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Abstract 

This study deals with the complex phenomenon of occupational health. There is 

knowledge of how a good work environment should look like, but despite this, 

many employees experiences ill health in the workplace mainly in the form of neck 

and back pain. This study is a case study conducted in a high-risk workplace. The 

overall purpose was to describe and analyze the health situation of a specific 

company with neck and back problems. Mainly, eight interviews had been used as 

the data collection method, but additional observations had also been implemented. 

The sources used in this study are mainly reports of health, work environment, 

health promotion activities and neck and back pain. The results of this study 

showed that there are shortcomings in the work environment and they often 

experiences high levels of stress, but despite this, the employees thrived at work. 

The employees had a relatively good health despite the fact that all the interviewees 

indicated that they had some form of neck and back pain. The results also showed 

that the most important conditions to promote health were motivation, time, and 

healthcare in the workplace. 
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Inledning 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2012) påverkas hälsan av våra levnadsvanor och livsvillkor. 

Eftersom att arbetslivet utgör en stor del av vardagen är arbetsmiljön en viktig faktor för vår hälsa 

och vårt välbefinnande (FHI, 2004; FHI, 2011b). FHI (2011a) menar att en dålig arbetsmiljö kan 

ge en försämrad hälsa, ökad risk för belastningsskador och psykisk ohälsa. Enligt Angelöw 

(2002) har även friskvård en betydande roll för individers hälsa och för många arbetsgivare kan 

friskvårdssatsningar bidra till att skapa friskare anställda. Detta visar att arbetsplatsen har en 

betydande roll för individers hälsa och att en bra arbetsmiljö och bra friskvårdsinsatser kan öka 

deras hälsa och välbefinnande (FHI, 2011a). 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2012) är det varje dag 470 000 av de anställda i Sverige som inte 

går till jobbet. Under det senaste decenniet har antalet långtidssjukskrivningar och 

förtidspensioneringar ökat på grund av sjukdom och ohälsa (Holmqvist & Maravelias, 2006). 

Enligt FHI (2005) är detta ett problem eftersom att många sjukskrivna individer har en sämre 

hälsa. Enligt Ghaffari et al. (2006), Nyman (2008) och Sundberg (2010) är ett vanligt 

förekommande problem på många arbetsplatser nack- och ryggsmärta. Detta är även ett stort 

folkhälsoproblem i Sverige då det har visat sig att 60-80 % av befolkningen någon gång under sitt 

liv kommer att uppleva smärta i nacke eller rygg och för många kommer det att bli ett 

återkommande problem (Alipour, 2008; Bogfeldt, 2009; Rasmussen-Barr et al., 2009b). Smärta i 

nacke och rygg kan leda till funktionsnedsättning, sämre hälsa och det påverkar även individers 

aktiviteter och arbetsförmåga (Alipour, 2008; Gustavsson, 2011; Rasmussen-Barr, 2009). 

 

Inför denna studie kontaktades SCA-hälsan och ett samarbete inleddes, de gav författarna i 

uppdrag att studera hälsan på ett specifikt tvättföretag i en högriskmiljö. De huvudsakliga 

områdena som SCA-hälsan ansåg skulle studeras var arbetsmiljö och företagets 

friskvårdsveksamhet. Företaget är ett litet företag med 21 anställda, främst kvinnor och de arbetar 

med tvätt, uthyrning och skötsel av arbetskläder, entrémattor och arbetsskor. Arbetsmiljöverket 

har genomfört en undersökning på företaget som visade att det förekommer nack- och ryggsmärta 

och detta var grunden för uppdraget. Förekomsten av nack- och ryggsmärta är högst bland 

kvinnor (Alipour, 2008; Gustavsson, Denison & Von Koch, 2011; Schell & Lorenz 1998) och 

faktorer som ökar risken att drabbas av nack- och ryggsmärta är bland annat tunga lyft, ensidigt 

upprepat arbete och stillasittande (Alipour, 2008; Hansson & Westerholm, 2004; Nyman, 2008; 

Rasmussen-Barr, 2009). Det har även visat sig att det är vanligt förekommande med ohälsa på 

kvinnodominerade arbetsplatser (Försäkringskassan, 2010; FHI, 2005) och bland anställda på 

arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning (Försäkringskassan, 2010). Det framgår att det 

aktuella företaget i denna studie är ett kvinnodominerat företag utan krav på särskild 

yrkesutbildning, där det förekommer riskfaktorer för nack- och ryggsmärta. 

 

Enligt FHI (2011b) har mycket forskning kring sambandet mellan hälsa och de anställdas 

arbetsmiljö bedrivits och som tidigare nämnts påverkas hälsan av arbetsmiljön. Idag finns det god 

kunskap om hur en bra arbetsmiljö ska se ut och då handlar det bland annat om att arbetet ska 

kännas givande, vara lagom fysiskt krävande och stämma överens med individens kompetens och 

förutsättningar (Hanson, 2004). Enligt Bornberger - Dankvardt, Ohlson och Westerholm (2003) 

har arbetsmiljön förbättrats i flera avseenden inom större företag, men arbetsmiljöproblemen är 

fortfarande påtagliga på företag med mindre än 50 anställda. Det framgår att orsaken till detta är 



2 

 

att småföretagare har låg medvetenhet om arbetsmiljöfrågor och att intresset för 

företagshälsovård är litet. Trots att det finns mycket kunskap om hur en god arbetsmiljö ska se ut 

så är det fortfarande ett stort antal individer som upplever ohälsa i arbetslivet (Försäkringskassan, 

2010; Hanson, 2004). Detta tyder på att ohälsa i arbetslivet är ett komplext problem som kan 

komma att kräva andra resurser och kompetenser än de som redan vidtagits (FHI, 2005) 

Bornberger - Dankvardt, Ohlson och Westerholm (2003) hävdar att det är uppenbart att det 

behövs ett bättre kunskapsunderlag när det gäller arbetsmiljö inom småföretag. Få aktuella 

kartläggningar har genomförts av hälsa, arbetsförhållanden och arbetsmiljö inom 

småföretagsbranscher. De menar därför att det är viktigt att nya metoder och modeller utvecklas 

och genomförs. På det aktuella företaget i denna studie arbetar endast 21 personer och det klassas 

därför som ett småföretag. Denna studie är därför av stor vikt då författarna bidrar med ny 

forskning inom småföretagsbranschen. 

 

Hansson (2006) menar att allt mer resurser läggs på att förbättra och bevara hälsan för de 

anställda på och utanför arbetsplatsen genom friskvård. Rydqvist och Winroth (2004) menar att 

friskvård handlar om ett främjande arbete som syftar till att minska ohälsan. Målet är att göra 

individer friskare och därmed minska sjukfrånvaron i arbetslivet. Enligt Andersson, Johrén och 

Malmgren (2004) lyfter forskning fram viktiga aspekter till varför företag ska arbeta med 

friskvård. Det framgår att friskvård ger positiva effekter på bland annat trivsel, ork, kondition och 

hälsovanor och enligt Green och Tones (2010) är friskvård en viktig komponent i hälsofrämjande 

arbeten. Rydqvist och Winroth (2004) menar att friskvård kan ske på de olika nivåerna individ-, 

grupp- och organisationsnivå. På individnivå handlar det om att individen själv ska må bra och 

positiva effekter kan vara att individen blir mer stresstålig, piggare, starkare och får en bättre 

fysisk status. På gruppnivå kan friskvård bidra till en ökad gemenskap och trivsel på 

arbetsplatsen. På organisationsnivå kan friskvård bidra till att de anställdas välmående ökar, 

vilket i sin tur bidrar till en ökad kvalitét, effektivitet och produktivitet. Friskvård fokuserar även 

på att förbättra förutsättningar och villkor i de anställdas miljö för att förbättra deras hälsa samt 

att öka deras möjligheter att genomföra livsstilsförändringar (Andersson, Johrén & Malmgren, 

2004). Att studera möjligheter och behov av friskvård kan därför förstås som en del i skapandet 

av en hälsosam arbetsplats. Enligt Angelöw (2002) förekommer det idag ett negativt fokus på 

arbetsrelaterad ohälsa, där endast konsekvenserna av ohälsan uppmärksammas. Fortsättningsvis 

menar Angelöw (2002) att fokus istället bör ligga på de problemlösningar och friskvårdsinsatser 

som kan bidra till att förbättra hälsan på arbetsplatser. Därför kan denna studie göra stor nytta för 

det utvalda företaget i och med att den både fokuserar på arbetsplatsens problem, men även på de 

friskvårdsinsatser som kan bidra till en förbättring av ohälsan som råder på företaget. Denna 

studie kan även användas av andra likartade företag med liknande problematik.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och analysera hälsoläget på ett specifikt företag 

med nack- och ryggproblematik. Detta kommer i huvudsak att ske genom att företagets arbetsmiljö och 

friskvårdsverksamhet studeras.  

 Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut på företaget? 

 Hur upplevs arbetsklimatet av de anställda? 

 Vilka friskvårdsinsatser, förutsättningar och önskemål beskriver de anställda som viktiga för att 

främja deras hälsa? 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom de aktuella områdena att förklaras närmare, detta 

för att ge läsaren en större förståelse för de centrala områdena i denna studie; nack- och 

ryggsmärta, fysisk arbetsmiljö, arbetsklimat och riktlinjer för friskvårdsarbete. 

Nack- och ryggsmärta 

Som tidigare nämnts utgör nack- och ryggsmärta ett stort folkhälsoproblem i Sverige (Ghaffari et 

al., 2006; Nyman, 2008; Sundberg, 2010) och den bidrar tidigt i förloppet till smärta, försämrad 

funktion och försämrad allmän daglig livsföring, vilket ger en kraftigt försämrad hälsa och 

livskvalitet (Jason et al., 2000). Det är därför av stor vikt att förebygga dessa problem och för att 

möjliggöra det krävs god bakomliggande kunskap. Därför kommer bland annat riskfaktorer och 

förbättring av nack- och ryggsmärta att förklaras närmare. 

Riskfaktorer 

Enligt Nyman (2008) är det många faktorer som kan påverka nack- och ryggsmärta. Det handlar 

bland annat om individuella faktorer som ålder, kön, kroppsstorlek, fysisk nivå, fysisk inaktivitet, 

medfödda avvikelser, rökning, stress, smärtbeteende, depression, kognitiv funktion och arv 

(Alipour, 2008; Nyman, 2008; Rasmussen-Barr, 2009; Schell & Lorenz, 1998). Även 

utbildningsnivån har stor inverkan, studier visar att individer med låg utbildningsnivå har hög 

förekomst av nack- och ryggsmärta (Alipour, 2008). Studier har även visat att personer med låg 

inkomst och arbetslöshet är associerad med en hög förekomst av kroniska ryggproblem (Alipour, 

2008). 

 

Arbetsrelaterade- ergonomiska faktorer som manuell hantering, böja sig och vrida kroppen 

samtidigt, hög fysisk påfrestning, stillasittande, ensidigt arbete, vibrationer, statiskt arbete, 

kraftfull rörelse och arbete med händer ovanför axelhöjd utgör också riskfaktorer (Alipour, 2008; 

Hansson & Sydow, 2011-2012; Nyman, 2008; Rasmussen-Barr, 2009; Schell & Lorenz, 1998). 

