestande arbetsställningar. Arbetsrotation är även 
något som Jakobsson (2007) och Angelöw (2002) tar upp, då det ska variera rörelser och 
belastning samt förhoppningsvis bidra till att arbetsställningen ändras. Karolina Magnusson 
på Guldfågeln AB hävdar att deras arbetsrotation varken leder till att belastning eller 
arbetsställning ändras nämnvärt, då de måste stå upp oavsett vilken arbetsstation de befinner 
sig på vilket är påfrestande för nacke och axlar. Vi anser, trots det, att Guldfågeln AB gör vad 
de kan för att variera livsmedelsarbetarnas belastning med tanke på att de använder sig av 
arbetsrotation. Karolina Magnusson borde dock, enligt oss, varit medveten att hon tog 
anställning på en arbetsplats som har slitsamma arbetsuppgifter när hon började arbeta i 
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produktionen på Guldfågeln AB. Vi anser att hon borde träna upp sina muskler på fritiden för 
att orka med arbetet bättre och ha mer energi kvar när hon kommer hem. 
 
Karin Carlson från Öhrlings PricewaterhouseCoopers menar att deras medarbetare inte har så 
stora problem med den fysiska miljön då de varken använder sig av tunga lyft eller arbetar i 
en riskfylld miljö. Hon påpekar dock att de anställda kan ha problem med axlar och rygg då 
de sitter mycket framför datorn. Vi anser, i enlighet med Jakobsson (2007), att de anställda på 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers riskerar att drabbas av statisk belastning då de spenderar 
stora delar av arbetsdagen framför datorn. Vi anser att även Karolina Magnusson från 
Guldfågeln AB kan drabbas av statisk belastning, då hennes nacke och skuldror belastas hårt 
när hennes armar inte har något stöd samt på grund av att hon tvingas stå upp hela dagen. 
Lorentzi (1995) påpekar att det inte är bra att stå upp för länge då det gör att cirkulationen i 
benen försämras. Stående arbete är dessutom ansträngande för leder både i rygg, ben och 
fötter och det är därför viktigt att det finns möjlighet för den anställde att sätta sig ner med 
jämna mellanrum under arbetsdagen (ibid). Tommy Johannesson påpekar att det finns en 
bildserie, upphängd vid ingången till produktionen på Guldfågeln AB, som visar 
förebyggande rörelser som medarbetarna exempelvis kan passa på att göra när de skiftar från 
en arbetsstation till en annan. Vi tycker att tanken med bildserien är väldigt god, men är 
kritiska till om de anställda verkligen nyttjar bildserien i och med att deras micropauser endast 
är 20-30 sekunder. Vi anser att det både kan vara besvärligt och stressigt att transportera sig 
från en arbetsstation till en annan och samtidigt göra rätt rörelser. Tanken med bildserien är 
som sagt väldigt bra, enligt oss, men det gäller att medarbetarna verkligen praktiserar 
övningarna i verkligheten också. 
 
Finn Christensen på HS Städservice AB påpekar att även de försöker rotera arbetskraften, då 
deras arbete annars kan bli monotont och slita mycket på koppen. Anders Olsson på HS 
Städservice AB menar att han har någorlunda varierande arbetsuppgifter, men tillägger att han 
anser att företaget främst försöker förebygga påfrestande arbetsställningar genom att låta de 
anställda använda sitt sunda förnuft. Anders Olsson menar att det är en självklarhet att 
använda sitt sunda förnuft och berättar till exempel att om de blir trötta i en hand är det bara 
att byta till den andra. Anders Olsson menar alltså att de varierar sitt arbete precis som 
Jacobsson (2007) skriver att en människa bör göra. Vi anser dock inte att det sunda förnuftet 
är tillräckligt, utan vi menar att det krävs flera olika åtgärder för att förebygga arbetsrelaterade 
skador. Att de anställda använder sitt sunda förnuft är självklart för oss, men vi anser att det är 
långt ifrån tillräckligt för att förbättra de anställdas hälsa.  
 
De anställda på Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Länsförsäkringar Kalmar län har 
allihop egna arbetsstationer och flyttar alltså inte runt mellan olika arbetsplatser. Gällande hur 
de anställda använder datormusen så har Eva Petersson från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers den på höger sida då hon är högerhänt, medan Dick Nyström har den 
på höger sida trots att han är vänsterhänt. Peter Hall-Atterback på Länsförsäkringar Kalmar 
län tänker i samma banor som Dick Nyström då han valt att ha musen i vänster hand eftersom 
han är högerhänt, medan Pege Hussfelt varierar datormusanvändandet mellan båda händerna. 
Vi hävdar att musanvändandet med den aviga handen underlättar belastningen i händer och 
armar, vilket Sjukvårdsupplysningen också påpekar. Vi menar att musanvändandet med den 
aviga handen även har andra fördelar då det även ger möjlighet för användaren att föra 
anteckningar samtidigt som denne använder datormusen.  Handlovsstöd använder ingen av de 
kontorsanställda som vi intervjuat, däremot har alla gott om utrymme så att de kan placera 
hela underarmen på arbetsytan när de använder datormusen, vilket gör att belastningen 
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minskas skriver www.musarm.org. Det goda utrymmet bidrar till att avvikande rörelser 
undviks, vilket resulterar i att användaren slipper spänningar (ibid). 

5.8.4 Arbetskläder och skyddsutrustning 
När det gäller arbetskläder och skyddsutrustning är det endast HS Städservice AB och 
Guldfågeln AB, som använder sig av det. Enligt Jakobsson (2007) är det viktigt att skilja på 
vad som är arbetskläder och vad som är skyddskläder. Både Guldfågeln AB och HS 
Städservice AB har skyddskläder till sina anställda i form av skyddshandskar, hörselskydd 
samt skor med stålhätta för de som vistas vid truckar, vilket stämmer väl överens med hur 
Jakobsson (2007) definierar skyddsutrustning. Karolina Magnusson tillägger att dem som 
arbetar i produktionen använder sig av plasthandskar och att dem som arbetar med att stycka 
har tillgång till knivvantar, vilket överensstämmer med Jakobssons (2007) upplysning om att 
riskerna med olika arbetsuppgifter ska spegla valet av skyddsutrustning. Det finns olika 
kategorier av skyddsutrustning, enligt Jakobsson (2007), och både HS Städservice AB och 
Guldfågeln AB använder skyddsutrustning från två av de tre kategorierna. Skyddshandskar är 
en form av lättare skyddsutrustning och tillhör därför kategori ett, medan hörselskydd, 
skyddsskor och knivvantar klassas till kategori två. 
 
