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Abstrakt 

Purpose: The purpose of this study was to review the work health enviroment of a 

sertain company. The studie was performed in a company that made paper packing 

placed somewhere in Sweden.  

Method: The method in this study was two interview with focusgroups. Twelve workers 

was picked by a comfortable selection. The focus in the interviews was to investigate 

the individiuals experience of physical and phychosocial workenviroment. 

Results: The results of this study was that all of the individiuals of the company had a 

big problem in the daily work. High pressure to deliver paper packsgings under a 

limited of time and to make the deliverycompanies sattisfied with the products. The 

high pressure made all the workers stressful and all of them felt like they had limited 

support.  

This kind of industial company have high expectations and have to maintain the high 

quality to retain their customers. Without this high expectations the company would 

loose their productivity and industry or be relocated in another country.  

 

keywords: work enviroment, stress, workplace relationship, sick-leave, psychosocial 

health enviroment, physical work enviroment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka personalens hälsa på ett utvalt företag. 

Studien genomfördes på ett företag i mellan Sverige som producerar 

pappersförpackningar som vidare levereras till andra företag.  

Till studien genomfördes två fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 12 informanter, 

genom ett bekvämlighets urval. I intervjustudien undersöktes individernas upplevelser 

kring fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

Samtliga informanter var överens om att ett stort problem i den dagliga arbetsmiljön var 

de höga kraven som genom åren blivit större. Kraven handlade om att ständigt 

producera en stor mängd produkter under begränsad tid, parallellt med att de måste 

leverera kvalitet. De höga kraven utvecklade en ständig stress hos alla individer. En 

problematik i de höga krav informanterna upplevde var att möjligheterna till att påverka 

sin arbetssituation var små. Det finns hög förväntning inom denna industri att 

upprätthålla sin kvalitet och sina kunder. Utan detta skulle företaget mista sin 

produktion vilket i sin tur skulle leda till konkurs eller att produktionen förflyttas till ett 

annat land där produktionen kan genomföras.  

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, stress, arbetsmiljöförhållanden, sjukfrånvaro, psykosocial 

arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö 
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Inledning  
Nationsencyklopedin beskriver arbetsmiljö som ”förhållandena på en arbetsplats” 

(NE.se). Arbetsmiljö är ett brett område som omfattar både fysisk och psykosocial miljö 

som personalen på en arbetsplats utsätts för i sitt dagliga arbete (Arbetsmiljöverket 

2011). På en arbetsplats finns det olika faktorer som har betydelse för att de anställda 

ska utföra ett bra arbete (Arbetsmiljöverket 2011). Dessa faktorer kan handla om det 

sociala stödet det vill säga kontakt med andra kollegor och med chefer, hur strukturen 

på arbetsplatsen ser ut samt hur utvecklingsmöjligheterna för de anställda är. 

Arbetstagarens upplevelse av arbetsmiljön har betydelse för hälsan (et. al). Denna studie 

kommer undersöka personalens upplevda hälsa på utvalt företag. Undersökningen berör 

folkhälsomålet "hälsa i arbetslivet" (Statens folkhälsoinstitut 2011). Arbetslivet är en 

stor del av individers vardag därför är en god hälsa i arbetslivet något att sträva efter. 

Både den fysiska arbetsmiljön och den psykiska har betydelse för hur individer mår 

(FAS 2009a).  

Bakgrund 

Organisation och arbetsmiljö idag  
Inom arbetslivet ser organisationerna idag annorlunda ut jämfört med hur det såg ut i 

början på 1900-talet (Rubenowitz 2004). Arbetsuppgifter och strukturer i många företag 

har förändrats. Följder av den tekniska utvecklingen i arbetslivet har blivit att det 

administrativa arbetet tar större plats idag jämfört med tidigare. Konsekvenser av detta 

har inneburit en ökad psykosocial ohälsa. En annan faktor till förändring i arbetslivet är 

att den psykosociala arbetsmiljön fått ett större utrymme i samhället idag jämfört med 

tidigare (et. al).  

MOA-projektet 
Annika Härenstam grundade under 1990-talet ett projekt som kallas MOA-projektet 

(Härenstam, Ahlberg-Hultén, Bodin, Jansson & Johansson 2006). MOA-projektet är 

riktat till både kvinnor och män och handlar om moderna arbetsvillkor i relation till 

närliggande livsvillkor. Projektet arbetades fram då tidigare metoder som används för 

att mäta arbetsmiljö var mer riktade mot arbetarrörelserna (Härenstam et al.2006). I och 

med behovet för att utveckla ny forskning kring arbetsmiljö togs det fram nya metoder 

som var riktade mot dagens arbetsliv. Resultatet av detta projekt blev två modeller att 

analysera arbetsmiljö med där tanken var att utifrån individernas situation finna vilka 

följder arbetslivets krav har på hälsan. Projektet gav även ny kunskap inom ergonomi, 
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organisationer och psykosocial hälsa. Beroende på vilket skede i livet man befinner sig 

i, vilken utbildningsnivå och arbetsposition man har påverkar det arbetssituationen (et. 

al).  

Många arbetsplatser är idag knutna till en företagshälsovård. Företagshälsovårdens 

uppgifter är att främja och stödja personalens hälsa inom olika områden på 

arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan finna trygghet inom hälsoområdet genom en 

företagshälsovård (folkhälsomyndigheten 2014).   

Begrepp och definitioner 
Arbetsmiljöbegreppet formuleras följande i arbetsmiljölagen: 1 §, ”Lagens ändamål är 

att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö”. Arbetsmiljöverket har i sin tur tolkat denna lag ”Strävan är att 

arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, 

arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling” (Arbetsmiljöverket 2011). 