Enligt Schell och Lorenz (1998) utsätts ryggen för högst belastning vid sittande position. Även ett 

arbetsklimat med låg arbetstillfredställelse, lågt arbetsinnehåll och lågt socialt stöd på 

arbetsplatsen har visat sig öka risken att drabbas av nack- och ryggsmärta. Studier visar att 

psykosociala riskfaktorer som oro och depression kan utveckla kronisk ryggsmärta (Pengel et al., 

2003). 
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Förbättring av nack- och ryggsmärta 

För att kunna förbättra hälsan för anställda med nack- och ryggsmärta är det viktigt att ha 

kunskap om hur detta kan ske, här förklaras därför några rekommendationer. Det finns idag ingen 

given behandling mot varken nack- (Hansson & Sydow, 2011-2012; Sundberg, 2010) eller 

ryggsmärta (Rasmussen-Barr, 2009). Ofta rekommenderas dock olika former av fysisk aktivitet 

(Rasmussen-Barr et al., 2009a; Rasmussen-Barr et al., 2009b; Schell & Lorenz, 1998; Sundberg, 

2010). Enligt Rasmussen-Barr (2009), Rasmussen-Barr et al. (2009a) och Schell och Lorenz 

(1998) är fysisk aktivitet bland annat bra för att minska individers smärtupplevelse, stress och 

funktionsnedsättning samt öka psykiskt välmående och deras hälsa i stort. Både när det gäller 

nack- och ryggsmärta visar forskning att det är viktigt att fortsätta vara fysiskt aktiv i den mån 

smärtan tillåter (Hansson & Sydow, 2011-2012; Rasmussen-Barr, 2009; Sundberg, 2010). Enligt 

Gustavsson (2011) går det även att använda sig av avslappningsmetoder och stresshantering för 

att lindra smärtan. En effektiv metod för att minska nacksmärta är att träna styrka, uthållighet och 

rörlighet (Hansson & Sydow, 2011-2012). Enligt Rasmussen-Barr (2009) kan sjukgymnastik vara 

en effektiv metod för att mildra ryggsmärtan och få en ökad funktion, åtminstone under en kort 

tidsperiod. Som behandling får patienten en kombination av manuella metoder, till exempel 

mobilisering, manipulering, massage och stretching och specifika träningsövningar, samt 

funktionell träning både med sjukgymnasten och som patienten får utföra själv. Enligt 

Rasmussen-Barr (2009) och Rasmussen-Barr et al. (2009a) går det att förebygga ländryggssmärta 

genom stabiliseringsträning av ryggen. Studier har visat att stabiliseringsövningar är effektiva i 

början av träningsperioden för att minska smärtan och funktionsnedsättningen, samt att minska 

risken för att få återkommande smärta i ländryggen (Rasmussen-Barr, 2009). Schell och Lorentz 

(1998) hävdar även att det är viktigt med uppvärmning innan kroppen utsätts för fysiskt arbete för 

att inte skada sig eller få mer smärta. 

Arbetsmiljö 

Arbetslivet utgör en stor del av vår vardag, vilket innebär att arbetsmiljön är en viktig faktor för 

vår hälsa och vårt välbefinnande (FHI, 2004; FHI, 2011b) och som tidigare nämnts är nack- och 

ryggsmärta den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar, långvarig sjukskrivning och 

förtida yrkesavbrott, (Arbetsmiljöverket, 2012; FHI, 2005; Hansson & Sydow, 2011-2012; 

Nyman, 2008) men fortfarande finns ingen klar orsak om vad det beror på. FHI (2005) menar att 

orsakerna till detta är svåra att förklara, men det har visat sig att vissa arbetsmiljöfaktorer 

påverkar uppkomsten av nack- och ryggsmärta. Shell och Lorentz (1998) menar att det bästa 

sättet att minska risken för nack- och ryggsmärta på arbetsplatsen är att ha en god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljön är ett brett begrepp som innehåller många olika delar, därför kommer denna studie 

att behandla två stora områden inom arbetsmiljön; fysisk arbetsmiljö och arbetsklimat, för att 

lättare kunna ge en beskrivning och analys av begreppet.  

 

Fysisk arbetsmiljö 

Inom den fysiska arbetsmiljön ingår i den här studien omgivningsfaktorer och ergonomiska 

faktorer.  

 

Omgivningsfaktorer 
Omgivningsfaktorer så som lokaler, buller, belysning och temperatur har en stor påverkan på de 

anställdas arbetsmiljö (Prevent, 2013). Lokalerna på arbetsplatserna är viktiga för de anställdas 

arbetsmiljö och det handlar då om att storleken ska vara lämplig utifrån verksamheten, lokalerna 
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ska vara ljusa samt att det ska finnas utrymme för reparation och underhåll. Golvet ska ha lämplig 

svikt och inte vara halkiga, det ska finnas personalutrymmen med tillgång till dusch, toalett, 

matrum och väntrum. Om golven inte har ett sviktande underlag kan det ge stora påfrestningar på 

de anställdas fötter, ben och rygg. Städade och rena lokaler är viktigt för de anställdas trivsel och 

det motverkar dessutom olycksfall och ohälsa (Prevent, 2013). Enligt Statens Offentliga 

Utredningar (2009) och Prevent (2013) kan buller medföra trötthet och ökad stressnivå hos de 

anställda. Buller har även visat sig kunna störa koncentrationen och distrahera människor i deras 

arbete, vilket kan leda till ökade risker och försämrat arbetet (SOU, 2009). Belysning är också en 

viktig arbetsmiljöfaktor och den bör vara reglerbar. En god belysning kan bidra till ökad trivsel 

och ett väl genomfört arbete (Prevent, 2013). Däremot kan en för kraftig belysning bland annat ge 

huvudvärk och ögonbesvär, medan svag belysning kan leda till ökad trötthet och depression 

bland de anställda (Prevent, 2013; SOU, 2009). Temperaturen kan påverka de anställdas 

aktivitetsnivå, uppmärksamhet och minne, vilket i sin tur kan påverka prestationsförmågan (SOU, 

2009). Enligt Prevent (2013) ska temperaturen i arbetslokalen vara anpassad efter arbetet. 

Ergonomiska faktorer 

Forskning visar att repetitivt arbete (Prevent, 2013), tunga lyft och obekväma arbetsställningar 

kan ge ökad risk för belastningsbesvär (SOU, 2009). Detta drabbar främst ländrygg, nacke, 

skuldror och armar (Prevent, 2013). FHI (2005) menar att den största risken för belastningsbesvär 

uppstår vid tunga lyft i samband med att kroppen vrids. Prevent (2013) betonar även vikten av att 

hjälpmedel används vid tunga lyft och tunga föremål ska inte hanteras över axelhöjd eller under 

knähöjd och det är viktigt att de anställda har kunskap om lämpliga och olämpliga 

arbetsställningar och arbetsrörelser. Kroppen behöver både rörelse, belastning och återhämtning i 

lagom mängd för att fungera normalt (Prevent, 2013) och enligt Arbetsmiljöverket (2012) och 

FHI (2005) är det framförallt viktigt att de anställda får återhämta sig för att undvika 

belastningsbesvär. Arbetsmiljöverket (2012) menar att belastningen blir skadlig om ett arbete 

utförs ofta, länge eller med en hög kraft och hastighet. FHI (2005) menar att det är viktigt att de 

anställda har möjlighet att variera arbetsuppgifter, arbetsställningar och arbetstempo för att 

undvika belastningsbesvär. Enligt Prevent (2013) kan risken för belastningsbesvär minskas 

genom arbetsrotation, arbetsutvidgning, arbetsberikning och ökat handlingsutrymme. Hanson 

(2004) menar även att denna variation är viktigt för att arbetet ska vara lagom fysiskt krävande. 

Arbetsklimat 

Arbetsklimat handlar om hur de anställda upplever sin arbetsmiljö och i denna studie räknas 

följande faktorer som arbetsklimatfaktorer; riktlinjer för hälsa på arbetet, samspel mellan kollegor 

och ledning och stress. Dessa faktorer kommer nedan att förklaras närmare. 

Riktlinjer för hälsa på arbetet 

Hanson (2004) menar att det är viktigt att de anställda känner arbetsglädje, stolthet, 

välbefinnande och att arbetet ska upplevas givande för att de anställdas hälsa ska bevaras. 

Forskning visar även att det är viktigt för en bra arbetsmiljö att de anställda har inflytande över 

sina arbetsuppgifter, arbetstider och raster (FHI, 2005; Hanson, 2004). Även Arbetsmiljöverket 

(2012) menar att det är viktigt att de anställda känner delaktighet, och makt över sitt arbete och 

sin egen hälsa. FHI (2005) menar att höga krav och låg kontroll kan bidra till en sämre 

arbetsmiljö och därmed sämre hälsa. 
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Enligt Arbetsmiljöverket (2012) är det även viktigt att de anställda känner att de har säkra 

arbetsmiljöer för att de ska trivas på sin arbetsplats. Prevent (2013) menar att den viktigaste 

uppgiften i ett arbetsmiljöarbete är att skapa friska arbetsplatser där ingen i personalen tar skada 

av arbetet. I det moderna arbetsmiljöarbetet handlar det både om ett förebyggande och 

hälsofrämjande synsätt för att skapa hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. 

Samspel mellan kollegor och ledning 

Enligt Arbetsmiljöverket (2012) finns det vissa faktorer som gynnar en god arbetsmiljö. De 

vanligaste faktorerna är att chefen på företaget ska vara positiv, tillgänglig, rättvis och det ska 

finnas en utvecklad kommunikation och ett bra samarbete. Arbetsmiljöverket (2012) betonar 

därför vikten av en god kommunikation och ett bra samarbete mellan de anställda och ledningen. 

Hanson (2004) menar att tilliten och synen på ledningen kan påverkas negativt om inte de 

anställda ges möjlighet att känna sig delaktiga i företaget. FHI (2005) menar även att låg 

uppskattning och svagt socialt stöd kan bidra till en sämre hälsa och det därför är viktigt att de 

anställda får stöd och bekräftelse från företaget. Forskning hävdar även att brist på uppskattning 

kan påverka uppkomsten av nack- och ryggsmärta (FHI, 2005; Hansson & Sydow, 2011-2012). 

Även Arbetsmiljöverket (2012) betonar vikten av personligt stöd för att hälsan ska bevaras och 

de menar även att det viktigt att klimatet på arbetsplatsen är positivt och socialt. Prevent (2013) 

menar även att det är viktigt att de anställda trivs på arbetsplatsen. 

Stress 

Prevent (2013) hävdar att det bästa vore om de anställda fick ha en hög kontroll och höga krav, 

för att på så sätt uppnå en positiv stress som ökar deras chanser att prestera, känna arbetsglädje 

och få ett utvecklande arbete. Stress kan i lagom mängd vara positiv men vid en långvarig stress 

ger det negativa konsekvenser för individen (Prevent, 2013). Den vanligaste konsekvensen av 

stress är att individen får sömnstörningar och värk i nacke och rygg (Schell & Lorenz, 1998). 

Prevent (2013) menar att stress på arbetsplatsen bland annat kan handla om en kvantitativ 

överbelastning, kvalitativ överbelastning eller uppvarvning. En kvantitativ överbelastning innebär 

att de anställda inte har så komplicerade arbetsuppgifter, men att de utsätts för en sådan tidspress 

att de aldrig får tid för återhämtning. Kvalitativ överbelastning innebär att de anställda har för 

svåra uppgifter i förhållande till deras utbildning och erfarenhet, medan uppvarvning innebär att 

de anställda upplever oro och ångest inför en kommande krävande uppgift (Prevent, 2013). Det är 

viktigt att det finns tydliga roller, förväntningar och mål för de anställda (Arbetsmiljöverket, 

2012), eftersom att otydliga roller och oklara mål kan vara en bidragande orsak till stress. Varje 

roll medför vissa förväntningar och krav och om dessa inte uppfylls kan stress uppstå. Prevent 

(2013) menar att stress på arbetsplatsen kan motverkas genom att de anställda tilldelas ett högre 

inflytande och högre kontroll över sitt eget arbete. Fortsättningsvis menar Prevent (2013) att 

dessa olika typer av stress kan förebyggas på företaget genom att de anställda får en större 

kunskap inom sitt yrke och därmed känner sig säkrare i sitt arbete. Det kan även vara bra att lära 

dem olika avslappningsmetoder så att de själva lättare kan hantera stress (Prevent, 2013). 