När det gäller finansiering av arbetskläder och skyddsutrustning är det, enligt Jakobsson 
(2007) arbetsgivaren som ska stå för det. Både Karolina Magnusson och Anders Olsson säger 
att deras respektive företag står för kostnaderna av deras arbetskläder och skyddsutrustning. 
Att företaget står för arbetskläder och skyddsutrustning ser vi som något självklart, då de 
används för att skydda medarbetarna och öka hygienen. 

5.8.5 Skyddsombud och skyddskommitté 
Finn Christensen från HS Städservice AB och Tommy Johannesson från Guldfågeln AB 
berättar båda två att deras företag har skyddsombud som de anställda kan vända sig till. 
Skyddsombuden arbetar med att förbättra olika saker i företaget. Enligt Arbetsmiljölagen 
(www.av.se) måste det finnas ett skyddsombud på arbetsplatsen om företaget har fem eller 
fler anställda. Vi saknar kunskap om högstatusföretagen har något skyddsombud eller ej, då 
lågstatusföretagen nämnde det när vi diskuterade arbetsmiljön med dem. Detta är dock något 
som vi förutsätter att även högstatusföretagen har, eftersom de annars bryter mot lagen. 
Arbetsmiljölagen (www.av.se) skriver att företag som har fler än femtio anställda ska ha en 
skyddskommitté, vilket Tommy Johannesson säger att Guldfågeln AB har. Han fortsätter med 
att tala om för oss att skyddskommittén representerar både chefer och medarbetare, vilket den 
även ska göra enligt Dertell (2005). Karolina Magnusson berättar att skyddskommittén 
sammanträder ett par gånger varje år samt går skyddsronder på företaget. Under skyddsronden 
går de igenom problem, olyckor eller ombyggnationer som kan förbättra arbetsmiljön, säger 
Tommy Johannesson, vilket även är något som Arbetsmiljölagen (www.av.se) understyrker 
att de ska göra. Vi tycker det är bra att många företag i Sverige har skyddsombud, eftersom 
skyddsombuden kan hjälpa medarbetarna att få fram sina åsikter och synpunkter kring 
företaget. Skyddsombuden har dessutom, enligt oss, större chans att påverka företaget, än vad 
en enskild medarbetare har. 

5.8.6 Företagshälsovård 
Företagshälsovård är något som samtliga intervjupersoner, utom de på Länsförsäkringar 
Kalmar län, har nämnt när vi diskuterat förmåner med dem. Vi tror dock att även 
Länsförsäkringar Kalmar län arbetar med företagshälsovård, trots att ingen av 
intervjupersonerna nämnde det under intervjun. Detta eftersom Arbetsmiljölagen menar att 
arbetsgivaren skall ansvara för att de anställda får den företagshälsovård som arbetet kräver. 
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Eva Petersson från Öhrlings PricewaterhouseCoopers nämner att de har hälsokontroller via 
sin företagshälsovård och Karin Carlson, som också arbetar på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, tillägger att företagshälsovården även hjälper till med ergonomin på 
företaget. Tommy Johannesson från Guldfågeln AB berättar att de arbetar tillsammans med 
företagshälsovården när det gäller specifika frågor som de själva inte kan besvara och de 
hjälper även företaget att göra damm- och bullermätningar. På HS Städservice AB samarbetar 
de med Företagshälsan för att minska påfrestande arbetsställningar, säger Finn Christensen. 
Jakobsson (2007) påpekar att företagshälsovården inte är ansvariga för arbetsmiljön, utan att 
det är arbetsgivaren som ska ha ansvaret, men att företagshälsovården ska agera som en 
opartisk expert för så väl arbetstagaren som arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön. 
Jakobsson (2007) skriver slutligen att företagshälsovården främst hjälper företag gällande 
ergonomi och klarläggning av arbetsmiljö, vilket är precis vad Karin Carlson påpekat. 
 
5.9 Den personliga hälsan 
Pege Hussfelt, Peter Hall-Atterback, Tommy Johannesson, Finn Christensen och Karolina 
Magnusson anser alla att deras hälsa har hållit sig på en jämn nivå sedan de började sin 
anställning på respektive företag. Ett uttalande kommer dock från Karolina Magnusson som 
säger att hon har värk i axlar och rygg, men eftersom hon även haft det på sin tidigare 
arbetsplats anser hon inte att hennes hälsa har försämrats sedan hon började arbeta hos 
Guldfågeln AB. Detta håller vi dock inte riktigt med om. Det kan väl hända att hennes hälsa 
inte har förändrats sedan hon tog anställning hos Guldfågeln AB, men den värk hon har i axlar 
och rygg beror helt klart på det arbete som hon utför idag och vi menar att hon hade blivit av 
med den om hon tagit ett arbete som inte är lika fysiskt ansträngande som arbetet hos 
Guldfågeln AB är.  
 
Tommy Johannesson från Guldfågeln AB menar att det är viktigt att var och en tar ansvar för 
sin egen hälsa, vilket även Menckel och Österblom (2000) skriver. Dick Nyström från 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers menar att han är stillasittande betydligt mer nu, än vad han 
varit på tidigare arbetsplatser. Han kommenterar därför att han nu har lite lättare för att öka i 
vikt jämfört med tidigare, men påpekar att detta även kan bero på att han har blivit några år 
äldre. För att förebygga detta försöker Dick Nyström att äta näringsrikt och träna. Eva 
Petersson som också arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers anser att hon mår mycket 
bättre nu, jämfört med när hon drev egen verksamhet, eftersom hon känner sig mindre 
stressad. Anders Olsson från HS Städservice AB har vid tidigare anställningar arbetat med 
starka medel, vilket han är tacksam över att komma ifrån på sin nya arbetsplats. Detta gör 
också att hans hälsa, enligt honom själv, nu har blivit bättre jämfört med tidigare.  
 
