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Den höga sjukfrånvaron i Sverige har lett till ett ökat intresse för 
hälsofrämjande arbete i syfte att öka trivseln och minska 
sjukfrånvaron i såväl offentlig som privat verksamhet. Syftet 
med föreliggande studie var att följa upp och undersöka hur 
lagerarbetarna på en distributionscentral upplever det hälso-
främjande arbete som genomförts av ett arbetsmiljöprojekt på 
företaget. De anställdas upplevelse av det hälsofrämjande 
arbetet mättes kvantitativt genom en enkätundersökning som 
besvarades av 154 undersökningsdeltagare, fördelade på två 
enheter. Resultatet visar att den psykosociala arbetsmiljön på 
företaget verkar ha förbättrats. De anställdas motivation, trivsel 
och upplevelse av stöd från förman, gruppchef och arbets-
kamrater tycks ha ökat. Arbetsplatsträffar, ergonomiutbildning, 
ergonomicoacher, massage, konditionstävling, fruktkorg och 
gemensam frukost visade sig vara uppskattade hälsofrämjande 
åtgärder. Detta tyder på att projektet varit framgångsrikt och att 
det i ett fortsatt arbete kan främja en god hälsa, öka trivseln och 
minska sjukfrånvaron på företaget.  
 

 
Bakgrund 
Under senare delen av 1990-talet skedde en markant ökning av långtidssjukskrivna i 
Sverige. Orsaken till detta kunde delvis förklaras i ett allt hårdare psykosocialt klimat 
på arbetsplatserna som uppstått bl.a. på grund av strukturella förändringar i samhället. 
Den ökade globaliseringen och det ökade konkurrenstrycket ledde till att företagen blev 
tvungna att rationalisera och effektivisera sin produktion. Flera studier visar på tydliga 
samband mellan hög sjukfrånvaro och olika faktorer i arbetsmiljön och att sambandet 
mellan försämrad psykosocial arbetsmiljö och sjukfrånvaro har blivit starkare över tid. 
Forskning tyder på att människor med jobb som innebär begränsat handlingsutrymme 
påverkas mer av de ökande kraven än andra. Det är i dessa grupper man främst hittar 
den ökade sjukfrånvaron (Gatu, 2006; Hogstedt, 2004; Marklund, Bjurvald, Hogstedt, 
Palmer, & Theorell, 2005; Miller, 2003). De höga sjuktalen har bidragit till ett ökat 
intresse för hälsofrämjande arbetsmiljöarbete inom privat och offentlig sektor. Det 
hälsofrämjande arbetet är utformat på olika sätt inom olika organisationer. Mot 
bakgrund av detta är det angeläget och intressant att studera och följa upp 
hälsofrämjande arbete som genomförs på olika arbetsplatser i syfte att öka trivseln och 
minska sjukfrånvaron bland de anställda. Föreliggande studie fokuserar på att göra en 
uppföljning av  det hälsofrämjande arbetet som ett arbetsmiljöprojekt genomfört på en 
distributionscentral i Sverige. 
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Arbetsmiljöarbete 
Under våren 1991 skärptes arbetsmiljölagstiftningen inom det psykosociala området 
och arbetsgivarens ansvarsområde utvidgades. Enligt lagen ska varje arbetsplats 
utveckla ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och dra fram riktlinjer för vilka 
lämpliga aktörer som företagen kan vända sig till och samarbeta med i arbets-
miljöfrågor. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska samverka för en god arbetsmiljö. 
Arbetsgivaren ansvarar för att genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 
att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
Skyddsombud och skyddskommitté bevakar och driver på detta arbete. Företags-
hälsovården ska vara samarbetsparter för företagen och bistå företagen med kunskap 
och hjälp. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma 
risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet samt åtgärda och förebygga dessa (AFS 1996: 
6, AFS 2001: 1). Arbetsmiljölagstiftningen utformar regler för de formella aktörerna 
men de informella aktörerna så som kollegor, familj och vänner är också mycket 
betydelsefulla för en god hälsa och miljö på arbetet (Härenstam & Ylander, 2006).  
 
 
Det hälsofrämjande arbetet 
Det hälsofrämjande arbetet fokuserar på att erbjuda och möjliggöra och därmed skapa 
en god hälsa för den anställda i ett strategiskt och kontinuerligt arbete. Detta till skillnad 
från det traditionella arbetsmiljöarbetet som utgår från tanken att förebygga och 
förhindra ohälsa på arbetsplatsen, genom att avvärja mot och skydda sig från 
arbetsmiljöproblem. I det hälsofrämjande arbetet är utgångspunkten liksom vid det 
traditionella arbetet, orsakerna till ohälsa men fokus ligger på friskvårdsfaktorer och 
möjligheter till god hälsa, för att skapa den s.k. ”hälsomedvetna medarbetaren” 
(Folkhälsoinstitutet, 2001; Menckel & Österblom, 2000).  
 
En bra utgångspunkt för att klargöra vad hälsofrämjande arbete egentligen innebär är att 
undersöka betydelsen av begreppen ”hälsa” och ”främja”. Forskarna Thomson och 
Menckel (2000) sammanfattar de svenska ordböckernas definitioner där hälsa likställs 
med begrepp som friskhet, kondition, sundhet, vigör och välbefinnande. Hälsa är ett vitt 
begrepp som påverkas av en mängd olika faktorer hos individen själv och i den 
omkringliggande miljön. Hälsan påverkas av en mängd faktorer såsom fysisk och 
sociokulturell omgivning, genetiskt och socialt arv och olika beteendemönster. Den 
starka kopplingen mellan människa och miljö gör att hälsan aldrig kan ses frikopplad 
från individens livssituation, utan bör ses i sitt sammanhang. Begreppet ”främja” 
innebär att skapa gynnsamma förutsättningar för något. Främjande aktiviteter verkar för 
att stärka den upplevda kvaliteten i arbetet genom att erbjuda och skapa en god hälsa för 
de anställda. Ett företag kan t ex genom att erbjuda ett stödjande socialt klimat på 
arbetsplatsen bidra till ett ökat engagemang och välbefinnande hos de anställda 
(Menckel, 2000; Thomson & Menckel, 1997).  
 
Det engelska begreppet ”workplace health promotion” kan översättas till ”det 
hälsofrämjande arbetet”. Skillnaden är att man i det svenska språket skiljer på 
begreppen friskvård och psykosocialt arbetsmiljöarbete. Denna tudelning kan till viss 
del verka begränsande eftersom friskvårdsbegreppet främst omfattar individrelaterade 
frågor såsom rökning, motion etc., medan det psykosociala arbetsmiljöarbetet ofta 
upplevs som mer organisatoriskt och då snarare för bort tankarna från den enskilda 
individens beteende. Hälsofrämjande arbete är ett vitt begrepp som kan innefatta en 
mängd olika aktiviteter både inom friskvård och också inom den psykosociala 
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arbetsmiljön. Det kan vara allt ifrån att sluta röka till att skapa större delaktighet och 
handlingsutrymme för de anställda på arbetsplatsen (Thomson & Menckel, 1997).  
 
Forskningen inom det hälsofrämjande arbetet tog fart i USA på 1980-talet. I det tidiga 
traditionella friskvårdsarbetet låg fokus på individen och handlade då främst om olika 
friskvårdssatsningar i form av t.ex. rökavvänjning och motions- och 
stresshanteringsprogram. Det var ett individinriktat perspektiv som länge bortsåg från 
kopplingen mellan individen och miljön. En av orsakerna till att mycket av resurserna i 
det hälsofrämjande arbetet har kommit att koncentreras till individuella hälsorelaterade 
beteende är att det under lång tid funnits en viss skepsis mot hälsofrämjande åtgärder 
som innefattar förändringar i arbetets organisation. Alltjämt talar många resultat inom 
arbetsmiljöforskningen för att det är nödvändigt att satsa både på individinriktade 
friskvårdssatsningar och psykosocialt arbetsmiljöarbete för att uppnå ett optimalt 
hälsofrämjande arbete. Man måste se till den mångfald av faktorer som kan påverka och 
har effekter på människors hälsa, i samverkan mellan arbetsgivaren, samhället och 
individen. Denna kunskap har gjort att fokus idag alltmer har förflyttats mot ett 
organisations- och miljöfokuserat perspektiv (Eriksson, 1990; Thomson & Menckel, 
1997).  
 
En god fysisk och psykisk hälsa hos den anställde antas utgöra en resurs både för den 
enskilde individen och för organisationen. Ett hälsofrämjande arbete kan gynna 
företaget genom att bidra till minskade kostnader för sjukfrånvaro och 
personalomsättning och öka de anställdas moral och trivsel. Detta i sin tur kan skapa 
ökad produktivitet och stärka organisationens varumärke i positiv riktning. Man brukar 
skilja på två sätt för organisationen att förhålla sig till det hälsofrämjande arbetet. Det 
ena är att endast betrakta det hälsofrämjande arbetet som ett sätt att minska kostnader 
och problem som är en följd av hög sjukfrånvaro, låg produktivitet och moral hos de 
anställda. Det andra förhållningssättet är att i ett bredare perspektiv främja ett 
hälsomedvetet beteende i organisationen. Det är då viktigt att ha en uttalad hälsopolicy 
på företaget som är väl förankrad i företagsledningen. Hälsa och välbefinnande för 
samtliga medarbetare ses då som en del av företagets vision och som ett led i företagets 
strategi (Folkhälsoinstitutet, 2001; Prevent 2001; Thomson & Menckel, 1997).  
 