 

Arbetslivet har stor inverkan på individers upplevda hälsa och välbefinnande 

(Folkhälsomyndigheten 2014; Statens folkhälsoinstitut ). Individers förmåga i arbetet 

kan försämras av faktorer som dålig belysning, monoton arbetsställning eller 

besvärande ljud (Olofsson 2001). Dessa faktorer kan på sikt leda till att arbetsförmågan 

försämras. Individers upplevelse av arbetsmiljön på arbetsplatsen påverkar dem i det 

privata livet. På så vis kan arbetsmiljön bidra till hälsa respektive ohälsa. Den upplevda 

arbetsmiljön kan variera mellan olika yrken. Arbetaryrken tenderar sämre fysisk 

arbetsmiljö jämfört med tjänstemän. Däremot utsätts tjänstemän i större grad av psykisk 

ohälsa i arbetslivet i form av exempelvis stress (et. al). 

Arbetsmiljöverket gjorde 2005 en arbetsmiljörapport utifrån resultat från 

arbetsmiljöundersökningar där fokus var på den fysiska arbetsmiljön (arbetsmiljöverket 

2014). I Sverige idag är det vanligare hos kvinnor än män med fysiska problem på 

arbetsplatser med tungt fysiskt arbete. Oftast handlar det om ryggsmärtor, värk i armar, 

ben och i axlar. Individer som upplever fysiska problem i arbetet upplever oftast inte 

psykiska besvär i samma utsträckning (Wahlstedt, Norbäck, Wieslander, Skoglund & 

Runeson, 2010). Gemensamt för både kvinnor och män är att enformiga 

arbetsställningar ökar riskerna för upplevelsen av smärta. Att inte kunna påverka sin 

arbetssituation vad gäller arbetstakten, har nästan lika stor inverkan på den upplevda 
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hälsan som det fysiska problemen (arbetsmiljöverket 2014). Ytterligare skillnader 

mellan kvinnor och män i arbetslivet är att kvinnor i Sverige har högre sjukfrånvaro 

jämfört med män (Alexanderson, Marklund, Rutz & Svedberg 2011).  Att skillnader 

mellan kvinnor och män i sjukfrånvaro finns är vanligt förekommande i fler länder än 

Sverige (Alexanderson et. al 2011).  

Fysisk arbetsmiljö  
Studier kring fysisk arbetsmiljö som ljudnivåer och belysning är begränsade (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering SBU 2003). Däremot är forskning kring fysisk 

belastning i arbetet bredare. Fysiskt arbete behöver vara varierat och inte för tungt för 

att vår kropp ska må bra och inte drabbas av skador (Toomingast, Mathiasen & 

Tornqvist 2008). De finns begränsad kunskap kring vart gränsen går i det fysiska 

arbetet, mellan vad som är bra för vår hälsa respektive skadligt (Hunt 2003).  

Män som har ett fysiskt tungt arbete har större risk att drabbas av arbetsskador och 

smärtor (Karpansalo, Manninen, Lakka, Kauhanen, Rauramaa & Salonen 2002).  

Tidigare studier inom fysisk arbetsmiljö 
I en studie som gjordes på en textilfabrik där en ergonomiska arbetsmiljön granskades 

visade det sig att monotont arbete har negativa konsekvenser på den fysiska hälsan som 

smärta i ländrygg och belastningsskador (Vinay, Kwatra, Sharma & Kaur 2012). I en 

annan studie som gjorts i industrimiljö visade det sig att genom en intervention i 

arbetsmiljön så kunde man finna kroppsliga besvär hos de anställda som buller, ont i 

huvudet, besvär med ryggen (Bin & Richardson 2010). Utifrån dessa komponenter 

kunde forskarna identifiera vilka faktorer som kunde leda till arbetsskador. Genom 

enkla medel så förbättrades arbetsmiljön med exempelvis öronproppar för att 

bullernivån skulle sänkas och huvudvärk skulle kunna förebyggas samt förhöjda 

plattformar för att förebygga besvär med ryggen (Bin et. al 2010).  

 

Tidigare studier på en industriarbetsplats där individerna tidigare upplevt problem med 

den psykosociala arbetsmiljön kunde förändringar i organisationsstrukturen ge positiva 

effekter på individernas fysiska arbetsmiljö (Nielsen, Jepsen, Carstensen, Hansen, 

Glasskock & Rasmussen 2006). Olyckorna på arbetsplatsen minskade, de 

organisatoriska förändringarna på arbetsplatsen påverkade både den fysiska och 

psykiska arbetsmiljön (Nielsen et. al 2006). Sigurdur, Sigudrsson, Artnak & Needham 

(2012) tog fram ett ergonomiskt utbildningsprogram för personal på en arbetsplats. 
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Resultatet visade sig att kunskap kring ett område på en arbetsplats inte behöver leda till 

förändring utan motivation är minst lika viktig faktor (Sigurgdur et. al 2012). 

Psykosocial arbetsmiljö  
Den psykosociala arbetsmiljön och det sociala stödet har betydelse för hur personalen 

upplever det dagliga arbetet (Rubenowitz 2004). Det kan ha flera orsaker exempelvis att 

arbetet är monotont, hur strukturen ser ut, ledningens organisation eller sociala stödet 

mellan kollegor. Dessa faktorer kan i sin tur medföra negativa konsekvenser hos 

personalen som på sikt kan bli ekonomiska kostnader för arbetsplatsen. Det kan bidra 

till att personalen tappar balansen och drivkraften som krävs för att kunna känna 

arbetsglädje, att de anställda söker sig vidare, sprider dålig stämning, det kan också ha 

fysiska konsekvenser som kroppsliga besvär och att personalens sjukfrånvaro ökar (et. 

al). En stor del av vår vardag spenderar vi på arbetsplatsen vår upplevda arbetsmiljö är 

därför av stor betydelse (FAS, 2009a). Vår upplevda arbetsmiljö i kombination med hur 

vi mår utanför arbetet har betydelse för om vi har hälsa eller ohälsa (SOU 2009:47).  

Det är känt från tidigare studier att individer som lever med en psykisk ohälsa har 

svårare att finns en balans i vardagen (Mackenzie, Keuskamp, Ziersch, Baum, & Popay 

2013). En kombination av dålig psykosocial arbetsmiljö och dålig relation till 

arbetskollegor är båda förknippade med en sämre mental hälsa (Mackenzie et. al 2013).  