Hälsa definieras på skilda vis av olika människor, menar Jakobsson (2007), därför vet vi inte 
med säkerhet om och på vilket sätt våra intervjupersoners hälsa har förändrats eller inte. Om 
vi utgår ifrån vad intervjupersonerna har sagt har ingen intervjupersons hälsa försämrats, utan 
den har bibehållits på samma nivå som tidigare eller till och med förbättrats för vissa, vilket vi 
ser som något väldigt positivt för företaget. 
 
5.10 Kan företag tjäna på att ha välmående personal? 
Karin Carlson berättar att eftersom Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ett kunskapsföretag 
är personalens motivation och mående väldig väsentligt för företaget. Hon menar att företaget 
lever på personalens mentala och fysiska hälsa. Detta kopplar vi samman med Angelöws 
(2002) påstående om att det är viktigt att företaget betraktar personalen som en betydelsefull 
tillgång samt att de därför bör behandlas med stor omsorg. För att visa omsorg kan företaget 
exempelvis ha utvecklingssamtal eller ordna utbildningar för personalen. Karin Carlson 
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fortsätter med att berätta att Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetar mycket med coachning 
och feedback och att de då till exempel diskuterar karriärmöjligheter för den anställde inom 
företaget. I och med att Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Länsförsäkringar Kalmar län är 
kunskapsföretag är personalen företagens viktigaste resurs. Deras affärsidé går, enligt oss, ut 
på att leverera tjänster åt sina kunder och företagen är därför beroende av sina medarbetare för 
att gå bra. Personalen som arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Länsförsäkringar 
Kalmar län är högutbildade, därför kan det vara svårt för företagen att hitta ny personal med 
rätt kompetens om många av företagens redan befintliga personal skulle sjukskriva sig. Detta 
anser vi är en anledning till varför företagen väljer att lägga mycket tid och pengar på att få 
medarbetarna att må så bra som möjligt. 
 
Tommy Johannesson från Guldfågeln AB berättar att personalomsättningen i företaget samt 
sjukfrånvaron har minskat under de senaste åren, vilket gjort att företaget har fått ett bättre 
resultat. Karolina Magnusson som också arbetar på Guldfågeln AB håller med Tommy 
Johannesson om att sjukfrånvaron på företaget har minskat. Angelöw (2002) menar att ett 
företag som minskar sin sjukfrånvaro får ett positivare resultat, vilket stämmer in på vad 
Tommy Johannesson har sagt. Vi anser att i och med att Guldfågeln AB hade stor 
personalomsättning för några år sedan, bör företaget satsa mer på sina medarbetare. Tommy 
Johannesson berättade att den höga personalomsättningen, bland annat berodde på otrivsel. Vi 
anser att otrivsel på arbetet är ett ganska allvarligt problem, därför att det kostar företaget 
mycket pengar att både betala sjukskrivningskostnader samt att rekrytera ny personal. 
 
Finn Christensen från HS Städservice AB menar att företaget inte har något mål när det gäller 
att försöker att förbättra medarbetarnas hälsa, vilket vi tycker är väldigt märkligt. Vi menar att 
det är viktigt att alla har ett mål att sträva mot, då det motiverar både företaget och 
medarbetarna. Om företaget sätter upp ett mål gällande medarbetarnas hälsa är vi säkra på att 
företaget på lång sikt kommer att tjäna på det. Detta eftersom vi menar att medarbetarna 
kommer att trivas och må bättre, viket resulterar i att företagets kostnader gällande 
sjukskrivningar och arbetsrelaterade skador troligtvis kommer att reduceras. 
 
Vi frågade samtliga företag om de upprättar hälsobokslut, men det visade sig att ingen av dem 
gör det. Detta gjorde oss förvånade eftersom ett hälsobokslut, enligt Arbetsmiljöupplysningen, 
redogör för att de insatser som företaget gör för att förbättra arbetsmiljön och att minska 
arbetsrelaterad ohälsa verkligen lönar sig. Vi trodde att dagens företag ville bli mer medvetna 
om att deras insatser för att förebygga ohälsa har betydelse och inte är obefogade, men 
tydligen hade vi fel. Att företagen inte upprättar hälsobokslut menar vi skulle kunna bero på 
att de saknar kunskap kring syftet med ett hälsobokslut, då det är ett relativt nytt begrepp som 
kanske inte hunnit rota sig bland företagen än. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I kapitel sex kommer vi att presentera vad företagen, som vi har valt ut, vidtar för åtgärder 
för att förbättra hälsan hos sina medarbetare. Vi kommer även att resonera kring de 
skillnader som finns mellan företag som har medarbetare med högre respektive lägre 
utbildningsnivå. Utifrån intervjusvaren kommer vi sedan att dra slutsatser som kan hjälpa 
denna typ av företag. Avslutningsvis kommer vi att presentera några rekommendationer som 
företag kan vidta för att förbättra hälsan hos sina medarbetare ytterligare. 
 
6.1 Vad gör företaget för att förbättra hälsan hos sina 

medarbetare? 

6.1.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
När det gäller Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetar företaget mycket med att förebygga 
ohälsa hos sina medarbetare, då personalen är deras levebröd. Medarbetarna på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers sitter mycket framför datorn och för att förebygga smärta i rygg och 
axlar erbjuds medarbetarna massage en gång i månaden. Medarbetarna har även möjlighet att 
få friskvårdsersättning och erbjuds regelbundna hälsokontroller via företagshälsovården. 
Företagshälsovården hjälper även till att informera kring ergonomin. När det gäller 
information kring ergonomin går åsikterna isär för de två vi har intervjuat från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Kalmar, då den ena har fått det, medan den andra inte har fått det. 
Samtliga i personalen har ergonomiska skrivbordsstolar, medan det endast är de som ber om 
ett ergonomiskt skrivbord som får det. De vi har intervjuat från Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Kalmar berättar båda två att de har gott om plats på arbetsytan och 
därmed kan vila hela underarmen mot den när de använder sin datormus.  
 