Etiska perspektiv på friskvård 

Hansson (2006) menar att friskvård kan användas för att bevara hälsan på och utanför 

arbetsplatsen. Vid friskvårdsarbeten är det viktigt att beakta etiska dilemman som kan uppkomma 

och för att undvika detta i denna studie kommer några av dessa att förklaras närmare. Idag finns 

det kriterier som definierar ett hälsosamt liv och det kan förekomma etiska dilemman när 
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individer påverkas av dessa kriterier och även av de normer och värderingar som förekommer på 

olika arbetsplatser (Maravelias, 2006). Fortsättningsvis menar Maravelias (2006) att detta kan 

leda till att de anställda inte får möjlighet att själva bestämma vilka friskvårdsinsatser de vill delta 

i. Green och Tones (2010) menar även att paternalistiska insatser hindrar individer att fatta egna 

beslut eftersom experter fattar besluten åt individerna om vilka friskvårdsaktiviteter som är 

lämpliga för att förbättra deras hälsa. Det är enligt Green och Tones (2010) och Maravelias 

(2006) viktigt att individen själv kommer fram till beslutet att genomföra en livsstilsförändring 

och detta ska ske frivilligt. Maravelias (2006) betonar även vikten av att individer ska ha egen 

makt att fatta beslut som påverkar deras hälsa. Det kan till exempel uppkomma ett etiskt dilemma 

om företaget erbjuder friskvårdsinsatser på arbetsplatsen och de anställda upplever friskvården 

som ett krav och därmed begränsas graden av frivillighet. Ännu ett etiskt dilemma skapas om 

individers hälsa inte bedöms av dem själva utan av experter (Green & Tones, 2010). Enligt 

Maravelias (2006) framgår vikten av att individer ska tillåtas ta ansvar för sin egen hälsa men en 

förutsättning för detta är att individen har försetts med kunskaper från en expert. Individerna har 

sedan möjlighet att ta till sig det som experterna säger eller låta bli, det finns då en risk att 

föreställningar uppstår om att individerna själva får bära ansvaret för de konsekvenser som 

uppkommer. Även om individerna tar till sig experternas kunskap så får de skylla sig själva om 

de inte lyckas med att förbättra sin hälsa (Maravelias, 2006). 
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Metod  

Fallstudie 

Denna studie är en fallstudie och anledningen till att denna metod valdes var för att en djupare 

förståelse för det komplexa problemet ”nack- och rygghälsa i arbetslivet” eftersträvades. En 

fallstudie innebär att en eller några få grupper undersöks i deras realistiska miljö för att en 

djupare kunskap av det som undersöks ska nås (Backman, 1998; Gratton & Jones, 2010; 

Merriam, 1994). Detta var av nytta i denna studie eftersom en djupare information om 

arbetsmiljön, de anställdas hälsa och deras förutsättningar och intressen för friskvård 

eftersträvades för att lösa det komplexa problemet arbetsrelaterad ohälsa. För att kunna studera de 

anställda i deras realistiska miljö uppsöktes företaget. 

 

Merriam (1994) anger att en fördel med fallstudier är att fenomenet studeras i sin realistiska miljö 

och detta gör det möjligt att observera individers beteenden. Detta var en fördel i denna studie 

eftersom information om arbetsställningar var av intresse. Bell (2006) menar att en fördel med 

fallstudie som metod är att komplicerade samband kan studeras för att nå en djupare förståelse av 

fenomen under en begränsad tid. En nackdel med att använda sig av fallstudier är att endast 

enstaka unika fall studeras, vilket gör att resultatet kan bli missvisande eftersom informationen 

inte kan jämföras med andra resultat. En annan nackdel med fallstudier är att det kan vara svårt 

att generalisera resultatet (Bell, 2006). 

 

Enligt Merriam (1994) finns det i fallstudier inga förutbestämda metoder för insamling eller 

analys av data. Denna fallstudie består därför av olika datainsamlingsmetoder där framförallt 

intervjuer använts som datainsamlingsmetod, men även kompletterande observationer har 

genomförts. Se tabell 1. 
 

Tabell 1. Visar vilka metoder och instrument som  används för att besvara respektive frågeställning. 

Frågeställning: Metod: Verktyg: Viktigt att studera enligt tidigare 

forskning: 

Hur ser den fysiska 

arbetsmiljön ut? 

Observation 

& intervjuer 

Observationsschema 

& intervjuguide 

 

 

Lokaler, belysning, ljudnivå, 

temperatur, utrustning/hjälpmedel, 

anpassning av utrustning/hjälpmedel, 

arbetsuppgifter, arbetsställningar och 

personalen 

Hur upplevs 

arbetsklimatet? 

Intervjuer Intervjuguide 

 

 

Riktlinjer för hälsa på arbetet, samspel 

mellan kollegor och ledning och stress 

Hur beskrivs hälsan 

och vilka faktorer är 

viktiga för att främja 

den? 

Intervjuer Intervjuguide Nack- och ryggsmärta, riskfaktorer, 

förebyggande och friskvård 
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Intervjuer 

I denna fallstudie har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts för att nå information om 

arbetsmiljö, de anställdas syn på sin hälsa och deras förutsättningar och önskemål för 

friskvårdsinsatser. De anställdas delaktighet är viktig i denna studie eftersom att deras åsikter om 

dessa faktorer kommer att användas för att förbättra deras hälsa i arbetslivet. Enligt Gratton och 

Jones (2010) och Merriam (1994) innebär en semistrukturerad intervju att en frågeguide följs 

under intervjun, denna guide har dock utrymme för att utveckla och forma frågor utifrån vad 

respondenten svarar. I denna studie har en intervjuguide utformats utifrån studiens syfte och 

därmed har följande teman framkommit; Fysisk arbetsmiljö, Arbetsklimat och Friskvård. För att 

besvara syftet formulerades sedan ett antal frågor utifrån dessa tre teman (Se bilaga 1).   

 

Enligt Bell (2006) är intervju som metod bra att använda för att undersöka hur ofta, hur länge 

eller varför något sker och det går att gå djupare in på tankar, känslor och attityder. Detta var 

viktigt i denna studie eftersom de anställdas egna uppfattningar om deras hälsa, arbetsmiljö, 

förutsättningar och önskemål för friskvårdsinsatser var av stor vikt för att öka möjligheten att 

förbättra hälsan. Fördelarna med att använda sig av intervjuer är många, det går till exempel att 

ställa följdfrågor, djupgående frågor och det går att få fram ytterligare information från 

respondenten genom deras tonfall och mimik (Bell, 2006). Dessa fördelar var till stor nytta vid de 

utförda intervjuerna, då frågorna under intervjun kunde anpassas efter respondenternas olika svar 

och extra information gavs av tonfall och uttryck. En annan fördel med semistrukturerade 

intervjuer är att det blir lättare att sammanfatta och analysera respondentens svar (Bell, 2006). 

 

Gratton och Jones (2010) menar att den största nackdelen med intervjuer är att det är 

tidskrävande både när det gäller eventuella förberedelser av frågor, genomförandet av intervjun 

och transkriberingen. En annan nackdel är att intervjun kan ge en viss skevhet, respondentens 

svar kan påverkas av intervjuaren och frågorna kan vara missvisande eller misstolkas (Bell, 2006; 

Kvale & Brinkmann, 2009). Detta har tagits i beaktande både innan-, under- och vid 

sammanställningen av intervjuerna. Innan intervjuerna provades intervjufrågorna ut på en 

liknande målgrupp för att se så att frågorna var korrekt formulerade och lätta att förstå. Studiens 

syfte lämnades inte ut till respondenterna innan intervjun, detta var ett medvetet val för att 

undvika att respondenterna skulle påverkas av syftet och därmed ge önskvärda svar. Enligt Bell 

(2006) är risken för skevhet större om det är olika individer som genomför intervjuerna. Så var 

fallet i denna studie och detta beaktades genom att intervjuarna använde sig av samma frågeguide 

och analyserade informationen tillsammans. 

 

Det är viktigt att intervjuaren är väl insatt i ämnet och känner till studiens syfte eftersom det 

annars inte är säkert att intervjuaren kan genomföra en datainsamling med hög validitet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Detta beaktades under denna studie genom att författarna själva genomförde 

intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska intervjuaren även vara strukturerad, tydlig, 

hänsynsfull, sensitiv och öppen. Hänsyn togs till detta genom att intervjuarna hade en 

förutbestämd frågeguide och frågorna formulerades noggrant för att undvika missuppfattningar, 

under intervjun gavs respondenten tid att besvara frågorna och avbröts inte, intervjuarna lyssnade 

uppmärksamt och lyssnade efter kärnfulla svar. 
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Urval 

För deltagande i intervjuerna till detta arbete kontaktades chefen på företaget. Chefen ordnade 

därefter ett möte där intervjuarna fick träffa de anställda för att informera om vad studien handlar 

om och att intervjuer skulle genomföras. Därefter lämnades en intresseanmälan ut om deltagande 

i intervjuerna och om de anställda var intresserade skrev de upp sitt namn på listan, denna lista 

var det enbart intervjuarna som fick se. Från denna lista lottades därefter två heltidsanställda fram 

från företagets samtliga avdelningar. För att säkerhetsställa deltagande från samtliga avdelningar 

genomfördes lottningen på en avdelning i taget. Eftersom att denna studie är genomförd på ett 

litet företag där det inte arbetar så många uppstod det en svårighet att finna frivilliga deltagare till 

intervjuerna. Detta underlättades dock genom att intervjuarna gick runt bland de anställda efter 

mötet för att prata enskilt med dem och lät dem skriva upp sig på listan utan att alla kollegor såg 

på. Urvalets representativitet kan ifrågasättas eftersom de intervjupersonerna som ställde upp som 

frivilliga var långt ifrån alla och det medför att många av de anställda inte deltog i 

urvalsprocessen.  

 

Genomförande 
Av de åtta anställda som valdes ut som respondenter var sex kvinnor och två män. Dessa 

kontaktades via telefon och samtidigt bestämdes tid för intervjuerna. Ett problem som uppstod 

vid genomförandet av intervjuerna var att hitta en lämplig plats och tid att genomföra 

intervjuerna på, om dessa hade genomförts på företaget hade det varit uppenbart vilka som deltog 

i intervjuerna och detta hade röjt respondenternas identitet. Om intervjuerna genomförts under 

arbetstid hade ett godkännande från chefen krävts och detta hade medfört att 

konfidentialitetskravet inte uppfyllts. Därför genomfördes intervjuerna enskilt med respondenten 

i ett avskilt konferensrum i närheten av deras arbetsplats under de anställdas lunchrast och tog 

runt 30 minuter. Den utarbetade intervjuguiden användes som grund under intervjuerna och under 

samtalets gång ställdes följdfrågor för att fördjupa informationen och klargöra eventuella åsikter. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter ordagrant. Intervjuarna hade även innan 

intervjun bestämt att de skulle försöka ta reda på vilken syn på hälsa de anställda har eftersom 

olika synsätt på hälsa kan påverka hur intervjupersonerna pratar om sin egen hälsa, vilket i sin tur 

kan påverka studiens resultat. Enligt Medin och Alexandersson (2000) finns det olika sätt att 

definiera hälsa, det biomedicinska perspektivet definierar hälsa som frånvaro av sjukdom, medan 

det humanistiska perspektivet ser hälsa som något mer än enbart frånvaro av sjukdom och att 

hälsa även innefattar sociala, kulturella och i viss mån ekonomiska faktorer. Innan 

genomförandet av intervjuerna informerades respondenterna om hur de etiska kraven skulle 

beaktas. 

Etik 

Studien följer Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer gällande individskyddskravet som omfattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta är fyra 

allmänna huvudkrav inom forskning. Informationskravet innebär att de individer som berörs av 

studien ska informeras om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta ett 

samtycke om deltagande från respondenterna, de ska även informeras om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan utan negativa följder. Konfidentialitetskravet handlar om att alla 

deltagande individer ska få vara anonyma och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att den information som inhämtas 

under studien endast får användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa 
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riktlinjer har beaktats i denna studie genom att varje respondent informerades två veckor innan 

intervjun om deras uppgift i studien, om vilka villkor som gäller för deltagandet, att det var 

frivilligt och att de hade rätt att hoppa av under studiens gång och de fick även information om 

vad studien handlar om. Intervjupersonernas samtycke inhämtades två veckor innan intervjuerna 

genomfördes och respondenterna informerades om deras rätt att avbryta sin medverkan. Även 

informationen om rätten till konfidentialitet gavs till respondenterna och för att behålla största 

möjliga anonymitet ändrades alla personliga uppgifter som kunde röja respondenternas identitet, 

till exempel användes fingerade namn. Alla uppgifter och transkriberingar förvarades även så att 

ingen obehörig kunde ta del av dem. Den insamlade informationen användes endast för studiens 

syfte.  

Analys av intervjuer 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det flera olika sätt att analysera data, detta kan ske 

genom meningskodning, meningskategorisering, meningskoncentrering och meningstolkning 

eller genom att använda sig av flera olika metoder samtidigt. I denna studie har 

meningskategorisering genomförts vilket enligt Merriam (1994) innebär att den information som 

samlas in vid skrivandet av en rapport delas upp i olika kategorier. Detta genomfördes i denna 

studie för att underlätta för läsaren att tolka resultaten. Merriam (1994) menar att vid 

utvecklingen av kategorier söks regelbundenheter och återkommande företeelser i den insamlade 

informationen. När informationen ska delas in i olika kategorier används konvergens och 

divergens. Konvergens innebär att information som liknar varandra eller som hör ihop hamnar i 

samma kategori och information som inte hör ihop med den tidigare informationen utvecklar en 

ny kategori. Divergens innebär att information används för att fylla ut redan befintliga kategorier. 