I en svensk studie där arbetsmiljön undersökts utifrån arbetsplatsens struktur kopplat till 

hälsa, har många teorier och tillvägagångsätt genomförts. Den organisatoriska 

forskningen har inte visat någon större effekt inom hälsoforskning. (Härenstam, 

Marklund, Berntson, Bolin, & Ylander 2006). Vidare menar forskarna att ett skäl till att 

teorier och modeller behöver omstruktureras är att arbetslivet organisation förändras och 

där med de psykosociala arbetsförhållandena. Det är svårt att garantera att teorier som 

fungerat för flera år sedan har samma effekt idag (Härenstam et. al 2006). Det framgår 

även att det finns en problematik mellan vem som har ansvar och vems uppgift det är att 

ta hand om den psykosociala arbetsmiljön på en arbetsplats. En ytterligare komponent i 

denna forskning är att utforma rimliga modeller som arbetsplatsen kan använda sig av. 

Det finns en vikt i att känna till vilket inverkan arbetsmiljön har på vår hälsa. Det 

studien kunde komma fram till var att arbetsplatsens organisation och hur cheferna 

utövar sin yrkesroll har betydelse för den psykosociala arbetshälsan (Härenstam et. al 

2006).  
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Stress i arbetslivet 
Det är viktigt att vi människor känner balans i arbetslivet mellan de krav som ställer på 

oss och de resurser som vi har. När vi tappar balansen så leder det lätt till at vi även 

tappar motivationen och det krävs mer tid för att vi ska återhämta oss vilket gör oss 

stressade och över tid kan leda till sjukskrivningar (Shelvis, Hengel, Wiezer, Blatter, 

Genabeek, Bohlmeijer, & Beek, 2013). Det har även visats att det finns samband mellan 

låg kontroll, att kunna påverka sitt arbete och höga krav från arbetsgivare. Detta kan 

resultera i sjukfrånvaro (Bourbonnais & Mondor 2001). Stress i arbetslivet är kopplat 

med dålig hälsa bland personalen det påverkar också individerna till ett sämre 

arbetsresultat i kombination med försämrat stöd från kollegor och ledning 

(Thorsteinsson, Brown & Richards 2014). I en studie riktad mot trötthet, spänning och 

depression visade att stresstoleransen minskade i samband med stigande ålder (Olviera, 

Neto, Silva, Grandi, & Menezes 2012).  Levi (2002) beskriver stress hos oss individer 

och dess problematik. Han menar att det oftast inte är stressen i sig som är problemet, 

ofta är vi medvetna om den stressade situationen och i många fall vet vi även vad som 

krävs för att förändra den. Levi (2002) menar att det svåra är steget mellan teori och 

praktik.  

 

Sjukfrånvaro  
Tidigare studier visar att det finns samband mellan sjukfrånvaro civilstatus, 

samhällsklass, bostadsort och utbildningsnivå (SBU 167 2003). Problem med dessa 

studier är att det finns begränsad vetenskaplig grund mellan riskfaktorerna och 

sjukfrånvaron (SBU 167 2003). 

Samspelet mellan de olika bestämningsfaktorerna som levnadsvanor, biologiska 

faktorer, relationer och samhällsfaktorer har betydelse för den upplevda hälsan i 

arbetslivet (folkhälsomyndigheten, 2004). Martocchio & Jimeno (2003) menar att det 

finns samband mellan sjukfrånvaro och personligheten hos en individ, det vill säga att 

sjukfrånvaron inte handlar om sjukdomen i sig utan om individen ifråga. En del 

individer har alltså en större tendens att sjukskriva sig än andra. Konsekvenserna blir att 

dessa individer vänder systemet med att sjukskriva sig till sin egen fördel (ibid). 

Bortsett från själva arbetsmiljön finns det ytterligare orsaker som kan ligga till grund för 

sjukfrånvaro hos arbetstagare. Huruvida en individs livsstil och hälsa ser ut har 

betydelse för närvaro och prestation i arbetet (Oenning, Carvalho, Lima, 2014). En 



 

6 

 

anställd person som är cigarettrökare eller lider av sömnsvårigheter tenderar att ha en 

högre sjukfrånvaro än individer som inte gör det. (Oenning et. al 2014).  

För att en arbetsplats ska kunna främja hälsan hos de anställda så bygger det på att 

känna till vilka orsaker som leder till ohälsa (Källestål, Bjurvald & Menckel, 2004). Det 

finns vetenskapliga studier som visar att fysiska arbetsmiljön inom privat sektor under 

2000-talet har förbättrats (Källestål et. al 2004).  

Det sociala stödet mellan arbetstagare och arbetsgivare har betydelse för hur 

sjukskrivningarna på en arbetsplats ser ut (Ståhl, & Stiwne, 2014). En god relation 

mellan anställd och chef underlättar för en sjukskriven individ att återvända till sin 

arbetsplats. Ståhl och Stiwne (2014) menar även att psykiska problem inte får lika stort 

fokus som fysiska problem på en arbetsplats. Ett exempel på detta skulle kunna vara att 

en individ som brutit benet är visuellt lättare att se och hjälpa, framför en individ som 

lider av depression. När individer i samhället lider av psykisk ohälsa så drabbar det både 

dem själv och dess omgivning negativt men också samhället i stort (Sado, Shirahase, 

Yoshimura, Miura, Yamamoto, Tabuchi, Kato, Mimura 2014). Depression och ångest är 

ofta kopplat till prestationer och resultat på arbetsplatsen. Tidigare studie visade att 

individer som tidigare varit sjukskrivna hade lättare att sjukskriva sig igen (Sado et. al 

2014).  

Ökad hälsa i arbetslivet 
Denna studie rör folkhälsomålområdet ökad hälsa i arbetslivet. I regeringspropositionen 

2002/03:35 belyser regeringen vikten av ett välfungerande arbetsliv med rimliga villkor. 

Dessa villkor har betydelse för hälsan i arbetslivet men också för folkhälsan i stort. I 

Sverige finns en nationella folkhälsokommitté som formar mål för ökad hälsa i 

arbetslivet. Folkhälsokommittén har format följande frågor, rimliga fysiska och 

psykiska krav på individerna i arbetet, möjligheter för individerna till att påverka sin 

arbetssituation, de arbetar även för att stärka företagshälsovården (Regeringens 

proposition 2002/03:35).  