För att de anställda ska kunna arbeta i lugn och ro samt ska kunna stänga om sig vid 
kundmöten har samtliga på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Kalmar vars ett eget 
arbetsrum, vilket är mycket uppskattat av intervjupersonerna. Även om medarbetarna har 
enskilda arbetsrum kan de ibland uppleva arbetsmiljön som lite bullrig, vilket företaget till 
viss del har försökt förebygga genom bullerskivor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetar 
enligt en årsarbetstidsmodell, vilket gör att varje medarbetare har ett visst antal timmar som 
denne ska arbeta varje år och medarbetarna har därmed själva möjligheten att påverka hur 
deras arbetstid ska fördelas. 
 
För att undvika att medarbetarna sitter för länge framför datorn finns kopiatorn placerad i ett 
annat rum, vilket gör att de tvingas röra på sig när de ska kopiera och därmed ta korta pauser 
från datoranvändandet. För att få längre avbrott från datoranvändandet bjuds medarbetarna på 
morgonfika varje förmiddag och de har tillgång till frukt under hela arbetsdagen. Belysningen 
i arbetsrummen är anpassad efter arbetsuppgifterna som ska utföras.  
 
Vi kan genom att ha studerat hur Öhrlings PricewaterhouseCoopers hanterar sambandet 
mellan de anställdas hälsa och arbetsmiljön, dra slutsatsen att företaget arbetar aktivt med att 
förbättra medarbetarnas möjlighet till att börja leva hälsosammare liv. Vi delar Karin Carlsons 
åsikt om att personalen är företagets viktigaste resurs, eftersom det är ett tjänsteföretag. 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers skulle därför, enligt oss, inte överleva på marknaden utan 
sina medarbetare. Vi anser att företaget erbjuder många och bra möjligheter för att öka 
medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen och ge dem en bättre livsstil. Enligt oss finns det alltid 
saker som företag kan förbättra för att bli helt komplett i sitt arbete med hälsofrämjande 
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aktiviteter. När det gäller Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Kalmar menar vi att alla 
anställda exempelvis ska ha ergonomiska skrivbord samt att företaget ska undersöka hur 
stressade deras medarbetare känner sig under högsäsong. Visar det sig att många medarbetare 
känner sig stressade tycker vi att företaget ska försöka finna en lösning på det problemet. Vi 
är givetvis medvetna om att det är en ekonomisk fråga för Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 
men vi anser att företaget i alla fall bör undersöka dessa alternativ, eftersom vi menar att 
åtgärderna får positiva effekter på personalen både på lång och kort sikt. Om företaget inför 
ergonomiska skrivbord till alla anställda samt finner en bra lösning på det eventuella 
stressproblemet under högsäsongen skulle medarbetarna känna sig ännu mer uppskattade och 
må betydligt bättre, än vad de gör idag.    

6.1.2 Länsförsäkringar Kalmar län 
Länsförsäkringar Kalmar län är också beroende av sin personal, då även de är ett 
tjänsteföretag. För att bibehålla och även förbättra medarbetarnas hälsa erbjuder företaget 
friskvårdsersättning och de har även ett litet gym i anslutning till kontoret som medarbetarna 
kan nyttja. Samtliga medarbetare har en ergonomisk skrivbordsstol och även ett ergonomiskt 
skrivbord. De vi har intervjuat från Länsförsäkringar Kalmar län berättar att de brukar utnyttja 
möjligheten att höja arbetsytan så att de kan stå och arbeta för att på så vis skifta 
arbetsställning och ändra belastningen. När det gäller information kring de ergonomiska 
arbetsmöblerna fick medarbetarna det i samband med att kontoret öppnade, för drygt ett år 
sedan. Skrivbordet är stort och de kan vila hela underarmen mot arbetsytan när de använder 
sin datormus.  
 
Kontoret är utformat som ett vardagsrum och medarbetarna fick själva vara med och påverka 
arbetsmiljön när kontoret utformades. ”Vardagsrummet” utgörs av ett kontorslandskap som 
har låg ljudnivån, enligt intervjupersonerna. En orsak till varför de lyckas hålla en så låg 
ljudnivå, trots kontorslandskapet, beror förmodligen på skiljeväggarna som finns mellan varje 
arbetsplats. Belysningen på företaget är genomtänkt och arbetslamporna ger till och med 
asymmetrisk belysning, dock saknas dagsljus, enligt Peter Hall-Atterback. De anställda har 
möjlighet att ta kortare pauser under arbetsdagen och har då även möjlighet att gå ut för att ta 
del av dagsljuset och få lite frisk luft. För att medarbetarna ska få ytterligare avbrott från 
datoranvändandet bjuds medarbetarna på förmiddagsfika och de har även tillgång till frukt 
under hela arbetsveckan. 
 
Vi kan dra slutsatsen att Länsförsäkringar Kalmar län också satsar mycket på sin personal, på 
grund av att det är ett tjänsteföretag. Företaget arbetar aktivt med att förbättra varje 
medarbetares möjlighet att få ett friskare liv, vilket vi menar bidrar till att arbetsmiljön på 
arbetsplatsen förbättras och blir trevligare. Under intervjuerna på Länsförsäkringar Kalmar län 
lade vi märke till att våra två intervjupersoner är stolta över att arbeta på företaget, vilket vi 
anser beror på effekterna av deras förmåner samt att medarbetarna känner sig hörda 
”uppifrån” då de bland annat har möjlighet att påverka arbetsmiljön på företaget. 