Ett interaktionistiskt synsätt innebär att varje människa själv är delaktig och har 
förmåga att själv påverka sin egen situation, istället för tidigare synsätt som betraktade 
människan mer som ett viljelöst offer för yttre miljö och påverkan. Genom att skifta 
fokus från det individrelaterade perspektivet till att istället fokusera på samspelet mellan 
individer, möten, normer och miljön minskar risken för att skuldbelägga enskilda 
individer till att ensamma bära ansvaret för sin sjukdom eller ohälsa (Thomson & 
Menckel, 1997). Det innebär alltså ett bredare perspektiv där även samhället och 
organisationen bör ta sitt ansvar. Ur ett interaktionistiskt perspektiv kan hälsa inte delas 
upp i arbetsliv och fritid, så när man talar om hälsa bör man därför se till människans 
hela livsmiljö. Människan agerar utifrån skilda roller i olika miljöer och arenor t.ex. på 
jobbet och i hemmet. Vi bär med oss olika erfarenheter, värderingar och förhållningssätt 
från olika arenor. Individens arbete och upplevelse av arbetet påverkas av de samlade 
erfarenheter och upplevelser som inhämtas från olika händelser i olika miljöer. Utifrån 
det holistiska synsättet bör individen, miljön och organisationen förstås i ett 
helhetsperspektiv, där olika faktorer samspelar och påverkar förutsättningarna för att 
skapa en god arbetsmiljö (Söderlund, 2003).   
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Hälsofrämjande beteende 
Alla människor är unika individer som själva gör sin egen tolkning av den 
omkringliggande omgivningen och miljön. Den tolkning som individen gör ligger sedan 
till grund för och styr individens beteende och handlande. Våra förväntningar i olika 
situationer har stor betydelse och formar osynliga lagar och normer för olika beteenden. 
Varje situation eller händelse kan då ses som ett möte som uppstår mellan olika 
individer i ett ständigt samspel, utifrån de ramar och förutsättningar som den fysiska 
miljön tillhandahåller (Thomsson & Menckel, 1997).    
 
Det finns en mängd olika beteenden som bidrar till bättre hälsa, livsstil och 
välbefinnande för individen. Bland de hälsofrämjande beteendena ingår det att 
regelbundet motionera och att äta näringsriktig mat. För att upprätthålla och skapa en 
god hälsa är det viktigt att regelbundet utföra någon form av fysisk aktivitet eller 
motionera. Utifrån Folkhälsorapporten (2005) kan det konstateras att de boende i 
Sverige blivit mer fysiskt aktiva och att trenden går mot en allt mer fysiskt aktiv fritid 
för vuxna, (för barn däremot finns det oroande siffror på minskad fysisk aktivitet). 
Rapporter för 2002/2003 visar att 58 % av männen och 60 % av kvinnorna regelbundet 
motionerar (jämförande siffror från början på 80-talet var 47 % av männen och 43 % av 
kvinnorna). Andelen individer som inte motionerar alls har sjunkit från ca 14 % för 
båda könen till 12 % bland männen och 10 % bland kvinnorna år 2002/2003. Andelen 
fysiskt inaktiva individer är större bland lågutbildade jämfört med tjänstemän och 
högutbildade. Det finns ett samband mellan avsaknaden av fysisk aktivitet och en ökad 
förekomst av en mängd kroniska sjukdomar som t.ex. hjärtinfarkt, högt blodtryck, vissa 
cancerformer, åldersdiabetes (typ 2-diabetes), benskörhet och övervikt. Fysisk 
inaktivitet uppskattas stå för 6 % av männens och 3 % av kvinnornas totala 
sjukdomsbörda i Sverige (Folkhälsorapporten, 2005).  
 
För att bevara hälsan och bygga upp immunförsvaret är det viktig att äta en 
näringsriktig kost med mycket frukt och grönsaker. Enligt Folkhälsorapporten (2005) 
var det endast 12 % av alla kvinnor och 4 % av alla män i Sverige som äter frukt och 
grönsaker minst 5 ggr/dag eller motsvarande 500 gram varje dag. Alltjämt har det skett 
en positiv förändring vad gäller de svenska matvanorna. Konsumtionen av grönsaker, 
rotfrukter och frukt har ökat och fettkonsumtionen har sedan mitten av 1980-talet 
stadigt minskat. Uppgifter från Folkhälsorapporten visar att "unga personer mellan 18-
29 år" är den grupp som äter minst frukt och grönt. Det har också visat sig finnas en 
skillnad mellan arbetare/lågutbildade och tjänstemän/högutbildade, där den förra 
gruppen äter mindre frukt och grönt än den senare. Det finns också beteende som man 
bör undvika och som försämrar vår hälsa. Rökning och alkoholkonsumtion är de 
beteende som främst skadar vår hälsa (Folkhälsorapporten, 2005).  
 
 
Hälsofrämjande arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och stöd 
I Arbetsmiljölagen SFS 2004 (2 kap. 1 §, sid. 17) står det att "arbetstagaren skall ges 
möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- 
och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete”. På många arbetsplatser har dock de 
anställda inte så stor möjlighet att påverka och utöva kontroll över sina arbetsuppgifter. 
Karasek och Theorell (1990) är grundarna till krav- och kontrollmodellen som kanske 
är den mest frekvent använda modellen när man ska analyser arbetsrelaterade besvär 
som har att göra med stress. Modellen beskriver förhållandet på arbetsplatsen utifrån 
två dimensioner: arbetskrav och möjlighet till självbestämmande i arbetssituationen 
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d.v.s. kontroll. Höga krav kan kännetecknas av hög arbetsintensitet och stor 
arbetsmängd, vilket kan leda till stressreaktioner. Men höga krav kan också upplevas 
som positivt och utvecklande, när det följs av ökat ansvar i kombination med ökat 
inflytande. Låg egenkontroll är vanligt då arbetsuppgifterna är välpreciserade och 
avgränsade och där det då inte finns utrymme för den enskilde att själv lösa problem 
eller pröva nya metoder. Individen får inte möjlighet att utveckla sin egen förmåga och 
vilja att ta ansvar. Utifrån modellen definieras fyra olika typer av jobb utifrån upplevd 
grad av krav och egenkontroll. Dessa fyra typer omfattar aktiva, passiva, spända och 
avspända jobb. Aktiva jobb kännetecknas av höga krav på jobbet men samtidigt 
tillräckliga resurser och möjligheter att kontrollera kraven. Passiva jobb kännetecknas 
av låga krav men där det saknas förutsättningar att kontrollera och påverka jobbet. Vid 
avspända jobb är kraven låga och egenkontrollen hög. Jobb med hög anspänning, dvs. 
med låg möjlighet till egenkontroll i kombination med höga krav definieras som spända 
jobb. Ett flertal arbetsplatsstudier i USA och i Europa har bekräftat att spända jobb i 
större utsträckning än andra jobb leder till ohälsa. Forskningen har påvisat ett samband 
mellan kombinationen höga krav/låg kontroll och depression, sjukfrånvaro, dålig 
självkänsla etc. Höga krav i kombination med låg egenkontroll förekommer hos ca 10 
% av alla manliga och 15 % av alla kvinnliga arbetstagare i Sverige. Om man under en 
längre tid utsätts för jobb med hög anspänning föreligger en större risk att få psykiska 
problem och hjärt- och kärlsjukdomar. Forskaren Johnson kompletterade modellen 
genom att tillföra ytterligare en dimension - socialt stöd. Det visade sig att risken för 
hjärt- och kärlsjukdomar mer än fördubblades hos individer med höga krav/låg kontroll 
och dåligt socialt stöd, jämfört med individer med låga krav/hög kontroll och 
tillfredsställande socialt stöd. Det sociala stödet fungerar som en buffert mellan 
stressorer på arbetsplatsen och de negativa hälsoeffekterna. Socialt stöd påverkar också 
direkt hälsan och underlättar hälsofrämjande copingstrategier för att handskas med 
stress. Undén m.fl. har i en studie med åtta olika yrkesgrupper visat ett signifikant 
samband mellan hjärtfrekvens och socialt stöd, där bristande socialt stöd var förenat 
med högre hjärtfrekvens än de med tillfredsställande stöd (Eriksson, Moser, Orth-
Gomér, Theorell, & Undén, 1990; Karasek & Theorell, 1990; Weiner, 2001). 
 
Det har visat sig att kvinnor och män som arbetar under hög anspänning och som 
dessutom saknar möjlighet till stöd från chefer och arbetskamrater har störst andel 
besvär till följd av fysiska och psykiska påfrestningar och står för den högsta 
sjukfrånvaron. De kroppsliga besvären och de långa sjukskrivningarna tilltar med 
stigande ålder. Arbetstagare inom kategorin ”spända jobb” står för den högsta andelen 
långtidssjukskrivna. S.k. spända jobb och passiva jobb utan stöd från chefer och 
kollegor dominerar även korttidsfrånvaron. Men forskning tyder på att det främst är 
bristen på socialt stöd som har samband med korttidsfrånvaron. Truckförare är en av de 
yrkesgrupper som är speciellt utsatta för hög anspänning. Ungefär 30 % av truckförarna 
uppgav att de upplevde hög anspänning och de inte fick tillräckligt med stöd av chefer 
och kollegor. Av truckförarna uppgav 31,4 % att de får uppskattning av sin närmste 
chef varje vecka (för samtliga sysselsätta var siffran 30,5 %) och 47,7 % av 
truckförarna får stöd från andra såsom kollegor och familj (jämförande siffra är 56,6 % 
för samtliga sysselsatta). Även i gruppen lagerarbetare är graden av hög anspänning stor 
bland de anställda. Av lagerarbetarna uppger 27,1 % att arbetet ger hög anspänning, 
56,2 % upplever att de har litet inflytande över att kunna påverka utformningen av sina 
arbetsuppgifter och 44,4 % upplever höga krav (Fredriksson, 2005; Hogstedt, 2004; 
Weiner, 2001). 
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Utifrån Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar som bygger på data från 1997 
och 1999 (som görs i anslutning till SCB: s arbetskraftsundersökning), uppgav ungefär 
var fjärde truckförare (23,6 %) att han minst någon gång per vecka upplevde olust att gå 
till jobbet. Detta kan jämföras med 16 % som är genomsnittet för samtliga sysselsatta 
män. Det finns ett klart samband mellan krav, kontroll, stöd och upplevelse av olust att 
gå till jobbet. Studier har visat att ett ökat stöd från chefer och kollegor är den faktor 
som främst har möjlighet att påverka och öka lusten att gå till jobbet för den anställda.  
För att förhindra redan uppkomna besvär samt underlätta en eventuell rehabilitering och 
förhindra långa sjukskrivningar har det visat sig att medbestämmande, egenkontroll och 
stöd från närmsta chef har stor betydelse (Fredriksson, 2005; Weiner, 2001).  
 