Teoretisk modell  

Krav- kontroll modellen  

Krav-kontroll modellen är en modell som är särskilt vanligt vid forskning kring 

psykosocial arbetsmiljö som stress (Karasek & Theorell 1990). Syftet med Krav-

kontroll modellen är att finna faktorer som leder till ohälsa (Karasek et. al 1990).  Till 
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en början fokuserade modellen på endast krav och kontroll men utvecklades sedan till 

krav, kontroll och stöd-modellen (Olofsson, 2001). Det visade sig att det sociala stödet 

har en påverkan för att minska stress vid höga krav i arbetet (et. al). Modellen beskriver 

hur kombinationen av krav, stöd och kontroll samverkar för en god arbetsmiljö. Ifall 

upplevelsen av dessa komponenter är höga eller låga så resulterar det hur vår stressnivå 

ser ut (Karasek & Theorell 1990). Den ultimata arbetsmiljön är där arbetstagarna kan 

finna en balans och hanterbarhet mellan kraven som ställs på dem, möjligheterna till att 

påverka sin arbetssituation och ett socialt stöd från arbetsgivare och kollegor (Widmark 

2005). Det sämsta tänkbara tillståndet hos en arbetstagare är när individen upplever 

höga krav, litet stöd och låg kontroll över arbetssituationen. Det finns fyra olika tillstånd 

i krav-kontroll modellen där fokus ligger på individens upplevelse av arbetssituationen 

passiv, spänd, avspänd och aktiv (et. al).  

 

 

Figur 1 Krav-kontroll modellen (psoriasisforbundet, 2014). 

 

Höga krav i arbetet kan bidra till att upplevelsen av stress hos en individ ökar, speciellt 

när de höga kraven samverkar med en låg upplevelse av stöd och litet utrymme till att 

påverka sitt arbete (Karasek & Theorell 1990).   

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.psoriasisforbundet.se/mabra/halsa-livsstil/stress/stresshantering/&ei=skmsVO-wOaf-ygP3v4H4AQ&bvm=bv.82001339,d.bGQ&psig=AFQjCNFS9eS8VNHUwNaSWdosyxYw6SYCoA&ust=1420663609066096
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Låga krav blir motsatsen av höga krav, det vill säga när en individ upplever stora 

möjligheter till att påverka sin arbetssituation kan det leda till att man inte utmanas i 

arbetet, samtidigt som man har den kunskap som krävs för att utföra det. Denna 

arbetssituation kan leda till att individen inte känner sig motiverad till att utföra arbetet 

då inte blir någon utmaning (Karasek et. al 1990).  

Krav- kontroll arbetsliv  

När individer på en arbetsplats får möjligheten till att vara med och påverka arbetet 

kallas det arbetsdemokrati (Hogstedt & Theorell 2004). I arbetsdemokrati talar man ofta 

om beslutsutrymme som är kopplat till två komponenter som kallas deltagande och 

uppgiftskontroll. Uppgiftskontroll handlar om att arbetstagaren har kontroll i arbetet, det 

vill säga att påverka arbetsuppgifterna samt hur och när de ska genomföras. Deltagandet 

är kopplat till individens inverkan i arbetet. Arbetstider och möjlighet till att påverka de 

beslut som tas rörande förändringar i arbetet är en viktig faktor (Hogstedt et. al 2004).   

Det sociala stödet från chefer och kollegor har betydelse för individerna på en 

arbetsplats, vilket bidrar till att de känner en trygghet från sin omgivning.  

Undersökning av liknande företag 
I en annan studie som gjorts på ett liknande företag med ungefär 2000 anställda, låg 

fokus på arbetsmiljö och sjukfrånvaro (Andersson & Allvin, 2007). Studien visade att 

individerna upplevde höga krav och stress i sitt dagliga arbete. Den upplevda negativa 

arbetsmiljön är en följd av att företaget avskedat ungefär 1000 individer. Det har 

resulterat i tyngre arbetsbörda hos individerna. Studien visade även att sjukskrivningar 

grundades på psykosociala arbetsmiljöfaktorer i större utsträckning än den fysiska 

arbetsmiljön (Andersson et. al 2007). 

Arbetsmiljön på utvald arbetsplats  
Den utvalda arbetsplatsen är ett multinationellt pappersföretag med produktionsfabriker 

och kontor över hela världen. Fabriken tillverkar kartonger, wellpapp och pappers 

förpackningar. I Sverige finns det ett huvudkontor och tre ytterligare fabriker som har 

samma produktion som på den utvalda orten. På den utvalda fabriken finns 100 

anställda individer, varav 30 tjänstemän har ett administrativt kontorsarbete och de 

övriga 70 individerna är kollektivanställda och arbetar i fabriken med produktionen.  
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Av de 30 tjänstemän som arbetar på den utvalda orten är 15 individer knutna till 

fabriken och resterande 15 tillhör marknadsavdelningen på huvudkontoret. 

Tjänstemännen arbetar kontorstider, klockan 07:30 till 16:15 på vardagar och samtlig 

personal har lediga helger. Kollektivanställda arbetar skiftgång, det vill säga två olika 

skift, morgonskiftet mellan klockan 06:00 till 14:30 eller kvällsskiftet mellan klockan 

14:15 till 24:00. Strukturen i organisationen ser ut enligt följande figur. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Organisationsstruktur 

Problemformulering  
Det finns ett intresse från företagets sida att undersöka hur personalens arbetsmiljö 

påverkar deras dagliga arbete, då arbetsplatsen har en hög sjukfrånvaro.  

Syfte  
Syftet med denna forskning är att undersöka hur personalens arbetsmiljöhälsa ser ut på 

ett utvalt företag. Fokus ligger på personalens upplevelser av den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön.  

Metod  
Personalen på arbetsplatsen har i samarbete med deras företagshälsovård tidigare 

deltagit i en ”må-bra” undersökning. I enkätundersökningen undersöktes arbetsmiljön 

på företaget. Personalen fick möjlighet att med egna ord uttrycka vilka brister de 

upplevde i sin dagliga arbetsmiljö. Resultatet av personalens synpunkter blev grunden 

till denna undersökning. 
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Fokusgrupper 
I denna studie riktats fokus mot individernas upplevelse av den fysiska och psykiska 

arbetsmiljön. Till studien har kvalitativ metod i form av fokusgrupper tillämpats. 