6.1.3 Guldfågeln AB 
De som arbetar i produktionen på Guldfågeln AB har en tuff arbetsmiljö, då arbetstempo och 
buller är högt. För att undvika ohälsa erbjuds medarbetarna massage och i samband med 
denna informeras medarbetarna även om vad de kan göra för att underhålla sig själva. 
Guldfågeln AB försöker även förebygga arbetsskador genom arbetsrotation i produktionen, 
men Karolina Magnusson säger att belastning och arbetsställning trots det inte ändras något 
nämnvärt då de exempelvis måste stå upp och arbeta på alla arbetsstationerna. Det finns även 
en bildserie vid ingången till produktionen som visar förebyggande rörelser som medarbetarna 
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kan göra exempelvis när de byter från en arbetsstation till en annan. När det gäller 
bullerproblemet står företaget för hörselskydd samt andra skyddskläder i form av 
skyddshandsklar, knivvantar och skor med stålhätta. Arbetskläderna som medarbetarna 
använder finansieras även de av företaget. Guldfågeln AB samarbetar med 
företagshälsovården som hjälper till att besvara specifika frågor samt gör damm- och 
bullermätningar. Om medarbetarna har några anmärkningar kan de ta upp dessa med sitt 
skyddsombud som sedan för dem vidare till skyddskommittén. När det gäller dem som arbetar 
på kontoret på Guldfågeln AB har samtliga en ergonomisk skrivbordsstol samt möjlighet att 
få ett ergonomiskt skrivbord om de så önskar. I fjol fick kontorspersonalen information kring 
ergonomin. Varje år får samtliga medarbetare genomgå en livsmedelskontroll, för att 
konstatera att de inte bär på någon infektion. Alla anställda på företaget bjuds även på en frukt 
på måndagen och får en fralla på fredagen. Tommy Johannesson påpekar att varje individ 
själv måste fundera över vad denne vill åstadkomma med sin hälsa och att det fysiska arbetet 
kanske kräver att de utövar någon fysisk aktivitet på fritiden för att orka med arbetet. 
 
Vår slutsats efter att ha studerat Guldfågeln AB är att företaget inte satsar så mycket på att 
förbättra hälsan hos sina anställda. Tommy Johannesson säger att alla anställda ska ta till vara 
på sin egen hälsa, vilket, enligt oss, stämmer väl överens med vad företaget gör för att 
förbättra hälsan hos sina medarbetare. Utifrån svaren från intervjun med Karolina Magnusson 
anser vi dock inte att det är så många av dem som arbetar i produktionen på Guldfågeln AB 
som gör något på sin fritid för att förbättra sin hälsa, vilket, vi menar, kan bero på att de har 
ett hårt arbete och dessutom arbetar i skift. Effekten blir att medarbetarna sliter ut sina 
kroppar i förtid. Karolina Magnusson berättade att hon ständigt har ont i rygg och axlar, trots 
sin unga ålder, och det ser vi som är en påföljd av hennes hårda arbete! 

6.1.4 HS Städservice AB 
HS Städservice AB försöker förebygga ohälsa hos medarbetarna genom att rotera 
arbetskraften, men det gäller att medarbetarna även använder sitt sunda förnuft. 
Företagshälsovården hjälper till att minska påfrestande arbetsställningar och om en 
medarbetare känner sig trött eller inte mår bra under en längre period kan denne få akupunktur 
eller massage. Medarbetarna befinner sig i väldigt olika arbetsmiljöer och det gör att även 
ljudnivån varierar kraftigt. När arbetsmiljön är bullrig ska medarbetarna använda hörselskydd 
som företaget står för och när det behövs finansierar företaget även annan skyddsutrustning i 
form av gummistövlar och arbetsskor med stålhätta. Alla medarbetare får arbetskläder av 
företaget och om de har några frågor kan de kontakta sitt skyddsombud. När det gäller 
kontorsarbetarna får var och en välja sin egen kontorsstol och de har möjlighet att få ett 
ergonomiskt skrivbord om de ber om det. HS Städservice AB bjuder inte på mellanmål, men 
Anders Olsson påpekar att kontoret i Kalmar däremot står för kaffe. 
 
Genom att ha studerat intervjusvaren från HS Städservice AB kan vi dra slutsatserna att 
företaget gör ganska lite för att förbättra medarbetarnas hälsa och att kommunikation mellan 
den anställde och ledningen gällande personalförmåner är bristfällig. Anders Olsson är 
nyanställd och borde därför, enligt oss, veta vad han har för förmåner, men han saknade trots 
det kunskap om detta. Finn Christensen säger att företaget ser friskvård som en aktiv handling 
och att företaget mest satsar på att ha en trevlig ton mot de anställda för att förebygga ohälsa. 
Han säger att ”…mår personalen bra psykiskt, så mår de även bra fysiskt.”. Vi delar dock inte 
denna uppfattning med Finn Christensen, utan anser att en medarbetare kan må psykiskt bra 
trots att den mår fysiskt dåligt. Anledningen till vår åsikt är att medarbetaren kan trivas 
väldigt bra med sina arbetskollegor, trots att arbetsmiljön inte är bra då medarbetaren 
exempelvis får utstå påfrestande arbetsställningar. 
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Högstatusföretag 
Lägre ljudnivå 
Anpassad belysning 
Frukt och morgonfika varje dag 
Friskvårdsersättning 
Personal har informerats kring ergonomi 

Lågstatusföretag 
Bullrigt 
Ibland eller inget mellanmål 
Har eller försöker ha arbetsrotation 
Arbetskläder 
Skyddskläder 

 
6.2 Skillnader i företagens agerande 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Länsförsäkringar Kalmar län är de två företag som vi 
har klassificerat som högstatusföretag, medan vi har klassat Guldfågeln AB och HS 
Städservice AB som lågstatusföretag. Det går inte att undvika att se skillnader i företagens 
agerande när det gäller vad högstatusföretagen och lågstatusföretagen gör för att bevara eller 
kanske till och med förbättra sina medarbetares välbefinnande. Bilderna nedan, visar de 
märkbara skillnaderna mellan företagen som vi upptäckte när vi analyserade intervjuerna och 
därefter följer ett resonemang kring skillnaderna mellan just hög- och lågstatusföretagen. 
 