Kategoriseringen bör avslutas när källorna tar slut och det inte längre kommer fram information 

som kan bilda nya kategorier, utan kan placeras in i de redan befintliga (Merriam, 1994). I denna 

studie avslutades kategoriseringen när all insamlad information passade in i någon kategori. 

 

Det finns enligt Merriam (1994) fem riktlinjer för hur kategoriseringen går till, kategorierna ska 

spegla forskningens syfte, all information ska kunna placeras in i någon kategori, kategorierna 

bör vara tydligt avgränsande så att viss information enbart passar under en kategori, kategorierna 

ska inte kunna förändras av informationen som tillkommer och alla kategorier ska utformas från 

en enda klassifikationsprincip (Merriam, 1994).Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan 

kategorierna utvecklas på förhand, men även i samband med analysen. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att intervjuerna kan påverkas om kategorierna har utvecklats innan, eftersom 

forskaren redan vid intervjun kan fundera över vilken kategori som passar för respondentens 

uttalande. I denna studie baseras kategorierna på frågeställningarna. Detta har skapat tre 

övergripande kategorier, Arbetsmiljö, De anställdas hälsa och Friskvård. Under analysen av 

intervjuerna framkom ett antal underkategorier till dessa kategorier. 

Observationer 

Observationer används oftast för att ge förstahandsbeskrivningar av den studerade situationen 

(Merriam, 1994). I denna studie användes observationer dels för att ge författarna en inblick i hur 

de anställda arbetar och tanken med detta var att författarna under intervjuerna skulle ha en bättre 

förståelse för vad de anställda berättar, men observationerna användes även för att kunna relatera 

den aktuella arbetsmiljön till tidigare forskning om fysisk arbetsmiljö och riskfaktorer för nack- 

och ryggsmärta. I denna studie användes icke-deltagande strukturerad observation som metod för 
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att komplettera intervjuerna och ge en beskrivning om hur arbetsmiljön ser ut på det aktuella 

företaget. Enligt Gratton och Jones (2010) är observationer mer lämpade för beskrivande 

forskning jämfört med analyserande forskning. Observation blev därför en lämplig 

kompletterande metod i denna studie eftersom att beskrivande information om fysisk arbetsmiljö 

eftersträvades. 

 

En fördel med observationer menar Gratton och Jones (2010) är att individerna observeras i deras 

egen miljö, vilket troligtvis medför att individernas beteenden är naturliga. Detta beaktades 

genom att observationerna genomfördes på de anställdas arbetsplats eftersom det var information 

om arbetsmiljön som eftersträvades. En nackdel med observationer menar Bell (2006) är att det 

är svårt att observera utan att lägga in egna tolkningar, vilket kan ge ett missvisande resultat. 

Fortsättningsvis beskriver Bell (2006) att en annan nackdel med observationer är att det oftast 

kräver noggranna förberedelser i form av att genomföra pilotobservationer och utforma 

observationsscheman. I denna studie genomfördes en pilotobservation för att testa 

observationsschemat i samband med att de anställda på företaget informerades om studien. 

 

Enligt Gratton och Jones (2010) innebär en icke-deltagande observation att observatören står 

bredvid och observerar de aktiviteter som bedrivs. Fortsättningsvis menar de att fördelarna med 

att använda sig av en icke-deltagande observation är att observatören inte påverkar individerna 

som observeras, vilket även ger ett tillförlitligare resultat när beteenden observeras. Därför valdes 

icke-deltagande observation i denna studie. Nackdelar med en icke-deltagande observation är att 

det kan vara svårt att förklara vissa fenomen eftersom observatören inte får så djup insikt i dem 

(Gratton & Jones, 2010). Därför användes observationer i denna studie endast som ett 

komplement till intervjuerna. 

 

Bell (2006) menar att en strukturerad observation innebär att observatören redan innan 

observationen har bestämt vad som ska observeras och genomfört ett observationsschema som 

denne utgår från under observationen. Detta observationsschema baseras på studiens syfte och det 

är den fysiska arbetsmiljön som ska observeras. Här omfattar fysisk arbetsmiljö; lokaler, 

belysning, ljudnivå, temperatur, utrustning/hjälpmedel, anpassning av utrustning/hjälpmedel och 

arbetsuppgifter/arbetsställningar (Se bilaga 2). Funktionen med detta schema är att det ska 

fungera som en checklista på vad som ska observeras, det ska även vara enkelt att kryssa i vad 

som har observerats eftersom ett konsekvent skrivande kan leda till bristande uppmärksamhet 

(Bell, 2006). Fortsättningsvis menar Bell (2006) att det är mindre risk för skevhet om två 

observatörer observerar samma sak. Därför har i denna studie två observatörer genomfört varsin 

observation utifrån samma observationsschema. 

Genomförande 

Observationerna genomfördes under två omgångar av de båda författarna. Under observationerna 

undvek författarna att ha med sig ett block för anteckningar eftersom att detta kunde påverka de 

anställdas beteenden. Direkt efter observationerna satte sig författaren för att skriva ner allt som 

observerats för att inte glömma bort viktiga detaljer. Efter att båda författarna genomfört varsin 

observation analyserades dessa gemensamt. Observationerna analyserades utifrån de kategorier 

om arbetsmiljö som framgår i den tidigare forskningen. 
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Enligt Bell (2006) är begreppet reliabilitet ett mått på hur väl resultaten överensstämmer i en 

upprepad studie, oavsett vem som genomför studien. Reliabilitet kan kort förklaras som en 

studies tillförlitlighet. I denna studie har reliabiliteten beaktats genom att transkriberingarna av 

intervjuerna skrevs ner ordagrant, vilket minskar risken för missvisande tolkningar. Dessutom har 

ljudinspelningen varit av god kvalitet så inga fel har uppstått i transkriberingen på grund av 

ljudkvaliteten. Två författare har genomfört intervjuerna vilket kan påverka reliabiliteten 

negativt. I denna studie har därför de båda författarna använt sig av samma intervjuguide för att 

öka reliabiliteten. Intervjuguidens reliabilitet går att ifrågasätta eftersom en semistrukturerad 

intervju genomfördes av två olika intervjuare, detta medför att olika följdfrågor kan ha ställts av 

de olika intervjuarna och följdfrågorna kan även ha varierat beroende på vad respondenterna 

svarat. Samma sak gäller observationsschemat, eftersom att observationerna genomförts av två 

observatörer kan olika iakttagelser uppfattats.   

 

Fortsättningsvis menar Bell (2006) att begreppet validitet eller giltighet är ett mått på hur väl 

metoden undersöker det som avses undersökas. Validiteten blir högre om metoden testas i en 

pilotstudie innan de används (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta beaktades i denna studie genom 

att intervjuguiden testades två gånger innan de riktiga intervjuerna genomfördes och en 

pilotobservation genomfördes för att testa att observationsschemat uppfyllde sitt syfte. Dessutom 

har intervjuguiden utformats utifrån studiens syfte och frågeställningar för att minska risken för 

att syftet inte ska besvaras. Validiteten i en kvalitativ studie omfattar hela forskningsprocessen, 

därför är det betydelsefullt att noga beskriva hela processen (Merriam, 1994). Detta beaktades i 

denna studie genom att metoddelen beskrivits så utförligt som möjligt. Urvalet i denna studie 

byggde på frivilligt deltagande, men eftersom att anställda från företagets samtliga avdelningar 

deltog i intervjuerna påverkade detta inte studiens validitet. Om författarna inte hade fått 

respondenter från samtliga avdelningar hade detta påverkat validiteten negativt och detta är 

därför värt att beakta vid kommande arbeten. 

 

Som tidigare nämnt kan fallstudier vara svåra att generalisera (Bell, 2006). Merriam (1994) 

hävdar att termen relaterbarhet kan användas istället för generaliserbarhet eftersom en fallstudies 

värde kan bedömas i hur relevant informationen är, fallstudien blir mer värdefull ju mer det går 

att relatera till den. I denna studie är resultatet möjligt att generalisera till liknande 

högriskarbetsplatser eftersom att det är möjligt att relatera till anställda på liknande företag. 
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Resultat 

Den fysiska arbetsmiljön på företaget 

Denna första frågeställning är besvarad med hjälp av både intervjuer och observationer. 

Observationerna är genomförda på tre av företagets avdelningar och intervjuerna är genomförda  

med åtta anställda från företagets samtliga avdelningar. Dessa avdelningar är plagg, mattor, 

kontor och lager, där alla avdelningar utom kontor räknas som produktionsavdelningar. Under 

denna frågeställning kommer företagets fysiska arbetsmiljö att beskrivas och då involveras 

omgivningsfaktorer, arbetsuppgifter och ergonomiska faktorer. I denna studie är den fysiska 

arbetsmiljön indelad i fyra omgivningsfaktorer, dessa är lokaler, belysning, ljudnivå och 

temperatur. Nedan kommer dessa omgivningsfaktorer att förklaras närmare. 

 

Omgivningsfaktorer 

Observationerna visar att lokalerna för produktion är relativt rena och har högt till tak. Luften är 

dammig vid vissa maskiner, golven består av betong och på vissa ställen är det även svårt att ta 

sig fram eftersom att maskinerna är stora och står nära varandra. Fikarum, kontor och lager har en 

hemtrevlig känsla då att det finns gardiner, tavlor och växter där, dock saknas denna hemtrevliga 

känsla i de övriga lokalerna. Utifrån intervjuerna framgår det att de flesta av de anställda är nöjda 

med lokalerna, men att några av dem saknar en hemtrevlighetskänsla. Utifrån observationerna 

framgår det att belysningen på avdelningarna är god och extra stark är den på avdelningen för 

plagg. De visar även att ljudnivån varierar på de olika avdelningarna på företaget. Det 

förekommer ett konstant ljud i lokalerna där maskinerna står och på vissa avdelningar spelas även 

radion på hög volym. Några av de som arbetar vid maskinerna på avdelningen för plagg och 

mattor störs av maskinbullret och säger att det gör dem trötta. Andra säger att de är så vana vid 

ljudet att det inte stör dem. På kontoret framgår det att ljudnivån är för hög om alla sitter inne 

samtidigt, men att detta sällan sker. Temperaturen i lokalerna var väldigt hög vid 

observationstillfället. Intervjupersonerna berättade även att lokalerna är väldigt varma under 

sommaren och några av de anställda menar att de är för kalla under vintern. Petter säger att: “Det 

blir väldigt varmt på sommaren, men det går inte att göra något åt, med alla maskiner som alstrar 

värme. Nora tror dock att detta kan åtgärdas “Man kanske skulle kunna ha en fläkt på bordet eller 

något”. 

De anställdas arbete och ergonomiska faktorer 

Intervjuerna visar att det förekommer olika arbetsställningar, utrustning, hjälpmedel och olika 

arbetstider beroende på vilken avdelning de anställda arbetar på. De visar även att det 

förekommer nack- och ryggsmärta på företagets samtliga avdelningar, men att detta främst var ett 

problem på produktionsavdelningarna. Därför kommer nedan dessa tre avdelningar för mattor, 

lager och plagg att förklaras mer ingående utifrån både observationer och intervjuer. 

Avdelningen mattor 

På mattavdelningen arbetar endast män och de arbetar med att tvätta, torka och rulla ihop mattor. 

Det framgår även av intervjuerna att de anställda roterar arbetsuppgifter varannan vecka. Det 

visar sig även att det är väldigt varierande hur länge de genomför sina arbetsuppgifter. Utifrån 

observationerna handlar arbetet i detalj om att kasta in mattor för hand i ”shakern” som är en 

tumlare som skakar ut grus ur mattorna. Mattorna ligger travade i en mattvagn och ju mindre 
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mattor det blir kvar i vagnen desto längre ner måste de anställda böja sig för att hämta upp nya 

mattor. Tvättningen sker maskinellt och därefter kommer mattorna ut torkade och rena och då är 

de anställdas uppgift att lyfta en matta åt gången till ett bord där mattan automatiskt rullas ihop. 