Fokusgrupper innebär att en utvald grupp tillsammans diskuterar olika frågeställningar 

(Wibeck 2000). Denna metod inriktar sig mot individers uppfattning och upplevelser i 

större utsträckning, jämfört med individuella intervjuer (Eliasson 2010). Fokusgrupper 

ger möjligheten för deltagarna att diskutera med varandra vilket kan bidra till mer 

utvecklande svar (Martyn 2000; Wibeck 2000).  Samtalsledaren även kallat moderatorn 

har inte en lika neutral roll i fokusgrupper jämfört med andra intervjumetoder (Martyn 

2000). Intervjuguiden som studien utgått från är semistrukturerade frågor, det vill säga 

att det funnits färdiga ämnen och frågor men moderatorn har samtidigt varit flexibel vad 

gäller frågornas följd (Ahrne & Svensson 2011). I fokusgrupper är det flera informanter 

som samtidigt medverkat i studien. Det ligger därför ett ansvar hos moderatorn att 

introducera vad som menas med de olika temana så att informanterna tydligt förstår 

innebörden (Wibeck 2000).   

Urval  
Urvalet för denna studie var kollektivanställda och tjänstemän på företagets olika 

avdelningar. Kollektivanställda arbetar främst i företagets produktion med att tillverka 

pappersförpackningar och kartonger, vilket är ett fysiskt arbete. Den andra gruppen som 

deltog i intervjuerna var tjänstemän. Tjänstemännen har ett administrativt kontorsarbete 

som till skillnad från kollektivanställda är stillasittande.  

Studien presenterades under ett möte där enhetscheferna på företagets olika avdelningar 

och företagshälsan var närvarade. Där diskuterades vilken metod som skulle tillämpas 

utifrån arbetsplatsens förutsättningar. Kvalitativ intervju har sedan början varit den 

alternativa metoden då informanternas upplevelser haft betydelse för studien (Olsson & 

Sörensen 2001).  Fokusgrupper som ett rimligt val då det fanns ett intresse från 

företaget att ta del av fler synpunkter vid samma tillfälle då tidsutrymmet var begränsat. 

Fokusgrupper öppnar för en bredare diskussion jämfört med individuella intervjuer och 

fler kan delta (Wibeck 2000).   

Personalchefen på utvalda företaget utsåg urvalsgruppen som intervjuades genom ett 

bekvämlighetsurval. Eftersom att produktion ständigt sker, blev urvalsgruppen utifrån 

omständigheterna. Informanterna blev tilldelade ett missiv där studien presenterades.  
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Datainsamling  
Två intervjustudier i form av i fokusgrupper har genomförts på det utvalda företaget. 

Intervjuerna ägde rum på företagets konferensrum. I varje fokusgrupp deltog 6 personer. 

Placeringen i rummet för informanterna i en fokusgrupp kan ha betydelse för 

individernas deltagande i diskussionen. Utrymmet i en intervju varierar beroende på 

olika ”karaktärsdrag” (Wibeck 2000). Det är moderatorns uppgift att fokusera på de 

individer som inte tar lika stor plats som andra för att deras åsikter ska få utrymme (et. 

al 2000). Intervjuerna började med en presentation av moderatorn och studiens syfte. 

Moderatorn presenterade även hur materialet i efterhand skulle behandlas och bearbetas. 

Varje intervju var mellan 45 till 60 minuter långa. Diktafon användes i båda 

intervjuerna för att spela in och sedan i efterhand kunna gå tillbaka i materialet och 

lyssna. I efterhand analyserades och sammanställdes resultatet.  

Dataanalys 
När båda intervjuerna utförts lyssnades materialet igenom och sammanställdes. Detta 

gjordes flera gånger för att kunna klargöra vilken person som sa vad. Vid 

fokusgruppsintervjuer tar transkriberingsprocessen lång tid, därför är det ett mer 

lämpligt alternativ att använda en grovtranskription där tal ord tas bort (Wibeck 2000). 

Fokus i bearbetningen på att se resultatet ur ett objektivt perspektiv (Justesen & Mik-

Meyer 2001). I vissa fall svarade flera personer samtidigt, vilket gjorde bearbetningen 

av materialet omständigt att strukturera upp. I sammanställningen sorterades materialet 

upp utifrån de olika teman som fanns i intervjuguiden.  

Etiska principer  
Denna studie har ställning tagits till de fyra etiska principerna i utformandet av missivet 

(vetenskapsrådet 2014). I missivet presenterades informanternas deltagande i intervjun. 

Avseende togs till informationskravet, det vill säga att deltagandet var frivilligt och det 

fanns möjligt att avbryta deltagandet när som helst. I missivet informerades 

informanterna om att intervjun endast skulle användas i studiesyfte, samt att deras namn 

var fingerat. Hänsyn togs även till samtyckeskravet, vilket handlar om att informanterna 

godkänner villkoren som deltagandet i intervjun innebär (et. al 2014). Missivet 

skickades ut till personalchefen på företaget innan intervjuerna ägde rum, detta för att 

informanterna skulle få information om vad deras deltagande innebar. Samtyckeskravet 

menar att informanterna har rätt till att under studiens gång eller efteråt avsluta sitt 
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deltagande. I studien beaktades användes även konfidentialitetskravet, med det anses att 

intervjuerna endast skulle användas för studiens syfte (et. al 2014).  

Materialet som samlades in fanns endast tillgängligt för utförandet av studien, vilket 

följer nyttjandekravets regelverk. Det finns alltså ingen möjlighet att materialet ska 

kunna användas på något annat vis (Vetenskapsrådet 2014). Uppgifterna som 

informanterna lämnat var fingerade, vilket innebär att informanterna inte kommer kunna 

spåras i efterhand. Företaget där intervjuerna utspelats kommer inte att namnges i 

arbetet, vilket gör att företaget inte går att spåra. Det inspelade materialet raderades efter 

bearbetning av resultatet (et. al 2014).  