 
Sjukfrånvaro och dess orsaker  
Statistiska centralbyrån (SCB) definierar sjukfrånvaro som ”frånvarande från arbetet på 
grund av sjukdom”, och mäts som andel av totalt antal anställda (SCB, 2004). Utifrån 
SCB: s undersökningar är den genomsnittliga sjukfrånvaron för samtliga branscher i 
Sverige 3,2 % (de tre första kvartalen i år 2006). Detta är en minskning med 0,8 % 
jämfört med år 2004. När det gäller den bransch som studeras här, d.v.s. transport, 
magasinering och kommunikation var den genomsnittliga sjukfrånvaron 4 % för de tre 
första kvartalen under 2006. Detta var en minskning med 0,7 % jämfört med år 2004. 
Vid beräkning av andelen sjukfrånvaro i procent bland anställda inom transport, 
magasinering och kommunikation ingår både kollektivanställda och tjänstemän.  
 
Sjukfrånvaron bland de kollektivanställda på det företag som undersöktes i den här 
studien uppgick till 11,2 % för 2004 och var 5,1 % för tjänstemännen. Medelvärdet på 
sjukfrånvaron för samtliga anställda var år 2004 var 8,2 % (Sjukfrånvarostatistik, 
Opublicerat internt organisationsmaterial, 2004-2006). Det kan konstateras att 
sjukfrånvaron på det undersökta företaget är oroväckande hög och att den befann sig 
långt över riksgenomsnittet. Dock finns inga jämförande uppgifter om sjukfrånvaron för 
specifika yrkesgrupper. Däremot kan man utifrån SCB: s undersökningar konstatera att 
sjukfrånvaron i genomsnitt är högre på arbetsplatser med ett stort antal anställda än på 
arbetsplatser där det är färre anställda. Det företag som undersöks i den här studien är 
stort och har över 600 anställda. Den genomsnittliga sjukfrånvaron på arbetsplatser med 
fler än 200 anställda för samtliga branscher var 4,4 % för de tre första kvartalen i år 
2006. Även detta var en minskning på 0,7 % sedan år 2004 (SCB, 2004; SCB, 2006).  
 
Arbetslivet bär inte hela ansvaret för de höga sjuktalen. Av den totala sjukfrånvaron 
uppskattas en fjärdedel bero på faktorer som ligger utanför arbetet. Dock har forskare 
funnit ett starkt samband mellan hög sjukfrånvaro och s.k. ”dåliga” arbetsplatser 
(Fredriksson, 2005).  En av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro i Sverige är besvär 
från muskler och leder. Det finns ett klart samband mellan tungt arbete och allvarliga 
ryggbesvär. Påfrestande arbetsställning, tung manuell hantering och korta upprepade 
arbetsmoment har samband med olika typer av fysiska besvär och sjukskrivningar som 
är över 5 veckor och alltså utgör långtidssjukskrivningar (Fredriksson 2005). Nästan var 
fjärde sysselsatt person i Sverige har under de senaste 12 månaderna haft någon form av 
fysiskt eller psykiskt besvär till följd av arbetet. Under perioden 2003-2006 var ca 15,3 
% av samtliga sysselsatta som rapporterade att de upplevde besvär till följd av arbetet 
men trots detta var på jobbet. Av samtliga förvärvsarbetare uppgav 8,8 % att de 
upplevde besvär till följd av arbetet och som även var borta från jobbet. Av de manliga 
lagerarbetarna uppgav 9,8 % att de haft arbetsrelaterad frånvaro minst en dag. För 
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samtliga yrkesgrupper var siffran 6,2 % (Weiner, 2006).  
 
Den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär för män är förekomsten av 
påfrestande arbetsställningar (8,4 %), följt av stress och psykiska påfrestningar (7,3 %). 
Besvär till följd av tung manuell hantering har ökat sedan 1997, men trenden är på väg 
ned och har sedan 2005 minskat. Män som har ett jobb med en fixerad vriden 
arbetsställning eller med ett flertal vridningar i timmen under en stor del av dagen löper 
dubbelt så stor risk att drabbas av allvarliga ryggbesvär, jämfört med dem som ej har 
sådana arbetsställningar. Generellt sätt så verkar dock den fysiska miljön ha förbättrats i 
Sverige (Fredriksson, 2005; Marklund et al.,  2005). 
 
Sedan 1997 har stressrelaterade besvär hos män ökat mer än andra besvär. För 2006 
noteras en ökning med 1 % jämfört med 2005. För kvinnor är stress och psykisk 
belastning i arbetet den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär. Vid en 
sammanslagning av besvär orsakade av tung manuell hantering, påfrestande 
arbetsställning och korta upprepade moment är dock denna grupp störst. Statistik visar 
att det sedan 1997 har skett en fördubbling av kvinnor med arbetsrelaterade besvär. 
Trenden vände år 2003 då det skedde en minskning av arbetsrelaterade besvär och har 
sedan varit oförändrad under 2005 och 2006 (Weiner, 2006).  
När det gäller lagerarbetare är sjukfrånvaron högre än för övriga yrkesgrupper, men det 
är inte ett jobb som anses särskilt psykiskt påfrestande. Många av lagerarbetarna anser 
att det är ett enformigt arbete (31,7 %) men att det inte är speciellt psykiskt påfrestande 
(32,2 %).  
Fysiska besvär i form av tung manuell hantering, påfrestande arbetsställningar och 
arbetsrörelser är vanliga bland lagerarbetare. Av lagerarbetarna uppger 65,7 % att de 
har ett s.k. tungt arbete (jämförande siffra för samtliga sysselsatta män är 33,1 %), 39,6 
% av lagerarbetarna uppger att de vrider och böjer sig många gånger per dag. 41,1 % 
instämmer helt eller delvis med att de har påfrestande arbetsställningar. 35,1 % uppger 
att de utsätts för kyla på arbetsplatsen. 49 % av lagerarbetarna känner sig kroppsligt 
uttröttad efter jobbet (Fredriksson, 2005).   
 
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien var att följa upp och undersöka hur de kollektivanställda 
lagerarbetarna upplever det hälsofrämjande arbete som har utförts av företagets 
arbetsmiljöprojekt inom två olika enheter på ett distributionsföretag i Sverige. Detta 
gjordes genom att de anställda ombads jämföra sin upplevelse av olika psykosociala 
faktorer i arbetsmiljön idag med hur det såg ut för ett år sedan, för att se om dem 
upplevt att det skett en förändring i någon av dessa faktorer. De olika dimensionerna 
som undersöktes var trivsel, motivation, stöd, kontroll och kommunikation. Vidare 
undersöktes vilka av de hälsofrämjande åtgärderna som projektet genomfört, som de 
anställda ansåg ha bidragit till en bättre arbetsmiljö och ökad trivsel på arbetet, samt om 
detta hänger samman med anställningstid och vilken enhet de anställda arbetar inom.  
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M e t o d  
 

 
Företagets organisation 
Det undersökta företaget är svenskt och har för sin verksamhet i Norden två stora 
lagerplatser belägna i södra Sverige.  I april 2006 bytte företaget ägare och den tidigare 
enda kunden blev företagets ägare. Distributionscentralen tar emot varor från 
underleverantörer som sedan levereras till både varuhus och postorderkunder. 
Logistikverksamhetens huvuduppgift är att lasta rätt varor på rätt lastbil eller container 
och sedan se till så att lasten kommer iväg vid rätt tidpunkt. Lagerarbetarnas kör runt på 
truckar och ”plockar” och lastar varor. Totalt är 620 personer anställda på företaget. 
Distributionscentralen består av två enheter CDC och DC (för att behålla företagets 
anonymitet skrivs inte namnen ut), samt supportfunktioner på IT, HR och Logistik. 
CDC består av 9 avdelningar med sammanlagt 279 anställda. DC består av 5 
avdelningar med sammanlagt 224 anställda. De kollektivanställda arbetar i två skift. 
Det första skiftet är mellan 05.30-14.00 måndag-torsdag, 05.30-17.00 på fredagar och 
det andra skiftet är mellan 14.00-23.00 måndag-torsdag. Dessutom finns det speciellt 
anställda helgarbetare både på CDC och DC (Personalstatistik, Opublicerat internt 
organisationsmaterial, 2006).  
 