 
 
Frukt och morgonfika 
Högstatusföretagen bjuder sina medarbetare på morgonfika och frukt varje dag, i motsats till 
lågstatusföretagen. Medarbetarna på Guldfågeln AB berättar dock att de får en frukt på 
måndagarna och en fralla på fredagarna. Vi anser att alla företag borde erbjuda sina 
medarbetare frukt, då det skulle leda till att de kände sig mer uppskattade, dessutom skulle 
deras prestation öka, kroppen bli mer stresstålig och immunförsvaret stärkas. Frukt är alltså 
inte enbart uppskattat av medarbetarna, utan påverkar även deras arbetsprestation positivt. 
 
Friskvårdsersättning 
Högstatusföretagen erbjuder friskvårdsersättning till sina medarbetare, vilket inte 
lågstatusföretagen gör. Vi menar att anledningen till varför högstatusföretagen erbjuder 
friskvårdsersättning är att de ser sina medarbetare som väldigt värdefulla och svåra att ersätta. 
Detta då företagets existens bygger på den kunskap som medarbetarna har. HS Städservice 
AB är också ett tjänsteföretag, men vi anser att deras personal kan bytas ut relativt snabbt och 
enkelt, utan att det påverkar företaget nämnvärt, vilket även medarbetarna i produktionen hos 
Guldfågeln AB kan göra. Vi tycker att det är synd att inte alla företag erbjuder sina 
medarbetare friskvårdsersättning då det, precis som Peter Hall-Atterback säger, kan inspirera 
medarbetarna till att börja träna och därmed motverka ohälsa. Finn Christensen säger att HS 
Städservice AB ser friskvård som en aktiv handling, men erbjuder trots det inte friskvård till 
sina medarbetare förrän de känner av krämpor. Vi anser att om medarbetarna på HS 
Städservice AB skulle få friskvårdsersättning skulle det minska de kostnader som uppstår då 
medarbetarna är slutkörda eller inte mår bra. Vi menar att friskvård, givetvis, inte endast 
handlar om att ge medarbetarna friskvårdsersättning, men att det helt klart är ett steg i rätt 
riktning mot en friskare arbetsplats. Vi är väldigt kritiska till vad Finn Christensen från HS 
Städservice AB har sagt när det gäller friskvård till medarbetarna, då vi anser att det inte går 
att förebygga en skada som redan har uppstått. Enligt oss erbjuder därför HS Städservice AB 
snarare sjukvård än friskvård till sina medarbetare! 
 
Tommy Johannesson som arbetar som arbetsmiljöansvarig på Guldfågeln AB anser att det är 
upp till var och en att ta till vara på sin egen hälsa. Vi menar att detta till viss del stämmer, 
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men att friskvårdsersättning skulle uppmuntra medarbetarna till motion och aktivt arbete för 
en god hälsa. Karolina Magnusson som arbetar i produktionen berättar att hon inte har någon 
energi kvar när hon kommer hem. Vi menar att om hon och andra som känner likadant 
började utöva en friskvårdsaktivitet skulle det hjälpa dem att få mer energi, dessutom skulle 
deras fysik förbättras vilket skulle leda till att belastningarna som kroppen får utstå för i 
arbetet reduceras. Vi tycker att lågstatusföretagen i större utsträckning borde beakta att 
kostnaderna för sjukskrivningar är betydligt högre än kostnaderna för att erbjuda 
friskvårdsersättning. För att lågstatusföretagen ska inse detta borde de upprätta hälsobokslut, 
då det skulle ge dem en bättre bild över kostnaderna och visa att det inte bara är tomma ord 
utan att insatserna mot arbetsrelaterad ohälsa verkligen är lönsam. Lågstatusföretagen 
försöker dock till viss del att kompensera medarbetarna genom att rotera sin arbetskraft. 
Arbetsrotation leder till att belastningen på olika muskelgrupper minskas samt att 
arbetsställningen varieras. Vi anser att arbetsrotation är väldigt bra, då det även bidrar till att 
medarbetarna får ökad kunskap om företaget och därmed får en bättre helhetsbild över 
företaget. Vi vill dock poängtera att det inte är tillräckligt med att använda sig av 
arbetsrotation, utan att det även krävs andra åtgärder av företaget för att medarbetarna ska 
undvika belastningsskador, eftersom arbetsrotation inte alltid leder till att arbetsställning och 
belastning skiftar hos medarbetaren. 
 
Information kring ergonomi 
Högstatusföretagen har informerat sina medarbetare kring ergonomi, medan 
lågstatusföretagen inte har informerat medarbetarna ”ute på golvet” kring ergonomi. Vi tycker 
att alla företag ska satsa på att ge medarbetarna information kring ergonomi. För att sprida 
information om hur ett tungt och slitsamt arbete eller monotona rörelser kan underlättas, kan 
en ergonom vara en god lösning för företagen. Ergonomen kan exempelvis visa hur stol och 
skrivbord ska vara inställt för att medarbetaren på ett högstatusföretag ska få en bra 
arbetsställning, medan denne även skulle kunna upplysa medarbetarna på ett lågstatusföretag 
om olika rörelser för att stretcha och minska belastningen på olika punkter i kroppen. 
 