Frågeställningar  
Hur ser den fysiska arbetsmiljön i det dagliga arbetet ut?  

Hur påverkar den psykosociala arbetsmiljön personalen? 

Hur finner de anställda att krav-och kontroll möjligheterna över sin egen arbetssituation 

är?  

Validitet 
Tillförlitligheten i en fokusgrupp kan skilja sig från andra metoder. Då fler deltagare 

närvarar kan grupptrycket påverka resultatet. Att vissa informanter kanske upplever 

starkare känslor kring vissa frågor kan göra att de har lättare för att övertyga andra till 

att känna detsamma (Wibeck 2000). I denna fokusgrupp var det informanter från flera 

avdelningar som blandades det kan också ha en inverkan i hur bekväm de känner sig 

med varandra och huruvida de diskuterar olika teman. Informanterna beskrev att flera 

av dem arbetat där länge men det talar inte för att alla i är bekväma med varandra eller 

hur själva gruppdynamiken ser ut. Intervjuerna utspelade sig på själva företaget, det kan 

vara en trygghet att det utspelade sig på en bekant miljö för informanterna (et. al 2000). 

Validiteten kan också påverkas av att moderatorn inte tidigare hade någon koppling till 

företaget, det vill säga att informanterna och moderatorn inte haft någon tidigare 

relation till varandra. I denna studie var det en kvinnlig moderator. Det kan ha påverkat 

validiteten då en stor del av informanterna var män och dubbel så gamla som 

moderatorn (Krueger 1998). Moderatorn kan styrka validiteten genom att förtydliga frågor i 

intervjustudien och att informanterna ska kunna koppla frågorna till sin miljö (Eliasson 2010). 

Resultat 
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Fysisk arbetsmiljö 
Upplevelsen av den fysiska arbetsmiljön varierade mellan de som arbetade i 

produktionen och de som arbetade på kontorsavdelningen. Fysiska besvär som trötthet 

och smärta i kroppsdelar var särskilt vanligt bland de informanter som arbetade i 

produktionen. Arbetet i produktionen är monotont och statiskt då samma rörelse 

upprepas och det påverkar kroppen och den fysiska hälsan samtidigt som det är svårt att 

påverka då produktionen måste fungera. Informanter på kontorsavdelningen upplevde 

inte samma kroppsliga besvär vilket kan bero på att deras arbete in är lika fysisk tungt. 

”Varje dag är det samma värk” 

Vissa informanter kunde uppleva problem med buller och höga ljudnivåer. Många 

använder hörselskydd men det kunde samtidigt bli ett problem då det finns risk för att 

istället missa ”viktigt” ljud från en kollega eller om någon ropar på hjälp.  

Psykosocial arbetsmiljö 
De informanter som har ett skiftarbete växlar mellan två olika skift. Varje vecka roteras 

skiften. Det vill säga att varannan vecka arbetar de förmiddag och varannan vecka 

eftermiddag/kväll och arbetar alltid med samma personer i sitt skift. En del informanter 

ansåg att det är bekvämt att arbeta förmiddag men, att den kroppsliga återställningen av 

skiftarbetet kan ha konsekvenser för sin fritid/ privata liv. Andra informanter upplevde 

inte några svårigheter med arbetstiderna/skiftarbetet.  

”Man mår inte bra av två skift, många har småbarnsfamiljen och måste gå upp tidigt. 

Det sliter på kroppen, sömnen och allt.” 

Socialt stöd 

I produktionen är det väldigt hård styrning och individerna befinner sig i en väldigt 

bevakad arbetssituation. Ifall någonting går fel eller om maskinerna stannar upp, börjar 

de att tjuta och personalen måste genast ange orsak till detta. Det leder till att 

arbetskraven blir väldigt höga både från företagsledning men också från leverantörer. 

Produktionen jämförs med andra länder. Förväntningarna på en mer effektiv produktion 

höjs ständigt. Höga krav är någonting som är svårt att påverka och ser förmodligen 

likadant ut för alla företag i denna bransch. En informant menar på att ifall de höga 

kraven inte skulle finnas så skulle produktionen inte vara kvar. Det är hård konkurrens 

och man måste leverera för att företagets ska kunna finnas kvar. I annat fall flyttas 

företagets produktion till andra länder där produktionen blir effektivare. 
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Stress 

En förändring som de flesta informanter kunde uppleva är att produktionen idag har 

betydligt högre tempo jämfört med för 20 år sedan. Idag har produktionen ökat med fyra 

gånger mer produktion per person. Det produceras alltså mer än det dubbla. En 

svårighet som flera informanter beskrev var att produktionen idag sker i ett högt tempo, 

parallellt med att produktionen måste hålla hög kvalité för att vara attraktiv på 

marknaden. Det är därför svårt att styra en effektiv produktion och samtidigt hög 

kvalitet, vilket blir en given stressfaktor för många. En informant anser att det är viktigt 

att känna balans i arbetet för att hantera stressen. 

”Produktiviteten står emot kvalitén. I vissa fall kan du producera jättemycket men det 

blir ingen kvalité kanske många reklamationer. Då står produktiviteten mot kvalitén och 

krockar.” 

En av informanterna kunde uppleva att det ofta var stressigt med de internationella 

kontakterna. Det är ofta dålig framförhållning och höga krav, vilket kan handla om att få 

ett uppdrag som ska vara klart på begränsad tid. Tidsutrymmet har förändrats under 

åren. För ungefär 20 år sedan var inte den upplevda stressen lika hög. Tidigare kunde 

det handla om att leverantörerna ville ha en produkt inom en månad. Idag ska samma 

produkt produceras och levereras på två veckor och det påverkar stressen. Många 

informanter ansåg att stress är någonting som att svårt att komma ifrån i dagens 

produktion. Det är höga krav på att producera mycket på kort tid, men det är så det ser 

ut i den här branschen.  

”Jag kan få ett mail, det här ska vara klart om en halvtimme” 

De sociala relationerna till sina kollegor såg alla informanter som goda. Många 

upplevde att det är lätt att prata med både kollegor och chefer. Det sociala stödet kunde 

variera från olika personer då vissa ger mer uppskattning än andra.  