 
Arbetsmiljöprojektet 
Vid årsskiftet 2004/2005 startades ett arbetsmiljöprojekt på företaget i syfte att öka 
trivseln och minska den höga sjukfrånvaron på arbetsplatsen. I slutet av år 2004 
uppgick sjukfrånvaron till 11,2 % av de kollektivanställda lagerarbetarna (av dessa stod 
9 % för korttidsfrånvaro som är frånvaro upp till en veckas tid). Sjukfrånvaron för 
tjänstemännen uppgick till 5,1 %. Målet var att minska sjukfrånvaron till en maxinivå 
på högst 4 % sjukfrånvaro för kollektivanställda och 3 % för tjänstemän. Detta mål ska 
vara uppnått den 31 augusti 2008. Projektets syftade till att analysera orsakerna till den 
höga sjukfrånvaron, presentera lösningsförslag och komma tillrätta med sjukfrånvaron, 
samt implementera valda lösningar för att minska sjukfrånvaron (Sjukfrånvarostatisk, 
Opublicerat internt organisationsmaterial, 2004). Personalomsättningen på företaget för 
år 2004 var mellan 14-15 %, för år 2006 var den ca 11 %. Således har det skett en 
minskning av personalomsättningen på företaget (Personalstatistik, Opublicerat internt 
organisationsmaterial, 2004-2006). Dessa siffror kan dock jämföras med den 
genomsnittliga personalomsättningen i den bransch (transport, magasinering och 
kommunikation) dit företagets verksamhet kan klassificeras. För hela branschen var 
personalomsättningen 5,2 % för år 2004 och 5,3 % för 2006 (Folkhälsoinstitutet, 2001). 
 
Projektet leddes av en sammansatt grupp bestående av sju personer varav en 
projektledare som rekryterades internt från företaget. Under hösten 2005 utökades 
gruppen med en extern person från företagshälsovården. Arbetsmiljöprojektet var en del 
av försäkringsbolaget Afa:s försäkringsmetodstöd ”Bättre arbetsmiljö och hälsa” 
(Projektbeskrivning, 2004). Detta innebar att Afa bidrog med kunskap och stöd under 
projektets gång. Projekttiden löpte fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2006-08-31, men avslutas 
inte helt förrän 2008-08-31. Efter projekttidens slut har projektledaren på heltid själv 
fortsatt att driva det hälsofrämjande arbetet på företaget. För att göra en kartläggning av 
nuläget på företaget genomfördes under våren 2005 ett antal intervjuer med de 
anställda. Totalt intervjuades 54 personer varav; 16 gruppchefer, 34 kollektivanställda 
och 4 tjänsteman. Resultatet sammanställdes i rapportform och lades fram och 
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diskuterades på ett storgruppsmöte där framtida prioriteringar fastställdes. Projektet 
distribuerade också i samarbete med Afa försäkringsbolag hälsoundersökningsenkäten 
Aha-enkäten till alla anställda på företaget. Enkäten tjänade som underlag för att skapa 
en bild och göra en kartläggning av de anställdas hälsa, livsstil och arbetsmiljö. 
Resultatet återkopplades sedan både på individ- och gruppnivå och utifrån detta 
formulerades handlingsplaner över hur man skulle göra för att förbättra arbetsmiljön 
och de anställdas hälsa på företaget. Sammantaget visade dessa inledande 
kartläggningar på brister i den psykosociala arbetsmiljön, men även brister i den fysiska 
miljön på arbetsplatsen. Till de faktorer som antogs vara relaterade till den höga 
sjukfrånvaron på företaget hörde bl.a. brister i ledarskapet, bristande kommunikation 
inom organisationen, bristfällig ergonomi och tunga lyft i arbetet. Andra förklarande 
faktorer var att de anställda inte blev sedda som enskilda individer utan snarare som en 
”grå massa” och att en stor andel av de anställda var ung personal med kanske bristande 
arbets- och ansvarskänsla. Andra förklaringar som fördes fram var negativa attityder, 
stress och press bland de anställda. Det framkom också att gruppcheferna saknade 
gemensamma riktlinjer och att de fick dålig återkoppling från ledningen samt att det 
saknades en gemensam samhörighetskänsla på företaget. Dock verkade de anställda 
trivas med sina närmaste arbetskamrater (Nulägesbeskrivning våren 2005, Opublicerat 
internt organisationsmaterial, 2005; En projektledares dagbok, Opublicerat internt 
organisationsmaterial, 2004; Gruppåterkoppling Aha- enkäten, Opublicerat internt 
organisationsmaterial, 2005).  
 
Under kartläggningsarbetet framkom ett flertal tänkbara åtgärder för att råda bot på den 
höga sjukfrånvaron och öka trivseln på arbetsplatsen. Några av dessa åtgärder var 
följande; att öka delaktigheten och ansvars- och samhörighetskänsla bland de anställda, 
klara och tydliga riktlinjer från ledningen, och föra fram ökade krav på cheferna att bli 
mer lyhörda och ge ökad uppskattning till sina anställda. Andra förslag som fördes fram 
var att skapa ett bättre tempererat klimat, arbetsanpassade kläder, ergonomiutbildning, 
införandet av en friskbonus, kortare arbetsdagar, mer rotation och en översyn av 
rekryteringsprocessen (Nulägesbeskrivning våren 2005, Opublicerat internt 
organisationsmaterial, 2005; En projektledares dagbok, Opublicerat internt organisa-
tionsmaterial, 2004).  
 
 
Hälsofrämjande aktiviteter avseende psykosocial arbetsmiljö 
För att åtgärda den bristande kommunikationen mellan olika grupper av anställda 
infördes obligatoriska arbetsplatsträffar (APT) som en del av det psykosociala 
arbetsmiljöarbetet. Dessa APT var tänkta att genomföras 4 gånger per år för samtliga 
avdelningar på företaget. Vidare erbjöds en utbildning i mötesteknik för cheferna. Det 
verkade också finnas brister i ledarskapet och cheferna själva efterfrågade en ledar-
skapsutbildning. Projektet genomförde en kompetensinventering hos gruppcheferna och 
förmännen för att ta reda på vilka kunskaper som fanns och förde upp behovet av ökade 
ledarskapskunskaper på agendan. Under hösten 2006 påbörjades en 8-dagars ledar-
skapsutbildning för alla intresserade chefer (Slutrapport och sammanställning för det 
interna projektet, Opublicerat internt organisationsmaterial, 2006).  
 
På företaget saknades ett gemensamt introduktionspaket för nyanställda. Den rutin som 
fanns var att respektive gruppchef tog med den nyanställda på en rundvandring på 
arbetsplatsen och delade ut informationsmaterial. Efter det tog förmannen eller en 
fadder vid som hade hand om den fortsatta upplärningen. Vid nulägesanalysen framkom 
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att drygt 30 % av gruppcheferna ansåg att introduktionen behövde förbättras och ett 
enhetligt introduktionspaket efterfrågades. Projektet genomförde därför ett förbättrings-
arbete avseende introduktionen av nyanställda i form av ett introduktionspaket 
(Slutrapport och sammanställning för det interna projektet, Opublicerat internt 
organisationsmaterial, 2006; Nulägesbeskrivning våren 2005, Opublicerat internt 
organisationsmaterial, 2005). 
 
 
Hälsofrämjande aktiviteter avseende fysisk arbetsmiljö 
När det gäller den fysiska arbetsmiljön tillsatte projektet en ergonomigrupp bestående 
av representanter från olika plockavdelningar (som är särskilt utsatta för lyft, vridna 
arbetsställningar och tung hantering). Ergonomigruppens uppgift var att analysera vilka 
moment som medförde fysiska besvär och lägga fram förslag till förbättringar och 
lösningar på dessa problem. Samtliga anställda på företaget fick gå en 3 timmar lång 
ergonomiutbildning. Detta gjordes eftersom ökade kunskaper i ergonomi är en 
förutsättning för att förebygga fysiska besvär vid arbete med lyft, olika arbetsställningar 
och tung hantering. Vidare inskaffades en massagestol som kan bokas utanför arbetstid. 
Det ges även ett friskvårdsbidrag till alla tillsvidareanställda på maximalt 1 200 kr som 
kan användas på olika träningsanläggningar eller för annan friskvård i form av massage 
(Slutrapport och sammanställning för det interna projektet, Opublicerat internt 
organisationsmaterial, 2006).  
 
Kost och motion är två mycket viktiga faktorer för att skapa en god hälsa. För att 
förbättra de anställdas fysiska kondition och öka samhörighetskänslan bland de 
anställda genomförde projektet en konditionstävling (Femmannakondisen). De anställda 
försågs dagligen med en färsk fruktkorg. Under hösten 2006 genomförde projektet 
möjligheten att för de anställda till en rimlig kostnad äta frukost på arbetsplatsen. För 
att öka trivseln köptes det även in dukar och växter till personalmatsalarna (Slutrapport 
och sammanställning för det interna projektet, Opublicerat internt organisations-
material, 2006).  
 
 
Undersökningsdeltagare  
I undersökningen deltog sammanlagt 154 personer varav 115 män (75 %) och 39 
kvinnor (25 %). Det var jämn könsfördelning på de två enheterna. Medelåldern var 29 
år (28,9 år, Standardavvikelsen(SD)=7,97). Totalt besvarade 59 personer från DC och 
94 personer från CDC enkäten. En person hade inte besvarat men lämnat in enkäten 
ändå och utgör alltså ett bortfall. Av undersökningsdeltagarna hade 30,5 % (47 
personer) varit anställda i mindre än ett år, 21,4 % (33 personer) hade varit anställda 
mellan 1-3 år och 48,1 % (74 personer) hade varit anställda i mer än 3 år.  
 
 
Utförande 
Information samlades in via enkäter. För att maximera svarsfrekvensen delades 
enkäterna ut vid de olika avdelningarnas respektive arbetsplatsträffar och när detta inte 
var möjligt delades enkäter även ut vid skiftbyten på de två enheterna. Eftersom 
enkäterna riktade sig till de kollektivanställda lagerarbetarna fick gruppchefer, förmän 
och ställföreträdande förmän ta en paus och lämna lokalen. För att säkerställa 
anonymiteten lades enkätsvaren i en försluten postlåda i pappkartong. För att 
möjliggöra jämförelser mellan olika enheter, trots ett lägre deltagarantal på DC, ombads 
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gruppcheferna på DC att i främsta hand ta ut anställda som arbetat längre tid än ett år 
för att svara på enkäten. Detta medför en viss skevhet i studien och är naturligtvis inte 
optimalt.  
 