Buller 
Kontorsmedarbetarna har naturligtvis en lägre ljudnivå jämfört med dem som inte arbetar på 
kontor, då de inte har några bullrande maskiner i sin omgivning. Medarbetarna på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Kalmar hade olika åsikter om bullernivån på företaget. Av egen 
erfarenhet, som vi fick när vi genomförde intervjuerna på Kalmarkontoret, håller vi dock med 
Eva Petersson om att det är lite bullrigt på företaget, då vi bland annat kunde höra fotsteg och 
samtal från korridoren väldigt väl, trots att dörren till rummet vi satt i var stängd. Som vi 
tidigare nämnt upplevde Eva Petersson att hon var stressad på arbetet, precis som Peter Hall-
Atterback från Länsförsäkringar Kalmar län, och en bidragande orsak till detta kan vara 
bullret på deras arbetsplatser som kan leda till koncentrationssvårigheter och därmed till 
stress. För att förhindra buller kan företaget sätta upp bullerskivor eller skiljeväggar, vilket 
föredömligt nog både Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Kalmar och Länsförsäkringar 
Kalmar län har gjort. Ett annat förslag är, enligt oss, att hänga upp tunga gardiner, då dem 
fångar upp mycket ljud, och att företaget försöker göra dörrarna till arbetsrummen lite mer 
ljudisolerande. När det gäller HS Städservice AB anser vi att de har vidtagit dem åtgärder de 
kan för att minska bullret, då kundernas maskiner är oundvikliga på en del arbetsplatser. 
Guldfågeln AB anser vi dock kan göra mer för att minska bullret, då vi menar att det borde 
finnas något bullerdämpande material som de kan använda sig av inne i produktionen och 
som inte är ohygieniskt. Vi vill avsluta bullret med att poängtera vikten av att medarbetarna 
verkligen använder hörselskydd när det behövs. 
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Stress 
Genom att fråga de olika intervjupersonerna vad de anser om stress på arbetet har vi kommit 
fram till att varken Pege Hussfelt, Finn Christensen eller Tommy Johannesson känner sig 
stressade när de arbetar. Peter Hall-Atterback och Eva Petersson kan däremot känna av en hel 
del stress och den gör sig även påmind hos Dick Nyström, Anders Olsson och Karolina 
Magnusson. Naturligtvis är det viktigt att komma ihåg att stresströsklarna är olika höga hos 
olika människor och att uppfattningarna om när en person börjar känna sig stressad går isär, 
men om vi ska lyssna till vad intervjupersonerna själva säger, menar vi att intervjusvaren visar 
att cheferna vanligtvis är mindre stressade än deras medarbetare. Orsaken till detta ligger, 
enligt oss, i att cheferna kan vara mer flexibla och kan styra över sitt arbete på ett helt annat 
sätt än deras medarbetare kan göra. 
 
Arbetskläder och skyddsutrustning 
Lågstatusföretagen förser sina medarbetare med arbetskläder och skyddsutrustning, vilket 
högstatusföretagen inte gör. Detta anser vi faller sig ganska naturligt då kontorsarbetarna inte 
riskerar att förstöra sina kläder när de arbetar och kraven på hygienen inte alls är lika höga på 
kontorsarbetarna. Risken för ytliga sårskador är dessutom betydligt större för dem som arbetar 
i lågstatusföretagen jämfört med dem som arbetar på kontor. Vi anser självfallet att 
Guldfågeln AB och HS Städservice AB ska stå för arbetskläder till sina medarbetare då det 
förstnämnda företaget har höga krav på hygienen och det sistnämnda arbetar med starka 
medel och riskerar att blir ordentligt smutsiga. När det gäller de kläder som kontorspersonalen 
använder, när de arbetar, kan det ifrågasättas om dessa skall bekostas av arbetsgivaren eller 
inte. Det går nämligen inte att komma ifrån att kläder som används slits och dessutom kan det 
vara dyrt för kontorspersonalen att köpa arbetskläder om företaget anser att de ska ha kostym 
varje dag. Vi menar inte att högstatusföretaget ska bekosta alla medarbetarnas arbetskläder, 
men att de skulle kunna bidra med en liten slant. 
 
6.3 Avslutande kommentarer 
Avslutningsvis vill vi poängtera att lågstatusföretagen endast tillämpar några av de åtgärder 
som vi har tagit del av, för att kunna genomföra vår undersökning. En påtaglig skillnad är, 
enligt oss, att lågstatusföretagen överlämnar det mesta av ansvaret, gällande den personliga 
hälsan, till varje enskild individ jämfört med högstatusföretagen som vi menar tar betydligt 
större ansvar för att upprätthålla en god hälsa hos medarbetarna. Den hälsoklyfta som finns 
mellan hög- och lågstatusföretagen skulle, enligt oss, reduceras om lågstatusföretagen satsar 
och agerar mer på att förbättra sina medarbetares hälsa. Vi anser inte att företagen ska ha hela 
ansvaret, men att de ska hjälpa medarbetarna att bli sporrade till att börja leva hälsosammare.  
 
Att ett företag på olika sätt försöker hjälpa sina medarbetare att få bättre hälsa får naturligtvis 
ekonomiska konsekvenser, vilket vi är väl medvetna om. Vi menar dock att företaget i 
längden kommer att vinna på denna satsning, då de kommer att få friskare medarbetare med 
mer livsglädje och energi. Detta skulle inte bara resultera i bättre stämning på arbetet, utan 
även ge positiva effekter på medarbetarnas sociala liv utanför arbetet. Att få ytterligare energi 
medför att medarbetarna orkar göra mer och får en positivare syn på det som hör livet till. Blir 
medarbetarna friskare anser vi att det kan bidra till att de trivs bättre på arbetet. Karolina 
Magnusson säger att ”Jag trivs med mina arbetskamrater och det gör att jag trivs på 
arbetet.”. Vi menar bestämt att det inte är tillräckligt med att trivas med sina kollegor, utan att 
medarbetarna även skall trivas med arbetet som helhet! Om Karolina Magnusson, och andra 
som känner likadant, erbjuds fler hälsoförmåner kommer trivselfaktorn på arbetsplatsen, 
enligt oss, att öka kraftigt och medarbetarna kommer att trivas med mer än bara kollegorna. 
Företagets kostnader kommer då att reduceras eftersom medarbetarna mår bättre, dessutom 
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kommer personalomsättningen att reduceras då medarbetarna finner fler orsaker till att stanna 
kvar på företaget. Företaget kan då undvika nyrekryteringar och därmed spara in på de 
kostnader som uppstår vid nyanställning. 
 
6.4 Tips till företag! 
Slutligen vill vi ge företagen några rekommendationer för att de ska kunna förbättra hälsan 
hos sin personal ytterligare. Vi har genom vår analys och våra slutsatser fått kunskap och 
kännedom om sambandet mellan hälsa och arbetsmiljö i ett företag. Våra rekommendationer 
gör vi utifrån vårt teoriavsnitt och vår empiriska undersökning. Rekommendationerna kan ses 
som grundläggande för etablerade storföretag, men även ha stor betydelse för mindre företag 
som vill skapa en god arbetsmiljö och hälsa åt sina anställda. Genom att tillämpa våra 
rekommendationer tar företag, enligt oss, ett steg i rätt riktning mot en friskare arbetsplats. 
 