Sedan lyfter de anställda mattorna till ett visst rör där den förvaras tills den ska levereras. Under 

intervjuerna berättar både Petter och Måns att deras arbetsställningar oftast handlar om att stå, 

böja sig upp och ner och dra eller lyfta mattor. Måns berättar även att det blir ensidigt att lasta 

shakern och att han bara vrider kroppen på ett sätt. Han berättar dock att han är noggrann med att 

böja på benen vid tunga lyft eftersom han tidigare drabbats av ryggskott. Observationerna visar 

att maskinen som rullar ihop mattorna är höj och sänkbar och att vissa av “rören” där mattorna 

placeras efter tvätten är väldigt högt uppsatta. Utifrån intervjuerna framgår det att Måns och 

Petter tycker att utrustningen som de använder är bra och att de verkligen uppskattar maskinen 

som rullar ihop mattorna åt dem. Måns nämner dock att han inte är nöjd med att de måste lasta in 

mattorna för hand och att de måste dra loss mattorna innan de läggs på rullbordet, eftersom att 

detta sliter på axlar och rygg. Måns anger även att han saknar ergonomiska mattor att stå på. De 

berättar även att det förekommer en del hjälpmedel på deras avdelning, dock framgår det att 

dessa ibland inte används eftersom att det tar längre tid. 

 

Intervjupersonerna berättar att deras arbete är fysiskt krävande eftersom de genomför upprepade 

tunga lyft, frekventa böjningar av ryggen och ensidigt upprepat arbete. De anger även att de är 

trötta i kroppen efter en dags arbete. Måns berättar även att en matta väger runt sex kilo och att de 

sammanlagt under en dag lyfter cirka två ton. Både Måns och Petter förklarar att det främst är ett 

styrkemässigt krävande arbete och att det kan kännas i rygg, armar och axlar, men även att det är 

slitsamt för fötterna eftersom de står och går större delen av dagen. Intervjupersonerna beskriver 

att de upplever smärta ibland, men de tror inte att smärtan beror på arbetsuppgifterna. 

Avdelningen lager 

Observationerna över arbetsuppgifterna på lagret visar att de sorterar kläder, syr fast namnskyltar 

på kläder och pratar i telefon. Intervjupersonerna Mathilda och Anna förklarar att de även tar 

beställningar, sitter vid datorn och paketerar kläder. Intervjupersonerna på lagret berättar att det 

är mycket varierande hur länge de genomför sina arbetsuppgifter. Mathilda berättar att: 

“Tidsåtgången för arbetsuppgifterna beror på hur mycket beställningar som kommer in och om 

kläderna är utslitna”. Intervjupersonen Anna berättar att de under sin arbetsdag sitter och står 

ungefär lika mycket. Intervjuerna visar även att det förekommer lyft- och böj moment när de 

förflyttar högar- och kartonger med kläder. De måste även böja sig ner i kartongerna för att 

plocka upp kläder. Utifrån observationerna framgår det att den utrustning som finns på lagret är 

ergonomiska mattor där de anställda står och vagnar att förflytta kartonger med. Det förekommer 

även höj- och sänkbara bord på avdelningen. Observationerna visar även att förflyttning av kläder 

genomförs manuellt. Samtliga intervjupersoner anser att de har bra utrustning och hjälpmedel. 

 

De anställda på lagret berättar under intervjuerna att det är fysiskt krävande att packa upp 

kartonger med kläder, bära kläder och sitta länge framför datorn. Anna hävdar att hon kan få ont i 

ryggen när hon packar upp kartonger med kläder. Mathilda berättar att hon kan få ont i 

skulderbladen när hon har suttit för länge framför datorn och även kan få migrän då det blir för 

stressigt. Mathilda förklarar att det är styrkemässigt krävande att bära för mycket kläder och att 

sitta vid datorn är statiskt krävande. Båda intervjupersonerna berättar att de kan ha ont i kroppen 

efter avslutat arbete. Anna säger att: “Om jag inte känner smärta efter arbetet så kan jag ändå 
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uppleva trötthet i kroppen och då främst i ryggen”. Det framgår dock att intervjupersonerna har 

god kunskap om lyftteknik. 

Avdelningen plagg 

På avdelningen plagg arbetar endast kvinnor och deras arbetsuppgifter är att tvätta, torka, vika 

och laga kläder. Av intervjuerna framgår det att det är varierande hur länge arbetsuppgifterna 

genomförs. Mari berättar att de roterar arbetsuppgifter varannan vecka, ena veckan står de på den 

lilla linjen där 25 kilo tvättas per maskin och den andra veckan står de på den stora linjen där upp 

till 60 kilo tvätt ska vikas och tvättas. Det framgår att de anställdas arbete är fysiskt krävande då 

det handlar om att de skakar ur klädsäckar med armarna ovanför axelhöjd, de lyfter tvättsäckar 

med böjd rygg, plockar upp kläder från golvet med böjd rygg, de sträcker sig upp till fulla 

tvättkorgar med armarna ovanför axelhöjd och när tvättkorgarna börjar bli tomma böjer de sig ner 

i korgarna med böjd rygg. Tilda säger: “Det blir oftast att man bara böjer ryggen fast man vet att 

man ska böja på benen, men det ska gå så fort”. Tvätten lastas in manuellt och från vissa 

maskiner måste tvätten även tas ur manuellt och då böjer de anställda sig in i maskinen och 

gräver ut tvätten. Intervjuerna visar även att de anställda lyfter ner tvättsäckar från cirka 170 

centimeters höjd ner på ett bord. Observationerna visar att de under större delen av dagen står upp 

och viker kläder. Det är endast när det kommer in trasiga kläder som de sitter ner och lagar dem. 

Många anger att arbetet är väldigt tungt och att det blir jobbigt för armar, nacke, rygg, leder och 

axlar att stå och vika kläder under en längre tid. Nora säger att: “Det är ju inte som att en byxa är 

tung liksom, men det blir så mycket av allting så det är det som gör det jobbigt. Det är ju inte som 

att sitta på kontor direkt”. Intervjupersonerna berättar även att det är påfrestande för fötterna att 

stå och gå hela dagen. Det visar sig även av intervjuerna att flera av intervjupersonerna upplever 

smärta i nacke, rygg och axlar efter avslutat arbete. 

 

Observationerna visar att många tvättmaskiner var väl anpassade efter de anställda, vissa av dem 

har en tippfunktion och då slipper de anställda gräva ur tvätten när maskinen är klar. Tvätten 

lastas även in i torktumlaren maskinellt, det enda de anställda behöver göra är att köra fram en 

vagn med tvättade kläder. Borden vid vikningen och symaskinerna är höj - och sänkbara. Det 

finns även ergonomiska mattor vid borden där de anställda står och viker kläder och belysningen 

i lokalen är reglerbar. Dock är vissa tvättmaskiner väldigt höga och både nödstopp och startknapp 

sitter väldigt högt, vilket gör att de anställda måste sträcka sig för att nå dem. Tvättkorgarna är 

även väldigt djupa och det gör det svårt för de anställda att nå ner till botten av dem och när de är 

fulla så är de istället så höga att de är tvungna att arbeta med armarna ovanför axelhöjd. Det 

framgår av intervjuerna att utrustningen ofta krånglar och att det bromsar upp deras arbete. 

Intervjupersonerna är dock noggranna med att påpeka att de uppskattar de hjälpmedel som finns, 

som de ergonomiska mattorna och de maskiner som minskar antalet tunga lyft. Däremot visas det 

att hjälpmedlen inte alltid används för att de anställda anser att det går fortare utan dem. Mari 

säger att: “Lyften tar ju extra tid så är man under tidspress används den endast vid nödfall”. 

Arbetsklimatet på företaget 

Denna frågeställning är besvarad med hjälp av intervjuer. I denna studie kommer arbetsklimat att 

omfattas av; de anställdas uppfattningar om arbetet, samspel mellan kollegor och ledning samt 

stress på arbetet.  
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De anställdas uppfattningar om arbetet 

Det råder utifrån intervjuerna delade meningar om hur arbetet upplevs och det skiljer sig mycket 

beroende på vilken avdelning de anställda arbetar på. Det har visat sig att de som arbetar på 

kontoret är de som är mest nöjda med sina arbetsuppgifter, medan många av de som arbetar på de 

övriga avdelningarna inte uppskattar arbetsuppgifterna i sig. Det framgår av intervjuerna att detta 

främst beror på att arbetet är väldigt ensidigt och kräver för lite ansvar. En intervjuperson som 

arbetar på kontoret och två som arbetar på lagret anger att deras arbete är givande och detta visar 

sig bero på att de har mycket ansvar och lär sig mycket på arbetet. De övriga fem 

intervjupersonerna som arbetar på plagg- eller mattavdelningen anger dock motsatsen, att deras 

arbete inte är givande. Samtliga intervjupersoner är däremot eniga om att de har en trygg 

arbetsplats. 

 

Det framgår även att det råder delade meningar när det gäller arbetets variation. Detta är något 

som påverkas av vilken avdelning de arbetar på och de som arbetar på avdelningen för plagg och 

mattor är de som upplever den minsta variationen. Fem intervjupersoner anger att variationen är 

för liten och det framgår att de som arbetar med att vika tvätt önskar att rotationen kan ske oftare, 

nu står de där en vecka i streck. Tre intervjupersoner som arbetar på kontoret och lagret anger 

dock att variationen är bra, till exempel berättar Mathilda att variationen i arbetet är mycket 

viktigt för henne, “För min egen del har jag ju så många olika arbetsuppgifter, man är ju inte fast 

i bara en enda grej, för då står man ju inte ut”. 

 

Det visar sig att de anställdas möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter varierar mellan de olika 

avdelningarna och störst möjlighet att påverka dem har de som sitter på kontoret. Samtliga 

intervjupersoner anger att de har fasta arbetsuppgifter som inte går att ändra på. Dock hävdar 

några av dem att de har en liten möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter, de anger att de kan 

ändra tillvägagångssätt eller välja när under dagen som arbetsuppgifterna ska genomföras, bara 

det passar med tiderna för transporterna. Dock framgår det av intervjuerna att de anställda oftast 

börjar med de arbetsuppgifter som ska genomföras varje dag för att försäkra sig om att de ska bli 

färdiga i tid. 

 

Intervjuerna visar att möjligheten att påverka arbetstider och tider för rast också varierar mellan 

de olika avdelningarna och det visar sig även här att de på kontoret har störst möjlighet till detta. 

Saga från kontoret anger att hon gör som hon vill med sina tider, men att hon oftast tar rast 

samtidigt som de andra för att få sällskap. På de övriga avdelningarna var de anställda osäkra på 

om det ens var möjligt att påverka deras arbetstider. Däremot anger några intervjupersoner att de 

oftast arbetar i en process som är beroende av att alla är på plats och att det därför inte är möjligt 

att påverka arbetstider och raster. 

Samspel mellan kollegor och ledning 

Utifrån intervjuerna är samtliga anställda nöjda med sina kollegor. Tilda berättar att hon trivs 

jättebra med sina kollegor och att hon tror att det är dem som gjort att hon stått ut att arbeta på 

företaget så länge. Petter säger att: “Vi känns mer som en familj än som en arbetsplats”. Dock 

visar intervjuerna att det råder delade meningar om hur bra kontakten med ledningen fungerar 

och även detta har visat sig vara beroende av vilken avdelning de arbetar på. De anställda från 

avdelningen för plagg och mattor känner inte att de har någon kontakt alls med ledningen, medan 

de från kontoret och lagret hävdar att de talas vid varje dag. Mari berättar att ledningen vid ett 
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tillfälle har bytt ut utrustning utan att först prata med de anställda och detta inte uppskattades av 

de anställda på plaggavdelningen. Det framgår även att det kan ta olika lång tid att få igenom 

förändringar beroende på vem i ledningen som kontaktas.  

 

Hälften av intervjupersonerna anser att de får god uppskattning av både kollegor och ledning, 

medan den andra hälften menar att de mycket sällan får uppskattning eller positiv feedback. Här 

framgår det att det främst är de som arbetar på kontoret och lagret som anger att de får 

uppskattning, men även Tilda från plaggavdelningen anger att hon får uppskattning. Mari från 

plaggavdelningen nämner endast ett bonussystem där de får extra betalt om de viker visst många 

plagg per minut som den uppskattning de får. 

Stress på arbetet 

De flesta av intervjupersonerna anger att de upplever stress på arbetsplatsen och det är främst vid 

kortveckor. Detta förklarar dem beror på att företaget aldrig ställer in några transporter och det 

blir därför en heldag som måste jobbas in och om de inte blir färdiga i tid måste de jobba över. 