 
Enkät 
Första sidan i enkäten innehöll ett introduktionsbrev där undersökningsdeltagarna 
informerades om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst 
kunde avbryta studien om så önskades. Enkätformuläret bestod av fyra s.k. bakgrunds-
frågor som behandlade frågor om kön, ålder, anställningstid och vilken enhet man 
tillhörde. Första delen bestod av frågor som i ett förändringsperspektiv ämnade att ta 
reda på hur den anställde upplevde sin psykosociala arbetsmiljö idag jämfört med för ett 
år sedan. De olika dimensionerna som mättes var grad av trivsel, motivation, stöd av 
förman, gruppchef och arbetskamrater, möjlighet att påverka utformningen av sina 
arbetsuppgifter, vilja att påverka arbetsuppgifterna och upplevelsen av information från 
ledningen och företaget. 
 
Svarsalternativen på enkätfrågorna var av två typer. Majoriteten av svarsalternativen låg 
på ordinalnivå och mättes av en Likertskala, (1=mycket dåligt/mycket sällan/aldrig, 
2=dåligt/ganska sällan, 3=varken eller/ibland, 4=bra/ganska ofta, 5=mycket bra eller 
mycket ofta/alltid). Vid frågor som innehöll ett förändringsperspektiv fanns ytterligare 
ett svarsalternativ där undersökningsdeltagaren kunde ange om vederbörande var 
anställd på företaget för ett år sedan. Sista delen i enkäten bestod av frågor med mer 
konkreta frågeställningar om upplevelsen av de hälsofrämjande aktiviteter som 
projektet genomfört för att förbättra arbetsmiljön och trivseln på arbetsplatsen. De 
aktiviteter som berördes var följande; arbetsplatsträffar, introduktionspaket, ergonomi-
utbildning, ergonomicoacher, massage, fruktkorg, dukar och växter i matsalen, frukost 
och femmannakondisen (gruppkonditionstävling). Svarsalternativen mättes även här 
med hjälp av en Likertskala, där 1=nej absolut inte/mycket dåligt, 2=nej, kanske 
inte/dålig, 3=tveksamt/varken eller, 4=ja, kanske/bra och 5=ja, absolut/mycket bra) och 
två frågor (angående ökade kunskaper i ergonomi och användandet av massage) 
besvarades genom att kryssa i svarsalternativen nej eller ja (nej=1 och ja=2). Enkäten 
avslutades med en fråga som handlade om ägarbytets påverkan på samhörighetskänslan 
på företaget.   
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R e s u l t a t  
 
 
Totalt besvarades enkäten av 154 personer varav 59  från DC och 94 från CDC. Av 
undersökningsdeltagarna på DC hade 12 % varit anställda i mindre än ett år, 20 % hade 
varit anställda i mellan 1-3 år och 68 % hade varit anställda i mer än tre år. På CDC 
hade 43 % varit anställda i mindre än ett år, 22 % hade varit anställda mellan 1-3 år och 
35 % hade varit anställd i mer än 3 år. De som varit anställda mellan 1-3 år upplevde 70 
% att det skett någon förändring i arbetsmiljön och av dem som varit anställda mer än 3 
år upplevde 46 % att det skett någon förändring. 
 
 
Resultat för den psykosociala arbetsmiljön.  
I tabell 1 nedan redovisas medelvärden och standardavvikelser för de anställdas 
upplevelse av det psykosociala förändringsarbetet. De faktorer som mäts är upplevelsen 
av trivsel, motivation, stöd från förman, stöd från gruppchef och stöd från arbets-
kamrater idag jämfört med för ett år sedan. Uppdelning görs utifrån enhet; DC eller 
CDC, samt anställningstid, dvs. om man varit anställd i mindre än 1 år, mellan 1-3 år, 
eller mer än 3 år.  
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Tabell 1. Beskrivande statistik medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för 
upplevelsen av olika arbetsmiljöfaktorer idag och för ett år sedan, för de två enheterna i 
relation till anställningstid.  
  Anställningstid   
 <1 år 1-3 år >3 år Totalt 
Arbetsmiljöfaktor 
och tidpunkt 
Enhet 

M SD M SD M SD M SD 

Trivsel då          
DC   3,6 1,1 3,5 0,9 3,5 0,9 
CDC   3,6 0,9 3,7 1,1 3,7 1,0 
Totalt   3,6 0,9 3,6 1,0 3,6 1,0 
 
Trivsel nu  

        

DC 4,3 0,5 4,0 0,6 3,7 0,8 3,8 0,8 
CDC 4,4 0,6 4,1 0,7 3,9 0,8 4,2 0,7 
Totalt 4,4 0,5 4,1 0,7 3,8 0,8 4,0 0,8 
 
Motivation då  

        

DC   3,3 1,1 3,4 1,1 3,4 1,1 
CDC   3,7 0,9 3,3 1,3 3,5 1,2 
Totalt   3,6 1,0 3,4 1,2 3,4 1,1 
 
Motivation nu  

        

DC 3,6 1,0 3,6 0,7 3,5 1,2 3,5 1,1 
CDC 4,3 0,9 3,8 1,1 3,7 1,2 4,0 1,1 
Totalt 4,2 0,9 3,7 1,0 3,6 1,2 3,8 1,1 
 
Stöd förman då  

          

DC   3,8 1,3 3,0 1,1 3,2 1,2 
CDC   3,6 0,9 3,7 1,4 3,7 1,1 
Totalt   3,6 1,1 3,3 1,3 3,4 1,2 
 
Stöd förman nu 

        

DC 3,7 1,8 4,0 0,9 3,4 1,1 3,5 1,2 
CDC 4,5 0,6 4,2 0,7 4,2 0,8 4,3 0,7 
Totalt 4,4 0,9 4,2 0,8 3,7 1,1 4,0 1,0 
 
Stöd gruppchef då 

        

DC   3,3 1,2 2,8 1,2 2,9 1,2 
CDC   3,0 0,9 3,2 1,5 3,1 1,3 
Totalt   3,1 1,0 3,0 1,4 3,0 1,3 
 
Stöd gruppchef nu  

        

DC 3,7 0,8 4,1 1,0 3,2 1,3 3,4 1,2 
CDC 4,2 1,0 3,5 1,0 3,2 1,4 3,7 1,2 
Totalt 4,2 0,9 3,7 1,0 3,2 1,3 3,6 1,2 
 
Stöd arbetskamrat då 

        

DC   3,6 1,2 3,8 0,9 3,8 1,0 
CDC   3,6 1,0 3,9 1,1 3,8 1,0 
Totalt    3,6 1,0 3,8 1,0 3,8 1,0 
 
Stöd arbetskamrat nu 

        

DC 4,6 0,5 4,1 1,0 4,0 0,7 4,1 0,7 
CDC 4,3 0,9 4,1 0,9 3,8 0,9 4,1 0,9 
Totalt 4,4 0,9 4,1 0,9 3,9 0,8 4,1 0,9 
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Jämförelse av medelvärden nu och då  
Vid en jämförelse av medelvärdena för skattningar av trivsel idag jämfört med för ett år 
sedan verkar det finnas vissa förändringar i trivsel, motivation, upplevelse av stöd från 
förmannen, upplevelse av stöd från gruppchefen och upplevelse av stöd från 
arbetskamrater. Medelvärdena i tabell 1 antyder att trivseln på arbetsplatsen har ökat. 
För ett år sedan var medelvärdet för trivseln 3,6 och idag är den 4,0. När det gäller 
motivation antyder medelvärdena att motivationen på arbetsplatsen har ökat. För ett år 
sedan var medelvärdet för motivation 3,4 och idag är den 3,8. Vidare framkommer att 
stöd från förmannen tycks ökat under det senaste året (från 3,4 till 4,0), liksom stödet 
från gruppchefen (från 3,0 till 3,6) och stödet från arbetskamrater (från 3,8 till 4,1).  
 
 
Trivsel och motivation i förhållande till enhet och anställningstid 
Variansanalys för oberoende mätningar (ANOVA) visade att det fanns ett signifikant 
samband mellan anställningstid och hur man trivs på jobbet idag F (2, 144)= 6,020,  
p=  ,003<p= ,05). Post-hoc test (Scheffé) visade att det förelåg en signifikant skillnad 
mellan en anställningstid på mindre än 1 år och mer än 3 år. De som varit anställda 
mindre än 1 år trivdes signifikant bättre på jobbet än de som varit anställda i mer än 3 
år. Däremot framkom inga signifikanta skillnader i arbetstrivsel mellan enheterna. 
Beträffande motivation fanns det inga signifikanta skillnader som var kopplade till 
enhet och anställningstid.  
 
 
Stöd från förman, gruppchef och arbetskamrater i förhållande till enhet och 
anställningstid 
Medelvärdet för upplevelsen av stöd från förmannen idag tycks ha ökat jämfört med för 
ett år sedan. På DC har medelvärdet ökat från 3,2 till 3,5, och för CDC har medelvärdet 
ökat från 3,7 till 4,3. Skillnaden i stöd mellan de två enheterna är signifikant, F (1,144)= 
11,094, p= ,001<p= ,05. Anställda på CDC upplever att de får mer stöd från sin förman 
än anställda på DC.  
 