 Att bjuda medarbetarna på frukt varje dag, menar vi, skulle vara en trevlig gest från 
företaget. Gesten skulle visa att företaget bryr sig om sina medarbetare och även ge 
dem energi till att arbeta effektivare hela dagen. Att bjuda sina medarbetare på frukt är 
även bra ur företagets synvinkel, då det leder till att medarbetarnas prestationsförmåga 
ökar och de blir mer stresståliga. 

 
 Informera personalen om de åtgärder som kan vidtas för att minska påfrestande 

arbetsställningar. Vi menar att medarbetarnas arbetsmiljö förbättras om de informeras 
och blir medvetna om hur de ska sitta, stå eller lyfta för att belasta kroppen så lite som 
möjligt. 

 
 Inför friskvårdsersättning, då det kan bidra till att medarbetarna börjar träna på sin 

fritid. Träningen leder i sin tur till att de får bättre fysik, vilket gör att belastning och 
arbetsställningar blir mindre påfrestande för dem. 

 
 Vi menar att företagen bör införa mikropauser då olika övningar ska utföras. För att de 

företag som har medarbetare som sitter mycket framför datorn ska kunna få in 
mikropauser på schemat skulle de exempelvis kunna lägga in ett datorprogram som 
visar olika övningar en gång i timmen. Övningarna kan, enligt oss, även utföras i 
samband med arbetsrotation eller när medarbetaren känner att det skulle behövas. Det 
gäller även att företaget uppmuntrar medarbetarna till att utöva övningarna och då 
gärna tillsammans, för att försäkra sig om att alla utför dem.  

 
 Låt arbetarna vara med och påverka arbetsmiljön på arbetsplatsen eller i 

lunchrummet! Vi anser att deras inverkan skulle resultera i att de känner sig hörda, 
vilket kan leda till att förtroendet för och uppskattningen mot företaget ökar när 
företaget visat att de bryr sig om vad medarbetarnas tycker. 
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BILAGA 1 
Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat här? 
 
2. Krävde företaget att du hade en viss utbildning när du började arbeta här? 

Vad har du för utbildning? 
 
3. Hur lång är din arbetsdag? 
 
4. Vad har du för arbetsuppgifter? 

Trivs du med dina arbetsuppgifter? 
Varför, varför inte? 
 

5. Trivs du på din arbetsplats? 
Varför, varför inte? 
Vad kan göras för att du ska trivas bättre på arbetet? 

 
6. När ni sitter vid dator, finns det då någon tidsbegränsning för hur länge ni får sitta där?  
 
7. Vad gör företaget för att minska påfrestande arbetsställningar? 

 
8. Känner du dig stressad på arbetet? 

Varför i så fall? 
Känner du dig även stressad under en vanlig arbetsdag? 
Vad skulle kunna göras för att du ska känna dig mindre stressad? 
 

9. Känner du att du har energi kvar när du kommer hem? 
Skulle du vilja ha mer energi när du kommer hem? 
Vet du några åtgärder som skulle kunna vidtas för att du ska känna att du har mer 
energi kvar när du kommer hem? 

 
10. Bjuder företaget på mellanmål/fika? 

 
11. Vad anser du om arbetsmiljön här? 

Vad tycker du att företaget kan göra för att förbättra arbetsmiljön? 
 
12. Har du/personalen möjlighet att påverka arbetsmiljön? 

Gör företaget något för att förbättra/bibehålla hälsan hos personalen? 
Vad i så fall? 
 

13. Erbjuder företaget någon form av friskvårdsersättning? 
Vad har du möjlighet att få ersättning eller bidrag till? 
Har du utnyttjat det? 
 

14. Erbjuder företaget några andra förmåner till personalen för att förbättra deras hälsa? 
Utnyttjar du någon av förmånerna som företaget erbjuder? 
Vad i så fall? 
Hur ofta? 
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15. Har ni tillgång till någon sjukgymnast eller massör? 
 

16. Vad anser du om lokalen/rummet du arbetar i? 
 
17. Vad anser du om ljudnivån på företaget? 

Gör företaget något för att få ner ljudnivån? 
 
18. Hur upplever du belysningen i företaget? 

 
19. Har ni ergonomiska skrivbord? (höj- och sänkbart) 

Har ni ergonomisk skrivbordsstol? 
Har sjukgymnasten hjälp till att ställa in dessa i rätt läge? 

 
23. Står datorn på samma bord som arbetsytan är? 

Är det ett enda skrivbord eller är det flera olika delar? 
 

24. Var är mus och tangentbord placerat? 
Vilar hela din underarm på bordet när du arbetar med musen? 
Har du alltid musen i samma hand? Varierar mellan höger och vänster hand? 
Har du handlovsstöd? (ett stöd du vilar handlederna mot när du använder 
tangentbordet) 
 

25. Har ni några skadliga ämnen på arbetet? 
Hur hanterar ni skadliga ämnen? (t.ex. starka rengöringsmedel) 

 
26. Har ni skyddsutrustning på arbetet? 

Är skyddsutrustningen personligt anpassad för just dig och dina behov? 
 
27. Vet du hur sjukfrånvaron är på din arbetsplats? 

Brukar folk vara borta från arbetet? 
 

28. Har din/personalens hälsa förbättrats eller försämrats under den tid du/dem har arbetat 
här? 
Tror du det kan bero på ditt arbete? 
I så fall varför? 

 
Till den ansvarige angående företaget: 
29. Hur ser företaget på de anställdas hälsa? 
 
30. Vad satsar företaget mest på när det gäller att förbättra personalens hälsa? 

 
31. Vad behöver företaget förbättra för att personalens hälsa ska bli bättre? 
 
32. För ni statistik över antal sjukskrivningar så att ni vet om de minskat eller ökat? (något 

ni kan dela med er av i så fall?) 
 

33. Gör ni hälsobokslut? (en ekonomisk redogörelse för vad organisationen tjänar på att 
hålla sina medarbetare friska) 
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BILAGA 2 

 
 
Källa: http://www.av.se/dokument/statistik/utveckling/inkomna_arbetsskador_2007.pdf 
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