”På min avdelning har vi väldigt högt till tak och mycket diskussioner” 

Även om produktionen ständigt blir jämförd, höll flera informanter med om att det är 

viktigt att individerna mår bra och känner glädje i att gå till sitt arbete. En informant 

ansåg att det finns flera anställda som arbetat på företaget länge, vilket kan vara en följd 

av att de trivs bra.  
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Sjukfrånvaro 

Alla informanter var medvetna om att företaget har en hög sjukfrånvaro jämfört med 

fabriker med samma produktion i andra orter i Sverige och det fanns många olika 

funderingar kring detta. En annan informant ansåg att det finns begränsade möjligheter 

till att finna annat arbete i den ort där företaget finns. Motsvarande arbete är begränsat. 

En informant menar att det är svårt att se orsak till sjukfrånvaro då det ofta handlar om 

balans mellan arbetsliv och det privata livet. Det är svårt att veta ifall arbetet är det stora 

problemet eller om det är det privata livet som sjukfrånvaron handlar om. Vissa kunde 

se samband mellan den äldre generationen och sjukfrånvaron på arbetsplatsen. Många 

äldre upplever värk, känner sig utarbetade och mår sämre. Informanterna diskuterade 

även kring att fysiska arbetsolyckor sällan inträffar. Flera informanter menade att det i 

många fall handlar om lathet eller slarvighet från individernas sida. Det kan vara att 

man arbetar med en maskin man inte är van vid, eller att man stoppar ner fingrarna i en 

maskin för att på ett fort sätt lösa ett problem. I grund och botten vet individen att det 

inte är så bra beslut men man väljer trots detta att göra så, då det finns en förhoppning 

om att det ska lösa problemet men istället blir det tvärtom.  

Hur sjukfrånvaron skulle kunna förbättras önskade vissa informanter modernare 

maskiner medan andra var oroliga att det skulle ställa ännu högre krav på produktionen.  

Flera informanter diskuterade kring skyddsombud. Företaget har en skyddskommitté 

med representanter från olika avdelningar. Idag fungerar inte skyddsombudet lika bra 

som tidigare vilket dels beror på besparingar från politiska håll, men även på ett lågt 

intresse från arbetsplatsens håll. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

 

Fysisk arbetsmiljö 

Flera informanter på arbetsplatsen var eniga om att deras arbetsmiljö på sikt inte var 

positiv för deras hälsa varken fysiskt eller psykiskt. Informanterna som hade fysiskt 

aktivt arbete beskrevs som mer utarbetade rent fysiskt och kroppsligt till skillnad från 

informanter som hade ett stillasittande arbete. Deras upplevelse av trötthet kan dels 

hänga ihop med att arbetet är väldigt fysiskt men även skiftarbetet i sig.  
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Vinay, Kwatra, Sharma & Kaur (2012) menar att god arbetsergonomi kan öka 

produktiviteten i en fabriksmiljö och samtidigt undvika arbetsskador. Bin & 

Richardsson (2010) beskriver att genom observationsstudier inom industriarbetsplatser 

kunde små förebyggande insatser på sikt göra stor skillnad i fysisk arbetsmiljö. På det 

utvalda företaget kanske små förebyggande insatser skulle kunna förändra den fysiska 

arbetsmiljön vilket skulle gynna de individer som hade ett fysiskt aktivt arbete. Dessa 

insatser skulle få individerna att känna en stimulans i arbetsmiljön. Det skulle även 

kunna vara ett sätt att förebygga sjukfrånvaro, trötthet och värk.   

 

Samtliga informanter upplevde att bullerskador och höga ljudnivåer är särskild 

påfrestande. En informant beskrev att fysiska arbetsskador i många fall handlar om 

slarvighet från personalens sida, det vill säga att individen egentligen känner till vilka 

konsekvenser vissa handlingar kan resultera i, men av ren slarvighet väljer att handla 

som de gör. Det stämmer bra överens med vad Levi (2002) menar när han beskriver 

problematiken mellan teori och praktik hos oss individer. Vi vet ofta rent teoretiskt vad 

som är ”rätt”, men i praktiken väljer vi att agera på ett annat vis efter vad vi upplever är 

den enklaste lösningen i en viss situation. Hur ska vi kunna förebygga dessa typer av 

problem, då det många gånger handlar om slarvighet och att vi inte kommer till insikt 

för ens en olycka inträffat.  

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Det fanns delade meningar om skiftarbetets struktur. Vissa informanter trivdes bra med 

skiftarbete medan andra inte gjorde det. Tidigare forskning menar att det är viktigt att 

finna balans mellan det privata livet och arbetslivet (Mackenzie, Ziersch, Baum & 

Popay 2013). Skiftarbete kan vara en individuell fråga, det vill säga att det fungerar 

bättre för vissa personer jämfört med andra. Beroende på hur en individs livssituation 

ser ut så fungerar dessa arbetstider olika bra. 

 

Individernas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljö och av det sociala stödet har 

ofta ett samband med den fysiska arbetsmiljön (Rubenowitz 2009). Av de informanter 

som inte var bekväma med skiftarbetet kan det kanske vara så att de inte känner ett lika 

socialt stöd från företagsledningens sida eller sina kollegor. 
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Stress 

Höga krav från företagsledningen kunde samtliga informanter oavsett avdelning 

uppleva i sitt dagliga arbete. Företaget jämförs ständigt med olika beläggningar i andra 

länder. Flera informanter ansåg att problematiken med de höga kraven är att det är svårt 

att påverka arbetssituationen då produktionen måste vara effektiv samtidigt som de 

måste leverera kvalité för att kunna existera och inte konkurreras ut. Karasek & Theorell 

(1990) beskriver viken av att finna en hanterbarhet mellan krav och kontroll i sin 

arbetssituation, när vi tappar balansen så är stress en vanlig konsekvens. Det stämmer 

väldigt bra överens med hur informanterna beskriver sin arbetssituation. Det sociala 

stödet blir särskilt viktigt då det finns flera krav som ställs mot varandra. Kraven 

handlar dels om att producera, men sedan finns det också en omedveten stress som blir 

ännu svårare att styra, vilket är att produkterna ska hålla en hög kvalitét. Att finna en 

kontroll mellan dessa komponenter är förmodligen väldigt svårt och därför finns det en 

betydelse av ett starkt socialt stöd.  