De anställdas upplevelse av stöd från gruppchefen tycks också ha ökat jämfört med för 
ett år sedan. Det totala medelvärdet för ett år sedan var 3,0 jämfört med 3,6 i dagsläget. 
Medelvärdet för anställda mellan 1-3 år har ökat från 3,1 till 3,7, och medelvärdet för 
anställda mer än 3 år har ökat från 3,0 till 3,2. När det gäller stöd från gruppchefen 
föreligger en signifikant skillnad mellan anställningstid och upplevelse av stöd från 
gruppchefen idag, F (2, 143)= 4,406, p= ,014<p= ,05. De uppföljande post-hoc testen 
(Scheffé) visade att det inte förelåg någon signifikant skillnad mellan om man varit 
anställd i mindre än 1 år och 1-3 år, eller 1-3 år och mer än 3 år (p= ,000 Däremot fanns 
en signifikant skillnad mellan om man varit anställd i mindre än 1 år och mer än 3 år 
(p= ,000). När det gäller upplevelsen av stöd från gruppchefen rapporterar de som varit 
anställda mindre än 1 år ett större stöd från gruppchefen än dem som varit anställda i 
mer än 3 år. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan enheterna.  
 
Däremot fanns det en signifikant skillnad mellan anställningstid och upplevelsen av 
stöd från arbetskamrater idag. F (1, 145)= 3,803, p= ,025<p= ,05. De uppföljande post-
hoc testen (Scheffé) visade att det förelåg en signifikant skillnad mellan de som varit 
anställda mindre än 1 år och de som varit anställda mer än 3 år, (p=  ,02). Om man varit 
anställd i mindre än 1 år upplever man mer stöd från sina arbetskamrater än om man 
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varit anställd i mer än 3 år. Mellan övriga anställningsgrupper fanns inga signifikanta 
skillnader.  
 
 
Resultat för upplevelse av kontroll och kommunikation i den psykosociala arbetsmiljön  
I tabell 2 nedan redovisas medelvärden och standardavvikelser för de anställdas 
upplevelse av olika psykosociala faktorer. De faktorer som mäts är möjlighet och vilja 
att påverka utformningen av sina arbetsuppgifter, upplevelse av ledningens information 
samt betydelsen av informationsbladet som kommunikationsmedel. Uppdelning görs 
utifrån enhet; DC eller CDC, samt anställningstid, dvs. om man varit anställd i mindre 
än 1 år, mellan 1-3 år, eller mer än 3 år.  
 
 
Tabell 2. Beskrivande statistik medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för olika 
arbetsmiljöfaktorer för de två enheterna i relation till anställningstid . 
  Anställningstid   
 <1 år 1-3 år >3 år Totalt 
Arbetsmiljöfaktor 
och tidpunkt 
Enhet 

M SD M SD M SD M SD 

Möjlighet att 
påverka  

        

DC 2,9 1,1 2,9 1,1 2,8 1,1 2,9 1,0 
CDC 3,0 0,9 2,9 1,1 3,2 1,0 3,0 1,0 
Totalt 3,0 1,0 2,9 1,1 3,0 1,1 3,0 1,0 
 
Vilja att påverka 

        

DC 3,9 0,7 4,4 0,5 4,1 1,0 4,1 0,9 
CDC 4,3 0,8 4,6 0,6 4,3 0,7 4,4 0,7 
Totalt 4,3 0,8 4,6 0,6 4,2 0,9 4,3 0,8 
 
Info från 
ledningen 

        

DC 3,7 0,8 3,3 1,0 3,0 1,0 3,1 1,0 
CDC 3,6 1,2 3,3 0,8 3,1 1,0 3,4 1,1 
Totalt 3,6 1,1 3,3 0,9 3,0 1,0 3,3 1,0 
 
Info-bladet, 
kommunikation 

        

DC 3,7 0,8 3,8 0,9 3,6 1,0  3,7 0,9 
CDC 4,0 0,7 3,7 0,9 3,7 1,0  3,8 0,8 
Totalt 3,9 0,7 3,7 0,9 3,7 1,0  3,8 0,9 
 
 
Kontroll och kommunikation 
När det gäller de anställdas möjlighet att påverka utformningen av sitt arbete visar den 
procentuella fördelningen att 32,5 % upplever att de mycket sällan/aldrig eller ganska 
sällan har möjlighet att påverka utformningen av sitt arbete, 36,4 % upplever att de 
ibland kan påverka och 29,2 % upplever att de ganska ofta och mycket ofta/alltid kan 
påverka utformningen av sitt arbete. Det finns inga signifikanta skillnader i möjlighet 
att påverka utformningen av sitt arbete som är kopplade till enhet och anställningstid.  
 
När det gäller de anställdas vilja att i högre utsträckning ha möjlighet att påverka 
utformningen av sitt arbete finns signifikanta skillnader mellan de båda enheterna där 
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de anställda på CDC i högre utsträckning skulle vilja ha möjlighet att påverka sitt arbete 
jämfört med de anställda på DC, F (1, 143)= 4,061, p= ,046<p= ,05. Det fanns inga 
skillnader i viljan att i högre utsträckning ha möjlighet att påverka utformningen av sitt 
arbete kopplade till anställningstid. 
 
För att uppnå en hög trivsel och god arbetsmiljö är det viktigt att de anställa upplever en 
känsla av delaktighet och att det får den information de behöver. Det fanns ett 
signifikant samband mellan anställningstid och upplevelsen av information från 
ledningen, F (2, 144)= 3,213, p= ,043<p= ,05. Det uppföljande Post-hoc testen 
(Scheffé) visade att det fanns en signifikant skillnad mellan om man varit anställd i 
mindre än 1 år och mer än 3 år. De som varit anställda i mindre än ett år ansåg att de i 
större utsträckning fick tillräcklig information från ledningen. 
 
 
Resultat för hälsofrämjande åtgärder inom psykosocial och fysisk arbetsmiljö 
I tabell 3, 4 och 5 nedan redovisas medelvärden och standardavvikelser för anställdas 
upplevelse av de hälsofrämjande åtgärder som införts. Uppdelningar görs utifrån enhet, 
DC eller CDC, samt anställningstid, dvs. om man varit anställd i mindre än 1 år, mellan 
1-3 år, eller mer än 3 år.  
 
 
Tabell 3. Beskrivande statistik medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för olika 
hälsofrämjande åtgärder; arbetsplatsträffar (APT) och introduktionspaket för de två 
enheterna i relation till anställningstid. 
  Anställningstid   
 <1 år 1-3 år >3 år Totalt 
Hälsofrämjande 
åtgärd  
Enhet 

M SD M SD M SD M SD 

Antal APT idag         
DC 2,8 0,8 2,5 1,5 2,3 1,4 2,4 1,4 
CDC 3,2 1,1 3,0 1,1 2,8 1,5 3,0 1,3 
Totalt 3,2 1,1 2,8 1,3 2,6 1,5 2,8 1,3 
 
APT delaktighet 

        

DC 4,4 0,5 4,2 0,6 3,3 1,2 3,6 1,1 
CDC 4,2 0,7 3,8 0,9 3,7 1,1 4,0 1,0 
Totalt 4,2 0,7 4,0 0,8 3,5 1,2 3,8 1,0 
 
Introduktionspaket 

        

DC 3,9 0,4 3,1 1,1 3,3 1,1 3,3 1,0 
CDC 4,1 0,8 3,1 0,8 3,2 1,2 3,5 1,0 
Totalt 4,0 0,7 3,1 0,9 3,3 1,1 3,5 1,0 
 
 
Arbetsplatsträffar (APT)  
Arbetsplatsträffar ska vara ett forum för informationsspridning och skapa möjlighet till 
delaktighet. De anställda uppger att de i genomsnitt har haft 2,8 arbetsplatsträffar det 
senaste året. Det visade sig att 37,6 % endast hade haft två eller färre arbetsplatser det 
senaste året och 7,1 % hade haft tre APT. Totalt har 44,7 % uppgett att de inte nått upp 
till de rekommenderade fyra APT per år.  36,3 % uppgav att de haft fyra eller fler APT. 
Övriga procent är bortfall. Det flesta verkar positiva till införandet av APT. Av samtliga 
undersökningsdeltagare uppger 63 % att det tycker att det är lagom med APT 1-4 
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ggr/år, 24 % vill ha APT 5-7 ggr/år och 11 % vill ha det 8 eller fler ggr/år. Många av de 
anställda upplever också att arbetsplatsträffarna bidrar till ökad delaktighet. 
Medelvärdet är 3,8. Det finns ett signifikant samband mellan anställningstid och 
upplevelsen om arbetsplatsträffarna bidrar till att skapa större delaktighet, F (2,142)= 
7,171, p= ,001<p= ,05. Det uppföljande post-hoc testen (Scheffé) visade att den 
signifikanta skillnaden finns mellan om man varit anställd mindre än 1 år och mer än 3 
år, p= ,014. Om man varit anställd mindre än ett år är man mer positiv och har ett högre 
medelvärde (3,6), än om man varit anställd i mer än 3 år (3,0).  
 
 
Introduktionspaket  
När det gäller introduktion av nyanställda var det genomsnittliga omdömet på 
introduktionen för samtliga 3,4. Men tittar man på medelvärdet för anställda mindre än 
ett år var medelvärdet 4,0. Det fanns ett signifikant samband mellan anställningstid och 
upplevelsen av introduktionen, F (2, 131)= 5,978 p= ,003<p= ,05. Uppföljande post-hoc 
testen (Sheffé) visade att det förelåg en signifikant skillnad mellan anställningstid på 
mindre än 1 år och 1-3 år, (p= ,007) samt en skillnad mellan mindre än 1 år och mer än 
3 år, (p= ,053). De som nyanställdes under året och som fått ta del av det nyformulerade 
informationspaketet upplever sin introduktion som mest positiv. 
  