Anna och Mathilda förklarar att arbetet även är väldigt säsongsbetonat, innan kunderna som hyr 

kläder går på semester är det massor att göra på företaget eftersom de då skickar in sina kläder till 

tvättning och lagning för att de ska vara hela och rena när de kommer tillbaka från sin semester. 

De berättar fortsättningsvis att det under semestermånaderna juli och augusti är betydligt lugnare. 

Det förekommer dock intervjupersoner som upplever stress varje dag och många av de anställda 

upplever ständiga tidskrav. 

 

Under intervjuerna framkom det även vissa positiva åsikter om stress. Mari berättar till exempel 

att: “Lite stress tycker jag alltid är bra, då blir man lite mer peppad och taggad så att man jobbar 

lite bättre”. Mari beskriver även hur hon påverkas vid för mycket stress, ”Jag blir skitsur och 

grinig, det blir bara jobbigt”. De flesta intervjupersonerna använder sig inte av något speciellt 

verktyg för att hantera stress. Intervjupersonen Måns beskriver att han försöker att undvika stress 

så gott det går eftersom han har svårt att hantera stress. Han förklarar även att arbetet oftast flyter 

på så bra, så att han inte behöver stressa. Saga berättar att: “När det är extra stressigt tycker jag att 

det är skönt att få träna på kvällen och rensa hjärnan eller så tar jag med mig en arbetskamrat ut 

och sätter mig i solen och pratar om något annat”. Mathilda beskriver att hon försöker att jobba 

fortare när hon är stressad, trots att hon tidigare i intervjun beskrivit att hon kan få migrän om det 

blir för stressigt. 

 

Det framgår även av vissa intervjupersoner att graden av stress varierar på de olika 

avdelningarna. Mathilda berättar att: “På lagret är vi nog mindre stressade för vi brukar ju hinna 

ändå, sen kan det finnas genvägar att ta, vi fuskar helt enkelt om det blir för tight, på plagg- och 

mattavdelningen tror jag det är lite svårare för där måste liksom allting göras, så jag tror att de är 

mer stressade där”. Det framkom även några reflekterande tankar om bakgrunden till att det 

förekommer stress. Några av intervjupersonerna från produktionsavdelningarna beskriver att 

underbemanning kan vara en orsak till stress. Ett fåtal intervjupersoner beskriver även att 

maskiner som inte fungerar kan ge upphov till stress. 

De anställdas hälsa 

Denna tredje och sista frågeställning är besvarad med hjälp av intervjuer och behandlar hur de 

anställda upplever sin hälsa och vilka faktorer som bidrar till att främja deras hälsa. 
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Under intervjuerna ställdes frågan; Hur upplever du din hälsa? Det visade sig då att 

intervjupersonerna kopplade sitt hälsotillstånd till träningsnivå, kroppsvikt och kostvanor. De 

framgår att de anser att hälsan är något som de själva kan påverka. Samtliga intervjupersoner 

uppger att de har en relativt god hälsa och detta motiveras bland annat genom att Petter berättar 

att han har en god hälsa eftersom han tränar, mår bra och är frisk. Flera av intervjupersonerna 

anger att de ser friskhetsfaktorn som ett tecken för en god hälsa. Intervjupersonen Mari motiverar 

även sin hälsa genom att hon beskriver att hon äter ganska nyttigt. Alla intervjupersoner har 

tidigare nämnt att de upplever smärta i kroppen när de utför sina arbetsuppgifter, men ingen av 

dem uppger att deras smärta påverkar hälsan i någon större omfattning. Anna berättar till exempel 

att: ”Man blir ju lite trött i ryggen ibland, men jag har aldrig varit sjuk på något annat vis, så jag 

tycker att min hälsa är bra”. 

Träning och kost 

Det framgår även att samtliga intervjupersoner anser att deras hälsa skulle kunna förbättras 

genom en ökad träningsmängd. Måns säger till exempel att: “Ja, lönnfet är man ju så lite träning 

skulle inte skada”. Det framgår dock att de anställda inte har så mycket kunskap om hur deras 

hälsa kan förbättras. Många av dem anger endast att de kan träna mer, men de kan inte förklara 

hur detta ska gå till. Träningsnivån bland de anställda varierar mycket, några tränar 4-5 gånger 

per vecka, medan några inte tränar alls. Detta var inget som påverkades av vilken avdelning de 

arbetar på. Anledningen till att de tränar har också visat sig variera. Ett antal intervjupersoner från 

plagg- och mattavdelningen uppger att de tränar enbart för att klara av sina arbetsuppgifter, Nora 

säger: “Jag gymmar för jag har känt själv att jag är väldigt klen och om jag ska orka jobba här så 

måste jag träna upp mig, speciellt i armar, axlar och rygg”.  Dock framgår det att de flesta av de 

anställda tränar för deras egen skull. Intervjuerna visade även att några av de anställda äter enligt 

LCHF-metoden och att flera av de anställda vill förbättra sin kost, men att det inte riktigt är alla 

som vet hur detta ska gå till. Det framgår även att de anställda överlag vill förbättra sin kondition, 

träna mer och gå ner i vikt. 

Förutsättningar och önskemål för att främja hälsan 

De flesta av intervjupersonerna anser att motivationen är den mest begränsande faktorn till att de 

inte gör något för att förebygga eller förbättra sin hälsa. Petter berättar att: ”Ja men det är klart 

om man hade lite mer motivation så skulle man säkert orka träna, det är ju det allt sitter i”. Två av 

intervjupersonerna anger att om de tränar eller inte beror mycket på vad som prioriteras. Mathilda 

resonerar på följande sätt: ”Tid har man väl egentligen alltid, men det handlar väl bara om vad 

man prioriterar att göra”. Flera av intervjupersonerna nämner även tid, lust och ork som 

begränsande faktorer till att träna. Nora berättar att det ibland kan vara svårt att hinna med 

träningen när hon jobbar heltid. Hon anger även att hon är väldigt trött efter en dags arbete och att 

detta kan göra att hon väljer att lägga sig på soffan istället för att träna. En av intervjupersonerna 

betonar även vikten av att få träna tillsammans, Måns säger: “Om man fick träna tillsammans 

med sina arbetskamrater skulle det vara roligare och mer motiverande”. Det framgår att de flesta 

av de anställda gärna skulle träna under arbetstid, de är dock noggranna med att påpeka att detta 

inte är ett alternativ om detta bidrar till att arbetsdagen förlängs. Det visar sig av intervjuerna att 

träning på arbetstid skulle gynna samtliga anställda, men främst de som inte redan tränar på 

fritiden. Mari och Tilda från plaggavdelningen tycker att de borde ha tillgång till ett gym på 

arbetsplatsen. Mari motiverar detta så här: “Jag märker ju av när man är stark så orkar man mer, 

tunga lyft och sånt där och det förebygger ju även skador så jag tycker att man ska styrketräna när 
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man har ett sånt här jobb”. Ett fåtal intervjupersoner uppger även att de skulle uppskatta att enbart 

få gå ut och ta en promenad på arbetstid. 

Friskvårdsinsatser på företaget 

Det framgår av intervjuerna att det inte är alla anställda som känner till vilka friskvårdsinsatser 

som företaget erbjuder. Nora från plaggavdelningen anger att hon inte tror att det förekommer 

några friskvårdsinsatser alls, medan andra beskriver att de anställda får ett friskvårdsbidrag på 

1200 kronor. Detta bidrag kan bland annat användas till att köpa gymkort eller besöka 

simanläggningar. Det framgår även att de cirka sex gånger per år kan använda detta bidrag till att 

besöka en massör. Saga nämner även att det finns en massagestol på företaget som de anställda 

har tillgång till. De flesta intervjupersoner tycker att företagets friskvårdsinsatser är bra, men 

vissa menar på att bidraget är för litet och några önskar även friskvård på arbetstid. Mathilda 

anser att det erbjuds för lite friskvård eftersom de arbetar på en industri och hon skulle gärna vilja 

ha en timmes friskvård på arbetstid. Det framgår av intervjuerna att utnyttjandet av företagets 

friskvårdsinsatser varierar. Det visar sig att det främst är de som redan tränar på fritiden som tar 

del av insatserna, medan de som inte tränar alls är de som inte tar del av dessa friskvårdsinsatser. 

Anna tycker ändå att det är positivt att friskvården som företaget erbjuder är frivillig. Flera av 

intervjupersonerna beskriver att massagen uppskattas och att de utnyttjar den på grund av att de 

har ont någonstans. 
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Resultatdiskussion 

Diskussionen av resultatet landar i ett antal förslag på förändringar av arbetsmiljön men även i 

form av en utveckling av den nuvarande friskvårdsinsatsen. Det är företagets ansvar att dessa 

förslag beaktas och att de skapar goda möjligheter för de anställda att främja sin egen hälsa.  

Den fysiska arbetsmiljön på företaget 

Omgivningsfaktorer 

Intervjupersonerna uppger att de i det stora hela är nöjda med lokalerna, det som upplevs negativt 

är en bristande hemtrevlighetskänsla och dammig luft i vissa lokaler. Prevent (2013) menar att 

det är viktigt för de anställdas hälsa att de trivs på arbetsplatsen och att lokalerna ska vara rena 

och fräscha för att arbetsolyckor inte ska uppstå. Därför är det viktigt att en hemtrevligare miljö 

skapas. Observationerna visar även att golven är hårda och att det är svårt att ta sig fram på vissa 

ställen. Prevent (2013) menar även att golvet ska ha en lämplig svikt för att inte öka 

påfrestningen på de anställdas fötter, ben och rygg. De hårda golven kan alltså vara en bidragande 

orsak till nack- och ryggsmärtan som förekommer på företaget. En åtgärd är därför att 

ergonomiska mattor införskaffas där de anställda ofta står. Prevent (2013) menar även att 

lokalernas storlek ska vara lämplig utifrån verksamheten och det är inte bra om det är för trångt. 

En enkel åtgärd mot detta kan vara en ommöblering av utrustningen för att skapa större 

arbetsutrymmen. Det framgår även att intervjupersonerna är nöjda med belysningen på 

arbetsplatsen och detta är något som Prevent (2013) anger kan bidra till en ökad trivsel och en 

ökad effektivitet, vilket i sin tur kan förbättra de anställdas hälsa och företagets lönsamhet. Vad 

intervjupersonerna tycker om ljudnivån varierar mellan olika avdelningar. Ett fåtal 

intervjupersoner anger en ständigt hög ljudnivå som gör dem trötta. Att en hög ljudnivå medför 

trötthet är något som bekräftas av Prevent (2013) och SOU (2009). SOU (2009) anger även att 

buller kan medföra, försämrad koncentration och därmed ökade risker i arbetet. Den höga 

ljudnivån kan alltså påverka de anställdas hälsa negativt på flera sätt och därför bör detta åtgärdas 

för att förbättra hälsan hos de anställda och detta kan ske genom att erbjuda hörselskydd eller 

öronproppar. Samtliga intervjupersoner anger även att temperaturen är för hög under 

sommarhalvåret och ett förslag från de anställda på hur detta kan åtgärdas är att de får en fläkt där 

de arbetar. Somliga anger även det är för kallt under vintern. SOU (2009) anger att temperaturen 

ska vara anpassad efter arbetet, annars kan den påverka de anställdas prestationsförmåga. Detta är 

alltså något som bör beaktas för att öka effektiviteten på arbetet. 

De anställdas arbete och ergonomiska faktorer 

En sammantagen bild av intervjuerna visar att intervjupersonerna anger att det förekommer 

fysiskt krävande arbetsuppgifter på företaget. Det handlar då främst om tunga lyft, många böj- 

och vridningsmoment, stillasittande vid datorn, vissa står upp hela dagen och monotona 

arbetsställningar som orsakar smärta i nacke, axlar, rygg, armar, leder och fötter hos de anställda. 

Forskning visar att dessa faktorer utgör riskfaktorer för nack- och ryggsmärta (Alipour, 2008; 

Hansson & Sydow, 2011-2012; Nyman, 2008; Rasmussen-Barr, 2009; Schell & Lorenz, 1998). 