Socialt stöd 

Arbetsgivarens chefsroll har betydelse gentemot hur sina anställda upplever sitt dagliga 

arbete (Marklund, Berntson, Bolin & Ylander 2006). En tanke kring informanternas 

upplevda krav gav mig uppfattningen av att den dels beror på själva produktionen, men 

även på att det är så många inblandade under produktionens gång. Det visade sig även 

att kraven kommer från flera håll. En företagsledning kan självklart bidra med ett socialt 

stöd för individerna, det svåra kan vara att uppleva lika starkt socialt stöd från alla. I 

vissa fall står och väntar på sina varor, vilket kan göra att chefernas sociala stöd inte 

räcker till åt de anställda. Frågan är ifall leverantörerna är medvetna om vilket tempo 

och vilken prestation individerna ställs inför i sin vardag. Att förklara för en leverantör 

att just deras varor blivit försenade kan vara en väldigt laddad och ångestfylld situation. 

Ståhl & Stiwne (2014) skriver om vikten av goda relationer mellan chefer och kollegor. 

Vissa informanter såg det som en positiv faktor att flera arbetat där länge. Det kan vara 

en trygghet och ett socialt stöd i arbetet, speciellt eftersom alla informanter upplevde 

höga krav.   

Att många informanter arbetat på företaget länge gjorde att de flesta jämförde 

arbetsstruktur idag med hur den såg ut tidigare. Ifall informanterna inte arbetat på 

företaget lika länge, kanske de inte tog lika hårt på de höga kraven och den stressiga 

arbetsmiljön, då de inte haft samma referenser att relatera dagens arbetssituation till.  

Sjukfrånvaro 

Olofsson (2001) menar att arbetaryrken i större utsträckning upplever en sämre fysisk 

arbetsmiljö jämfört med andra yrken. Informanterna hade olika tankar kring vad 
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företagets sjukfrånvaro kunde bero på. Vissa menade på att nya och moderna maskiner 

skulle kunna förebygga arbetsolyckor medan andra trodde att de skulle höja kraven 

ytterligare.  

Metoddiskussion 
Det fanns ett önskemål från det utvalda företaget att inte använda enkätundersökning i 

studien då det tidigare varit begränsad respons på den.  Då syftet i studien handlade om 

individernas upplevelser så valdes kvalitativ studie. Att använda just 

fokusgruppsintervjuer växte fram under arbetets gång. Företaget hade en önskan om att 

ha ett högre antal informanter än vad som var rimligt för individuella intervjuer. Det 

fanns en förhoppning om att fokusgrupper kunde bidra till djupare diskussion vilket 

kunde göra resultatet tydligare.  

Via tidigare kontakt med personalansvarig på företaget underlättades arbetet med att 

finna informanter till studien. Alla informanter var tidigare utvalda av personalansvarig 

och alla befann sig på samma plats när fokusgruppsintervjuerna ägde rum, vilket 

underlättade själva intervjustudien. Tanken med fokusgruppsintervjuerna var att de 

skulle utspela sig under samma dag. På grund av en arbetsplatsolycka så blev den ena 

intervjun tvungen att förflyttas fram till ett nytt datum vilket var omständligt då 

perioden var runt flera helgdagar. Vid det tillfället hade enkätstudier varit smidigare då 

de inte behöver besvaras vid specifikt tillfälle. 

Att använda fokusgrupper som metod skapade mycket diskussioner. Det var positivt att 

följa teman som blivit synpunkter från tidigare arbetsmiljöundersökning, då samtliga 

informanter kändes bekanta med teman som fokusintervjun följde.  

Denna form av metod kan bidra till att en del informanter inte är lika uppriktiga jämfört 

med andra. Vissa individer tar mer plats än andra i en diskussion vilket kan göra att 

diskussionen styrs mer av vissa informanter och att andra individers tankar och åsikter 

inte kommer fram. 

I fokusgrupperna var informanterna blandade från både produktionsavdelningen och 

kontorsavdelningen. Dessa olika informanter har olika arbetsuppgifter och beskriver 

arbetsstruktur på olika vis. Ifall fokusgrupperna istället hade varit uppdelade med 

kontorsarbetarna för sig och produktionsavdelningen för sig, hade kanske skillnaderna 

mellan de olika informanterna blivit tydligare. Det hade kanske även varit lättare att 

jämför de olika fokusgrupperna med varandra. 

Att chefer deltog i intervjuerna kan både ha sina för och nackdelar. Det kan på ett vis 

vara en fördel för cheferna att ”blandas” med individer från andra avdelningar för att få 

en uppfattning hur de upplever arbetet, samtidigt som dessa individer kanske inte vågar 
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vara lika uppriktiga ifall deras egen eller andra chefer sitter med i diskussionen. Det kan 

till stor del också handla om arbetsklimatet mellan de anställda.  

Slutsats 
Sammanfattningsvis så har denna studie kommit fram till att faktorer som leder till att 

arbetsmiljön ser ut som den gör, är det höga kraven som ställs på företaget. Detta leder 

till stress på flera nivåer. Produktionen måste samtidigt vara effektiv och kunna leverera 

kvalitet. För att personalen ska må bättre så bygger det på att de finner en balans i 

arbetet, vilket absolut kan vara en problematik då förväntningarna är höga.  

Vidare studier skulle kunna vara att undersöka de två olika arbetslagen för sig och på så 

vis hitta särskilda åtgärder för vardera arbetslagen. Även fast samtliga informanter 

upplevde höga krav och svårigheter kring att finna balans i arbetet, så hade de olika 

arbetsuppgifter. Om informanterna hade delats upp i olika professioner, hade insatserna 

för vardera gruppen blivit enklare att komma fram till. En annan typ av undersökning 

skulle kunna vara observationsstudie där den fysiska arbetsmiljön granskas.  
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