 
Tabell 4. Beskrivande statistik medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för 
hälsofrämjande åtgärder: ergonomiutbildning, ergonomicoacher, massage och 
konditionstävling, för de två enheterna i relation till anställningstid 
  Anställningstid   
 <1 år 1-3 år >3 år Totalt 
Hälsofrämjande 
åtgärd  
Enhet 

M SD M SD M SD M SD 

Ökad kunskap i  
ergonomi 

        

DC 1,3 0,5 1,6 0,5 1,6 0,5 1,5 0,5 
CDC 1,6 0,5 1,9 0,4 1,7 0,5 1,7 0,5 
Totalt 1,5 0,5 1,8 0,4 1,6 0,5 1,6 0,5 
 
Egonomicoacher 

        

DC 3,1 1,2 2,8 1,2 2,8 1,4 2,8 1,3 
CDC 4,0 1,0 3,5 1,2 3,6 1,3 3,7 1,2 
Totalt 3,8 1,1 3,3 1,2 3,2 1,4 3,4 1,3 
 
Massage för trivseln 

        

DC 4,4 0,9 3,8 1,3 4,2 1,0 4,2 1,1 
CDC 4,3 0,8 3,8 1,0 4,0 0,7 4,1 0,9 
Totalt 4,3 0,8 3,8 1,1 4,1 0,9 4,1 0,9 
 
Konditionstävling 
för trivseln 

        

DC 4,0 0,6 3,6 1,1 3,2 1,1 3,4 1,1 
CDC 4,1 0,8 3,4 0,9 3,3 0,7 3,6 0,9 
Totalt 4,1 0,8 3,5 1,0 3,3 0,9 3,5 1,0 
 
 
Ergonomiutbildning och ergonomicoacher 
En tredagars ergonomiutbildning för samtliga anställda samt införandet av 
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ergonomicoacher på avdelningarna är ytterligare satsningar för att förbättra arbets-
miljön. Ett chi2-test visade på ett signifikant samband mellan enhet och upplevelsen av 
att de fått ökade kunskaper i ergonomi. CDC har ett något högre medelvärde än DC. 
59,1 % av samtliga upplever att de fått ökad kunskap om ergonomi, och 35,7 % att så 
inte är fallet. Övriga är bortfall. 
 
Av de anställda tycker 50 % att ergonomicoacherna bidragit till en bättre arbetsmiljö. 
Det finns en signifikant skillnad mellan enhet (oavsett fördelning mellan anställningstid 
på det två enheterna), och om man tycker att ergonomicoacherna bidrar till en bättre 
arbetsmiljö, F (1,144)= 10,263, p= , 002<p= ,05, där medelvärdet på CDC är högre 
(3,7) jämfört med medelvärdet på DC 2,8. En del av skillnaden kan förklaras i att det är 
fler nyanställda på CDC.   
 
 
Massage 
När det gäller tillgången till massagestol samt möjlighet till massage utanför arbetstid 
framkom att 28,5 % av de anställda använder sig av massagestolen eller annan massage 
i anslutning till jobbet. Det finns ett signifikant samband mellan enhet och användandet 
av massage, chi2(df=1)= 27,668, p= ,000. Medelvärdet på DC är 1,5 jämfört med 1,2 på 
CDC. Anställda på DC använder alltså massage i större utsträckning än på CDC. Det 
finns också ett signifikant samband mellan anställningstid och om man använder sig av 
massage, chi2(df=2)= 30,811, p= ,000. De som varit anställda i mer än tre år använder 
sig av massage i större utsträckning än de som varit anställda mindre än tre år.  Många 
av de anställda upplever att massagen bidrar till en bättre arbetsmiljö. Medelvärdet är 
4,1 (av max 5).  
 
 
Konditionstävling 
För att förbättra de anställdas hälsa och kondition genomfördes en lagtävling, 
”femmannakondisen”. Av de anställda uppger 12,3 % att de har deltagit i grupp-
konditionstävlingen ”femmannakondisen” och 46,1 % anser att femmannakondisen 
bidragit till ökad trivsel. Det finns inga signifikanta skillnader mellan enheterna eller för 
olika anställningstider. 
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Tabell 5. Beskrivande statistik medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för olika 
hälsofrämjande åtgärder: fruktkorg, dukar/växter och gemensam frukost för de två 
enheterna i relation till anställningstid. 
  Anställningstid   
 <1 år 1-3 år >3 år Totalt 
Hälsofrämjande 
åtgärd  
Enhet 

M SD M SD M SD M SD 

 
Frukt för trivseln 

        

DC 4,6 0,5 4,8 0,5 4,5 0,8 4,6 0,7 
CDC 4,5 0,6 4,3 0,9 4,6 0,7 4,5 0,7 
Totalt 4,5 0,6 4,6 0,8 4,6 0,7 4,5 0,7 
 
Frukost för trivseln 

        

DC 4,4 0,8 4,6 0,5 4,5 0,8 4,5 0,8 
CDC 4,7 0,5 4,6 0,6 4,6 0,5 4,6 0,5 
Totalt 4,6 0,6 4,6 0,6 4,5 0,7 4,6 0,6 
 
Duk/växter för 
trivseln 

        

DC 4,1 0,9 4,3 1,4 4,2 1,0 4,2 1,1 
CDC 4,6 0,5 4,4 0,7 4,4 0,7 4,5 0,6 
Totalt 4,6 0,6 4,3 1,0 4,3 0,9 4,4 0,8 
 
 
Frukt, frukost, dukar och växter  
Som en del i det hälsofrämjande arbetet infördes dagligen nya fruktkorgar. Av de 
anställda uppger 93 % att de brukar äta frukt från fruktkorgen och 91,6 % anser att 
fruktkorgen bidrar till ökad trivsel. Under hösten 2006 infördes även möjligheten att äta 
frukost till en billig summa på arbete. 78,6 % brukar äta frukost på arbetet och 94,1 % 
tycker att frukosten bidrar till en bättre trivsel på arbetsplatsen. Det finns inga 
signifikanta skillnader mellan enheterna eller för olika anställningstider. För att öka 
hemtrevnaden köptes dukar och växter in till arbetsplatsen. Av de anställda anser 85,1 
% att dukar och växter bidrar till ökad trivsel på arbetet. 
 
 
Resultat för betydelsen av ägarbytet för samhörighetskänslan 
I tabell 6 nedan redovisas medelvärden och standardavvikelser för anställdas upplevelse 
av ägarbytets påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Uppdelningar görs utifrån 
enhet, DC eller CDC, samt anställningstid, dvs. om man varit anställd i mindre än 1 år, 
mellan 1-3 år, eller mer än 3 år.  
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Tabell 6. Beskrivande statistik medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för 
upplevelsen av ägarbytets betydelse för samhörighetskänslan för de två enheterna i 
relation till anställningstid. 
  Anställningstid   
 <1 år 1-3 år >3 år Totalt 
Arbetsmiljöfaktor  
Enhet 

M SD M SD M SD M SD 

Ägarbytets betydelse 
för  
samhörigheten 

        

DC 4,1 0,7 4,0 1,0 3,6 1,2 3,8 1,2 
CDC 4,2 0,8 4,3 0,7 3,9 1,1 4,1 0,9 
Totalt 4,2 0,8 4,2 0,8 3,7 1,2 4,0 1,0 
 
 
Ägarbytet 
När det gäller ägarbytet tillfrågade de anställda om de upplevde en ökad samhörighet i 
och med ägarbytet. Av de anställda svarade 66,3 % att ägarbytet lett till ökad 
samhörighetskänsla, medan 9,7 % inte tyckte att så är fallet. 15,6 % är tveksamma och 
övriga har ej svarat på frågan. De som varit anställda i över tre år är något mindre 
positiva till ägarbytet (M= 3,7) än de som varit anställda kortare tid (M= 4,2). 
Skillnaden är dock inte signifikant. Det finns inga signifikanta skillnader mellan 
enheterna. 
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D i s k u s s i o n  
 

 
Syftet med den här studien var att följa upp och undersöka hur de kollektivanställda 
lagerarbetarna upplever det hälsofrämjande arbete som arbetsmiljöprojektet utfört på 
det undersökta distributionsföretaget. Studien undersökte om de anställda upplever att 
det skett någon förändring i den psykosociala och fysiska arbetsmiljön samt vilka 
hälsofrämjande åtgärder som de anställda anser ha bidragit till en bättre trivsel och 
arbetsmiljö. Arbetsmiljöprojektet har genomfört en mängd olika hälsofrämjande 
åtgärder inom skilda områden och yrkesgrupper på företaget. De aktiviteter som valts ut 
för analys i den här studien är de som framstått vara mest betydelsefulla utifrån det 
material som tillhandahållits från företaget och utifrån projektledarens bedömning. Den 
projektgrupp inom företaget som stått bakom de hälsofrämjande åtgärderna efterfrågade 
de anställdas synpunkter varför denna studie fokuserade på de kollektivanställda 
lagerarbetarna. Av de olika yrkeskategorierna inom organisationen utmärktes denna 
grupp också av hög sjukfrånvaro  och en sämre arbetsmiljö än övriga grupper.    
 
 
Uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön 
Den grupp som i störst utsträckning verkar ha upplevt att det skett en förändring i den 
psykosociala arbetsmiljön är de som varit anställda mellan 1-3 år. Av de som varit 
anställda i mer än 3 år är det knappt hälften som upplevt en förändring. Vad detta kan 
bero på är svårt att säga. Kanske kan det vara så att de som arbetat en längre tid kräver 
större förändringar för att det ska kännas märkbart än de som varit anställda en kortare 
tid.  
 
Studien antyder att trivseln och de anställdas motivation ökat det senaste året, vilket är 
positivt. De som arbetat mindre än ett år verkar trivas bäst och de som arbetat i mer än 
tre år har lägst medelvärde av de tre anställningsgrupperna. Även vid undersökning av 
motivationen är det de som arbetat mindre än ett år som verkar vara mest motiverade 
och de som arbetat i mer än tre år som har lägre medelvärde. Detta kan tänkas bero på 
att man som relativt nyanställd har mer energi och är mer nyfiken eftersom det mesta då 
också är nytt och därför ger mer positiva svar. Det kan kanske också vara så att man 
som nyanställd är försiktigare i sin framställning och ogärna vill kritisera sin nyvalda 
arbetsplats.  
 