Detta bekräftas även av SOU (2009) som menar att tunga lyft kan öka risken för 

belastningsbesvär. Prevent (2013) menar att dessa framförallt drabbar nacke, skuldror, ländrygg 

och armar. FHI (2005) menar att den största risken för belastningsbesvär uppstår vid tunga lyft i 

samband med att kroppen vrids och detta är något som intervjupersonerna anger är vanligt 
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förekommande. Vissa av intervjupersonerna anger att de har ett stillasittande arbete och Prevent 

(2013) menar att även detta kan innebära en ökad risk för belastningsbesvär. Enligt Schell och 

Lorenz (1998) utsätts dessutom ryggen för högst belastning vid sittande position. Prevent (2013) 

menar att det behövs en variation i arbetsuppgifterna och arbetsställningarna eftersom att ett 

monotont arbete ger en ständig likformig belastning som kan bidra till skador. FHI (2005) menar 

att det är viktigt att de anställda har möjlighet att variera arbetsuppgifter, arbetsställningar och 

arbetstempo samt ha möjlighet till återhämtning. För att de anställdas hälsa ska förbättras är det 

därför viktigt att de anställda ska få större möjlighet till återhämtning och att rotationen ska ske 

oftare. Enligt Prevent (2013) kan likformig belastning åtgärdas genom arbetsrotation, 

arbetsutvidgning, arbetsberikning och ökat handlingsutrymme och detta är något som bör beaktas 

på alla arbetsplatser. 

Arbetsklimat på företaget 

De anställdas uppfattningar om arbetet 

Utifrån intervjuerna framgår det att upplevelsen av arbetet varierar mellan de olika avdelningarna 

och anledningen till att vissa inte har en positiv upplevelse av arbetet beror på att det är ensidigt 

och oansvarsfullt. Ensidigt arbete är en riskfaktor för nack- och ryggsmärta (Alipour, 2008; 

Hansson & Sydow, 2011-2012; Nyman, 2008; Rasmussen-Barr, 2009; Schell & Lorenz, 1998). 

Utifrån intervjuerna framgår det att de anställdas möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter 

varierar mellan de olika avdelningarna. De flesta av intervjupersonerna anger att de inte har 

någon möjlighet alls att påverka sina arbetsuppgifter och arbetstider. Forskning visar att det är 

viktigt för en bra arbetsmiljö att de anställda ska ha inflytande över sina arbetsuppgifter, 

arbetstider och raster (FHI, 2005; Hanson, 2004).  

 

Intervjuerna visar även att arbetets variation varierar mellan de olika avdelningarna. Flera 

intervjupersoner anger att variationen är för liten och att de därför gärna skulle se att rotationen 

skedde oftare, Prevent (2013) betonar vikten av variation i arbetsuppgifterna och det framgår av 

Alipour (2008), Hansson och Sydow (2011-2012), Nyman (2008), Rasmussen-Barr (2009) och 

Schell och Lorenz (1998) att ensidigt upprepat arbete i sig är en riskfaktor för nack- och 

ryggsmärta. Den låga variationen i arbetet kan därför vara en bidragande orsak till att det 

förekommer nack- och ryggsmärta på företaget. 

 

Samspelet mellan kollegor och ledning 
Intervjuerna visar att det råder delade meningar om hur bra kontakten med ledningen fungerar 

och detta har visat sig vara beroende av vilken avdelning de arbetar på. Vissa intervjupersoner 

uppger att de inte har någon kontakt alls med ledningen, medan vissa hävdar att de talas vid varje 

dag. Arbetsmiljöverket (2012) betonar vikten av en god kommunikation och ett bra samarbete 

mellan de anställda och ledningen. Därför är en rimlig rekommendation att skapa ett bra 

samarbete på arbetsplatser. En intervjuperson berättar att ledningen vid ett tillfälle bytt ut 

utrustning utan att först prata med de anställda och att detta inte var uppskattat. Det är utifrån 

detta rimligt att anta att relationen mellan de anställda och ledningen kan påverkas negativt av 

detta. Hanson (2004) menar även att det är viktigt att ledningen skapar möjlighet för de anställda 

att känna sig delaktiga för att inte tilliten och synen på ledningen ska påverkas negativt. Det 

framgår dock av intervjuerna att de anställda trivs med sina arbetskollegor och att detta upplevs 

viktigare än att trivas med arbetet i sig. Hanson (2004) menar att det är viktigt att de anställda 
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känner arbetsglädje, stolthet och välbefinnande för att hälsan ska bevaras. 

 

Hälften av intervjupersonerna anser att de får god uppskattning av både kollegorna och 

ledningen, medan den andra hälften menar att de mycket sällan får uppskattning eller positiv 

feedback. Enligt FHI (2005) är det viktigt för de anställdas hälsa att de får stöd och bekräftelse 

från företaget. Forskning hävdar även att brist på uppskattning kan påverka uppkomsten av nack- 

och ryggsmärta (FHI, 2005; Hansson & Sydow, 2011-2012). Av intervjuerna framgår att ett 

bonussystem tolkas som uppskattning. Att de anställda lyfter fram ett bonussystem som 

uppskattning tyder på en bristande uppskattning för de anställda. Om uppskattningen förbättras 

på arbetsplatsen kan detta bidra till en ökad hälsa bland de anställda. 

Stress på arbetet 

Resultatet visar att stress genomgående är den främsta faktorn som påverkar de anställdas 

arbetsmiljö och hälsa negativt. Vissa av de anställda anger att de ibland upplever stress på 

arbetsplatsen medan andra anger en ständigt upplevd stress. Det framgår även av resultatet att 

stressen upplevs både positiv och negativ av de anställda, vissa anger att de arbetar mer effektivt 

medan andra anger att de försämrar deras arbetskapacitet. Forskning visar att stress i lagom 

mängd kan vara positivt, men att långvarig stress ger negativa konsekvenser för individen 

(Prevent, 2013) och att en vanlig konsekvens av stress är smärta i nacke och rygg (Nyman, 2008; 

Schell & Lorenz, 1998). Det är utifrån detta möjligt att de anställdas nack- och ryggsmärta 

orsakas av den stress de upplever på arbetsplatsen. 

Det framgår även av intervjuerna att graden av stress varierar mellan de olika avdelningarna och 

stressen uppkommer på grund av att de ständigt arbetar i ett flöde som inte får stanna av. Detta 

går att koppla till Prevent (2013) som menar att stress kan orsakas av en kvantitativ 

överbelastning, vilket innebär att de anställda inte har så komplicerade arbetsuppgifter, men att de 

utsätts för sådan tidspress att de aldrig får tid för återhämtning. Vissa av intervjupersonerna anger 

även att de upplever en hög ljudnivå och det är något som SOU (2009) menar kan bidra till ökad 

stress. 

 

Många av intervjupersonerna anger att deras arbete inte är givande och det framgår att detta 

främst beror på att de anställda har för lite ansvar och för ensidiga och enkla arbetsuppgifter. 

Detta är också något som Prevent (2013) hävdar kan vara en bidragande orsak till stress. Prevent 

(2013) anger även att hög kontroll och höga krav kan bidra till en positiv stress som ökar de 

anställdas arbetsförmåga. Det framgår även att de anställda har ett lågt inflytande på arbetsplatsen 

och Prevent (2013) menar att inflytande över arbetet är en viktig faktor för att motverka stress på 

arbetsplatsen.  

 

Resultatet visar även att tidspressen som de anställda upplever påverkar användandet av 

hjälpmedel, när de anställda är stressade används inte hjälpmedlen på grund av att arbetet då tar 

längre tid. Prevent (2013) betonar vikten av att använda hjälpmedel vid tunga lyft och den 

bristande användningen av hjälpmedel kan vara en bidragande orsak till att nack- och ryggsmärta 

förekommer på företaget. Av resultatet är det rimligt att anta att det inte spelar någon roll hur bra 

hjälpmedlen fungerar, eftersom att nyttjandegraden ändå främst påverkas av den tidspress som de 

anställda upplever. För att åtgärda detta kanske det inte räcker med att effektivisera utrustningen, 

utan förändringen kanske måste ske i de anställdas arbetsmängd. Det framgår även av 

intervjuerna att de anställda har god kunskap om lyftteknik, men att det pressade tidschemat 

ibland gör att de slarvar med detta. Vilket tyder på att företaget antingen måste minska den 
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dagliga arbetsmängden, anställa mer personal eller hjälpa varandra mer mellan avdelningarna för 

att de anställda ska uppnå en bättre hälsa.  

 

Det framgår av resultatet att endast ett fåtal av de anställda använder sig av ett speciellt verktyg 

för att hantera stress. En av intervjupersonerna anger till exempel att hon försöker arbeta fortare 

när hon blir stressad, men tidigare under intervjun nämner hon att hon ofta får migrän om hon 

utsätts för stress. Detta kan anses vara en motsägelsefull handling om personen vill erhålla en god 

hälsa. Prevent (2013) menar att stressen på företaget kan förebyggas genom att de anställda får 

lära sig olika avslappningsmetoder så att de själva kan hantera sin stress. Detta är därför något 

som bör beaktas. 

 

Alla ovan nämnda brister tyder på att företaget inte har en så god arbetsmiljö och detta är därför 

ett insatsområde som bör åtgärdas.  

De anställdas hälsa 

Enligt Green och Tones (2010) skapas ett etiskt dilemma om individers hälsa inte bedöms av dem 

själva utan av experter. I denna studie har de anställda själva bedömt sin hälsa och det framgår av 

resultatet att de anställda upplever att de har en relativt god hälsa. Ett anmärkningsvärt resultat är 

att samtliga anställda anger att de har någon form av nack- och ryggsmärta, det framgår även att 

männen anger att detta inte beror på arbetet, medan kvinnorna anger att smärtan är 

arbetsrelaterad. Detta är dock inte statistiskt säkerställt, vilket medför att inga signifikanta resultat 

kan uppvisas. Trots att de anställda upplever smärta i kroppen när de utför sina arbetsuppgifter, 

anger de inte att detta påverkar deras hälsa. Det framgår av resultatet att några av de anställda 

upplever att de har en god hälsa för att de är friska. Detta kan enligt Medin och Alexanderson 

(2000) kopplas till att de har en biomedicinsk syn på hälsa.  

Friskvårdsinsatser på företaget 

Det framgår av resultatet att företaget erbjuder friskvård i form av ett friskvårdsbidrag på 1200 

kronor, att de sex gånger per år har tillgång till en massör och att de har en massagestol på 

företaget. Detta friskvårdsbidrag ökar möjligheten för de anställda att själva få välja vilka 

friskvårdsinsatser de ska delta i. Vid friskvårdsinsatser kan etiska dilemman uppkomma och det 

är viktigt att dessa beaktas. Maravelias (2006) menar att det till exempel kan uppkomma ett etiskt 

dilemma om företaget erbjuder friskvårdsinsatser på arbetsplatsen och de anställda upplever 

friskvården som ett krav. Detta skapar ett problem eftersom att friskvård ska vara frivilligt och 

här kan graden av frivillighet påverkas.  

Utveckling av friskvårdsinsatsen 

Maravelias (2006) och Green och Tones (2010) betonar vikten av att friskvårdsinsatser ska vara 

frivilliga för de anställda och de ska själva avgöra om de vill ta till sig av dem. Därför kommer 

denna utveckling av friskvårdsinsatsen att genomsyras av ett frivilligt deltagande och delaktighet. 

Utifrån de anställdas behov, förutsättningar och intressen kan den redan befintliga 

friskvårdsinsatsen kompletteras med föreläsningar om kost, träning, motivation och 

stresshantering och även med ett ökat utbud av fysisk aktivitet och ett träningsprogram för att 

stärka nacke- och rygg. I denna utveckling av friskvårdsinsatsen kommer etiken att beaktas bland 

annat genom att de anställda är delaktiga i utformandet av den. Enligt Green och Tones (2010) 

kan det uppstå ett etiskt dilemma om experter fattar beslut åt de anställda om vilka 
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friskvårdsaktiviteter som är lämpliga för att förbättra deras hälsa. Föreläsningar kan erbjudas 

eftersom resultatet visade att de anställda inte har så mycket kunskap om hur deras hälsa kan 

förbättras. Enligt Maravelias (2006) framgår vikten av att individer ska tillåtas ta ansvar för sin 

egen hälsa men en förutsättning för att detta ska få ske är att individen har försetts med 

expertkunskaper. Detta ska i så fall beaktas vid dessa föreläsningar genom att experten kommer 

att betona att detta endast är tips och råd för hur hälsan kan förbättras. Dessa föreläsningar 

kommer att vara frivilliga och det är upp till de anställda att avgöra om de vill delta eller inte. 

Resultatet visar att vissa av de anställda inte utövar någon fysisk aktivitet alls och att anledningen 

till detta främst beror på att de saknar motivation, därför kan även föreläsningar om motivation 

och motiverande samtal vara lämpliga. Som tidigare nämnts framgår det av resultatet att de 

anställda ofta upplever stress på arbetsplatsen och på grund av detta bör de få kunskap om 

stresshantering eller avslappningsmetoder. Dessa åtgärder är även bra för att motverka nack- och 

ryggsmärta (Schell & Lorenz, 1998). 

 

Samtliga anställda anger att de har någon form av nack- och ryggsmärta och forskning visar att 

fysisk aktivitet kan användas för att minska individernas smärtupplevelse, stress och 

funktionsnedsättning samt öka det psykiska välmåendet och deras hälsa i stort (Rasmussen-Barr, 

2009; Rasmussen-Barr et al., 2009a; Schell & Lorenz, 1998). Utifrån resultatet kan fysisk 

aktivitet i form av friskvård på arbetstid, gym och promenader vara relevant. Friskvård på 

arbetstid kan erbjudas i form av en friskvårdstimme. Detta förslag motiveras av att de anställda 

har beskrivit att de har ont om tid att träna efter arbetet, är trötta i kroppen efter en hel arbetsdag 

och att vissa anger att de gärna tränar i grupp. Resultatet visar även att vissa av de anställda 

utövar fysisk aktivitet enbart för att klara av sina arbetsuppgifter och därför bör tid till detta ges 

under arbetsdagen. Av resultatet framgår det att vissa av de anställda vill ha ett gym på 

arbetsplatsen eftersom de anger att de har ett fysiskt krävande arbete som underlättas av 

muskelstyrka. Anledningen till att gymmet bör finnas på företaget är för att det ska vara 

lättillgängligt eftersom intervjupersonerna anger att tiden är en begränsande faktor för fysisk 

aktivitet. Resultatet visar att flera anställda uppskattar promenader och ett förslag är därför att 

lunchen förlängs med 15-20 minuter så att de anställda hinner gå på en promenad. Detta skulle 

bidra till att produktionen står still i 15 minuter, men det är rimligt att anta att detta ändå kan 

bidra med en ökad effektivisering under arbetsdagens övriga timmar. 

 

Rasmussen-Barr (2009) och Rasmussen-Barr et al. (2009a) menar att stabiliseringsträning kan 

användas för att minska nack- och ryggsmärta därför kan stabiliseringsträning genomföras på 

arbetsplatsen för att förbättra de anställdas hälsa. Schell och Lorentz (1998) betonar vikten av 

uppvärmning innan kroppen utsätts för fysiskt arbete för att minska risken för skador. Utifrån 

detta bör de anställda ha en gemensam uppvärmning 5-10 minuter innan de börjar med sina 

arbetsuppgifter. 

Slutsats 

Denna studie har visat på ett exempel hur arbetssituationen kan se ut på småföretag och denna ger 

en bild av att det finns en del kunskaper hos de anställda om hur hälsan kan förbättras både vad 

gäller företagets fysiska arbetsmiljö, arbetsklimat och egna friskvårdsinsatser. Dock upplevs 

företagets lönsamhet viktigare än de anställdas hälsa både från de anställda och företagets sida. 

Dessutom upplevs företagets ekonomiska resurser vara för små för att kunna erbjuda en 

friskvårdsinsats som uppfyller de anställdas förutsättningar och intressen. Denna studie visar 

liksom tidigare studier att det är en svårighet att uppnå en god hälsa för de anställda på ett 
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småföretag med knappa resurser. Därför är denna forskning viktig att fortsätta studera och att fler 

konkreta förslag och metoder behövs för att åtgärda den arbetsrelaterade ohälsan. 

Metoddiskussion 

Intervju och observation som metod har efter studiens genomförande visat sig vara bra metoder 

för att uppfylla studiens syfte då de på ett bra sätt kompletterat varandra. Intervjuguiden och 

observationsschemat var väl genomtänkta och detta visade sig genom att dessa bidrog till att 

syftet besvarades och det är även möjligt att använda dessa i andra studier. Användandet av 

intervjuguiden kan dock ha varierat en aning eftersom att det var två intervjuare som genomförde 

fyra intervjuer var. Urvalet för intervjuerna hade dock varit möjligt att genomföra på ett bättre 

sätt för att säkerställa deltagande från företagets samtliga avdelningar, i denna studie uppnåddes 

detta ändå men det var bara tur. De anställdas anonymitet var något som beaktades i denna studie, 

dock gav författarna information till chefen på företaget om studiens genomförande och att åtta 

intervjuer skulle genomföras. Detta medförde att chefen har vetskap om att åtta av hans 21 

anställda deltagit i intervjuerna, vilket medförde att intervjupersonernas anonymitet inte kunde 

beaktats fullt ut. Resultatet av denna studie överensstämmer med tidigare studier bland 

småföretagare, vilket tyder på att denna fallstudie kan generaliseras till liknande småföretag med 

arbetsrelaterad ohälsa. 

 

Reliabiliteten kan ha påverkats av att åtta frivilliga anställda deltog i intervjuerna, det fanns även 

anställda på företaget som var mer tillbakadragna och inte ville delta. Det är möjligt att resultatet 

skulle sett annorlunda ut om även dessa personer deltagit i intervjuerna. Det kan vara så att de 

som anmält sig frivilligt är de som har en bättre hälsa och därmed mindre problem att prata om 

den. Dessutom visade resultatet att de anställda har en biomedicinsk syn på hälsa. Detta kan 

betyda att resultatet om de anställdas hälsa skulle ha sett annorlunda ut om de haft en humanistisk 

syn på hälsa och detta kan ha påverkat reliabiliteten. De följdfrågor som ställts under intervjuerna 

påverkades av att det var två intervjuare och även av de svar respondenterna gav, dessa har 

medfört att följdfrågorna varierat och detta kan också ha påverkat reliabiliteten. Författarna har 

dock varit noggranna med att inte dra andra slutsatser än det materialet visat. Det är möjligt att 

reliabiliteten kan ha påverkats av att respondenterna ger önskvärda svar, men detta har försökts 

undvikas i denna studie genom att respondenterna inte fick vetskap om studiens syfte. 

Validiteten i denna studie anses vara god eftersom att en och samma intervjuguide används av 

båda författarna, resultatet visar att intervjufrågorna undersökte det som avsågs av studiens syfte 

och att det praktiska genomförandet var bra. Det är dock möjligt att analysen har påverkats av 

författarnas subjektiva erfarenheter från deras utbildning.  

Förslag till fortsatt forskning 

Det framgår av resultatet att de anställda har en positiv syn på sitt arbete trots att de inte är nöjda 

med sina arbetsuppgifter och sin arbetsmiljö. Det framgår även att detta främst beror på att de är 

en bra sammanhållning mellan de anställda. Utifrån detta kan det vara intressant att studera om 

sammanhållningen egentligen har en större inverkan på hälsan än vad arbetsmiljön har. Dessutom 

saknar denna studie ett ledningsperspektiv och detta har varit ett medvetet val på grund av 

studiens omfattning men detta är något som kan vara intressant att studera vidare eftersom att 

ledningen har stor betydelse för hälsan på arbetsplatsen. Det kan även vara intressant att forska 

vidare kring friskvårdsinsatserna. Företaget erbjuder i dagsläget ett antal friskvårdsinsatser som 
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engagerar en del av de anställda, det skulle dock vara intressant att undersöka om vår förändring 

av friskvården bidrar med ett engagemang från fler anställda. Eftersom att denna studie bland 

annat har tagit fram en analys av vad företaget erbjuder för friskvård och vilka förhållanden och 

förutsättningar de har skulle den kunna ligga till grund för fortsatt forskning inom liknande 

branscher samt att andra företag kan ta del av studiens resultat vid friskvårdsarbeten.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Arbetsmiljö 
Kan du berätta hur en vanlig dag ser ut för dig? (arbetstider, tider för rast, möjlighet att påverka 

arbetstider, arbetsuppgifter, längd på arbetsuppgifter, påverkan på arbetsuppgifter) 

 

Hur länge har du arbetat här?  Har du haft samma arbetsuppgifter hela tiden? 

 

Kan du beskriva dina arbetstider? 

 

Vilka tider har du rast, hur länge? 

 

Hur upplever du dina möjligheter att påverka dina arbetstider/raster? 

 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

Hur länge genomför du dessa arbetsuppgifter? 

 

Hur upplever du dina möjligheter att påverka dina arbetsuppgifter? 

 

Hur upplever du ditt arbete? (Upplever du att det är varierande, givande, att du känner dig trygg, 

får du uppskattning?) (Hur kommer det sig?) 

 

Hur upplever du att er utrustning fungerar? (Är den väl anpassad efter personalen? Anser du att 

det krävs mer eller annan utrustning/maskiner?)  

 

Har ni några hjälpmedel? I så fall, vilka och används dem(av dig/andra) ? Om inte, varför? 

 

Kan du beskriva dina arbetsställningar? 

 

Upplever du att några av dina arbetsuppgifter är fysiskt krävande? Vilka? På vilket sätt? 

(kondition, styrka) 

 

De anställdas hälsa 
Upplever du någon gång smärta i kroppen när du genomför dina arbetsuppgifter? Vart? När 

upplevs detta? (Vid nej) Har du upplevt smärta vid tidigare tillfällen på arbetet? Vart?)  

 

Upplever du någon gång smärta i kroppen efter avslutat arbete? (kvällar/helger) 

 

Hur upplever du din hälsa? (i en skala 1-10) Hur kommer det sig? Är du nöjd med din hälsa? Vad 

vill du förbättra? 

 

Hur upplever du din arbetsplats? (lokaler, ljudnivå, belysning, temperatur, kollegor/ledning) 
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Hur upplever du dina arbetsuppgifter? (roligt/tråkigt, givande, varierande) 

 

Upplever du att ni har mycket att göra på arbetet? (Upplever du någon gång höga 

tidskrav/prestationskrav?) 

 

Upplever du någon gång stress på arbetet? När? Hur hanterar du det? Har du några bra 

”verktyg” för det? 

 

Hur upplever du att samarbetet fungerar på arbetsplatsen? (mellan ledning och de som arbetar på 

“golvet” och mellan kollegor? 

 

Upplever du att det finns möjlighet att lägga fram nya förslag till förändringar? Behandlas dessa 

förslag? 

 

Friskvård 
Förekommer det friskvård på ert företag? Vad? (tex. friskvårdstimme, massage, friskvårdsbidrag) 

 

(vid ja) Vad tycker du om dessa? Brukar du utnyttja dessa? Vad? (Om inte) Varför? 

 

(vid nej) Är det något som du skulle vilja ha? Hur kommer det sig? 

 

Finns det någon annan friskvård du skulle vilja utnyttja om det erbjöds istället? Vad? 

 

Kan du beskriva dina fritidsintressen? 

 

Kan du beskriva hur du skulle kunna förebygga eller förbättra din hälsa? Vad? Hur? 

 

Upplever du att det är något som du gör för att förbättra/förebygga din hälsa? Vad? Hur? När?  

  Är det något annat som du också skulle vilja göra? Upplever du att det är något av det du gör 

som du enbart gör för att orka med/klara av ditt nuvarande arbete? 

 

(Om de inte redan gör något) Är det något du skulle kunna tänka dig att göra för att 

förbättra/förebygga din hälsa? Vad? Vad upplever du krävs för att detta ska vara möjligt? 

 

(Om de säger nej) Hur kommer det sig? (Har du inte tid, motivation, lust, råd?) 

 

Hur upplever du dina förutsättningar att förbättra eller förebygga din hälsa? 

 

Om du fick tid under arbetsdagen, skulle du då vilja göra något för att förbättra/förebygga din 

hälsa? Upplever du att detta är något som du inte redan gör idag på din fritid? 

 

Är det något mer som du vill berätta som vi inte har tagit upp? 
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Bilaga 2. Observationsschema 

Lokaler  

 

 

 

Belysning  

 

 

 

Ljudnivå  

 

 

 

Temperatur  

 

 

 

Utrustning/hjälpmedel  

 

 

 

Anpassning av 

utrustning/hjälpmedel 

 

 

 

Arbetsuppgifter/arbetsställningar  

avdelningen “plagg” 

 

 

 

 

Arbetsuppgifter/arbetsställningar 

avdelningen “lager” 

 

 

 

 

Arbetsuppgifter/arbetsställningar 

avdelningen “mattor” 

 

 

 

 

Arbetsuppgifter/arbetsställningar 

avdelningen “kontor” 

 

 

 

 

Personal på avdelningarna  
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