Enligt Karasek och Theorells (1990) krav och kontrollmodell kan jobb med hög 
anspänning, dvs. jobb med låg kontroll och höga krav, i stor utsträckning leda till stress 
och ohälsa. Undersökningar har visat att personer med jobb inom denna kategori och 
som dessutom saknar möjlighet till stöd från chefer och arbetskamrater har störst andel 
besvär till följd av fysiska och psykiska påfrestningar och står för den högsta 
sjukfrånvaron. Tidigare undersökningar gjorda på företaget har visat att de anställda 
upplever höga krav i sitt arbete (Gruppåterkoppling Aha- enkäten, Opublicerat internt 
organisationsmaterial, 2005). Många av lagerarbetarna i den här studien upplever inte 
att de har speciellt stor möjlighet att påverka utformningen av sitt arbete. Men viljan till 
att i större utsträckning få möjlighet att påverka sitt arbete är dock förhållandevis hög 
hos de anställda. Detta är positivt och bör uppmärksammas av ledningen. Utifrån dessa 
resultat verkar det som att många av lagerarbetarna upplever att de har ett jobb som 
kännetecknas av hög anspänning.  
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Resultat från denna enkätundersökning tydde på att de anställda upplever att de får mer 
stöd av sin förman idag än för ett år sedan. Det visade sig också att de anställda på CDC 
upplever att de får mer stöd av sin förman än anställda på DC. Detta är ett något 
förvånande resultat med tanke på att den tidigare gjorda nulägesanalysen visade på ett 
motsatt förhållande, med hårdare kontroll av ordningsreglerna och sämre 
kommunikation mellan förmän och anställda på CDC, jämfört med på DC. Upplevelsen 
av stöd från gruppchefen är lägre än för förmannen, men upplevelsen av stödet från 
båda tycks ha ökat det senaste året på båda enheterna. De som varit anställda i kortare 
tid än ett år upplever att de får mest stöd och de som varit anställda i över tre år 
upplever minst stöd. Till skillnad från stödet från förmannen finns det här inga 
signifikanta skillnader mellan de två enheterna. Situationen är dock inte helt 
tillfredsställande eftersom de anställda upplever att de inte får tillräckligt med stöd från 
sin förman på DC och från sina gruppchefer både på DC och CDC. Cheferna har 
dessutom själva påtalat behovet av ökad ledarskapsutbildning för att bättre klara sin 
ledarskapsroll. Åtgärder för detta har under hösten 2006 påbörjats i form av en 8 dagar 
lång ledarskapsutbildning för alla intresserade chefer. Frågan är om en sådan utbildning 
borde vara obligatorisk för samtliga chefer.  
 
Även det upplevda stödet från arbetskamrater verkar ha ökat under det senaste året men 
här finns inga skillnader i upplevelsen av stöd idag mellan de två enheterna. 
Sammantaget kan det konstateras att de anställda upplever ett ökat stöd från alla håll, 
d.v.s. förman, gruppchef och arbetskamrater. Detta är mycket positivt. Forskning har 
visat att risken för hjärt- och kärlsjukdomar mer än fördubblats hos individer med höga 
krav, låg kontroll och bristande socialt stöd. Det sociala stödet fungerar som en buffert 
för att individen lättare ska kunna handskas med olika påfrestningar som han eller hon 
utsätts för (Karasek & Theorell, 1990; Weiner, 2001). Om utvecklingen fortsätter i 
samma riktning och stödet fortsätter att öka, kan detta vara en bidragande faktor för att 
skapa ökad trivsel och lägre sjukfrånvaro på arbetsplatsen.  
 
För att känna sig delaktig i sitt arbete är det av största vikt att man som anställd 
upplever att man får tillräcklig och tydlig information från ledningen. En relativt stor 
andel av de anställda upplever att de mycket sällan/aldrig eller ganska sällan får 
tillräcklig information från ledningen. De som har varit anställda mindre än ett år är mer 
tillfreds med informationsflödet än de som varit anställda längre tid. Även här kan detta 
tyda på att man som nyanställd kanske är försiktigare i sin framställning och ogärna vill 
kritisera sin nyvalda arbetsplats. Men det kan också vara så att de som är nyanställda 
faktiskt upplever att de får bättre information än de som varit anställda en längre tid. Ett 
annat sätt att sprida information är genom det informationsblad som företaget skickar ut 
till de anställda att antal gånger per år. Majoriteten av de anställda (84,4 %) läser 
informationsbladet och 66,3 % tycker att informationsbladet bidrar till bättre 
kommunikation. Kommunikationen mellan ledningen och anställda verkar inte vara 
optimal och bör kunna förbättras för att skapa ett främjande klimat som möjliggör en 
god hälsa och en bra arbetsmiljö.   
 
 
Uppföljning av de hälsofrämjande åtgärderna 
Tidigare undersökningar visade på bristande kommunikation och känsla av delaktighet 
bland de anställda på företaget (Nulägesbeskrivning våren 2005, Opublicerat internt 
organisationsmaterial, 2005). Gruppchefens avdelningsmöten för information om 
aktuella händelser, produktion och personalsituationen var tidigare förlagd till skift-



 

 

23

bytena. Detta uppfattades inte som tillräckligt. För att skapa större känsla av delaktighet 
och bättre kommunikation på avdelningarna rekommenderade projektet att varje 
avdelning skulle införa fyra arbetsplatsträffar (APT) per år. Det kan konstateras att 
införandet av APT varit framgångsrikt. En stor del av de anställda vill ha fler APT och 
upplever större delaktighet tillföljd av APT. Det som är mindre bra är att de som arbetat 
längst i företaget upplever lägre delaktighet än de som arbetat kortare tid. De som har 
arbetat mer än 3 år har större kunskap och erfarenhet än de som arbetat kortare tid och 
borde väl kanske då också känna sig mer delaktiga och ha möjlighet att påverka sitt 
arbete. Detta resultat är något nedslående eftersom det tyder på att desto längre tid man 
arbetat på företaget desto mindre engagerad och delaktig känner man sig. Problemet är 
att många av de anställda (45 %) uppger att de inte har uppfyllt det rekommenderade 
målet med fyra APT per år. De anställda upplever att de igenomsnitten haft 2,8 APT det 
senaste året och på DC tycks man haft färre APT. Ett sätt att komma till rätt med detta 
problem är att redan i början på året planera in årets APT och att ledningen verkligen 
prioriterar detta som en del av sin verksamhet.    
 
Den tidigare gjorda undersökningen som projektet genomförde för att kartlägga vilka 
behov som fanns visade att många av de anställda upplevde introduktionen som 
bristfällig. Nulägesbeskrivningen visade att 63 % av de anställda på CDC ansåg att 
introduktionen varit bristfällig och 12 % uppgav att den varit dålig. Endast 25 % tyckte 
att de fått en bra introduktion. På DC ansåg ca 48 % att den varit bristfällig och 34 % att 
den varit dålig eller att man inte fått någon introduktion alls. Endast 18 % tyckte att de 
fått en bra introduktion (Nulägesbeskrivningen 2005, Opublicerat internt material, 
2005). En genomtänkt och välkomnande introduktion är en nödvändig förutsättning för 
att den nyanställda ska känna sig välkommen och på ett så bra och snabbt sätt som 
möjligt kunna sätta sig in i de nya arbetsuppgifterna. De som varit anställda i mindre än 
ett år och därmed tagit del av det nya introduktionspaketet var mycket mer positiva än 
de som varit anställda längre tid och därmed inte fått introduktionspaketet när de 
började på företaget. Detta indikerar att projektets satsning på introduktionspaketet har 
gett utdelning och att de nyanställda är mycket mer positiva till sin introduktion än de 
som ej fått den nya introduktionen vilket bådar gott inför framtiden.  Enligt företagets 
interna statistik var personalomsättningen ca 11 % för år 2006. Detta är en minskning 
med några procentenheter men är alltjämt mycket hög. När en anställd slutar leder detta 
till stora kostnader för företaget i form av kunskapsbortfall, nyrekrytering och 
upplärning av nya anställda. Många unga arbetar på företaget. Unga personer är 
generellt mer lättrörliga på arbetsmarknaden och detta kan leda till hög 
personalomsättning.  Ledningen bör ytterligare fokusera på att marknadsföra företaget 
så att fler medelålders individer söker sig till företaget, samt bygga upp en strategi så att 
medarbetarna stannar kvar och inte slutar efter en kort tid.  Det är då av största vikt att 
de anställda trivs och känner sig motiverade att gå till jobbet.  
 
Projektet införde en tredagars ergonomiutbildning för samtliga anställda samt utbildade 
ergonomicoacher på avdelningarna. En majoritet av samtliga undersökningsdeltagare 
upplevde ökad kunskap i ergonomi och hälften ansåg att ergonomicoacherna bidragit 
till en bättre arbetsmiljö vilket är ett relativt positivt resultat. Det visade sig finnas 
skillnader mellan de båda enheterna vad gäller ökade kunskaper i ergonomi och 
upplevelsen av om ergonomicoacherna bidragit till en bättre arbetsmiljö. På CDC 
upplever man i större utsträckning än på DC att man fått mer kunskap i ergonomi och 
att ergonomicoacherna bidrar till en bättre arbetsmiljö. En del av skillnaden kan 
förklaras i att det är fler nyanställda på CDC. Det kan vara i företagets intresse och se 
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över ergonomicoacherna på DC och kanske ge ytterligare utbildning i ergonomi för de 
anställda på DC så att de kommer upp i samma tillfredsställande medelvärde som på 
CDC. Det verkar även finnas behov för fortlöpande ergonomiutbildningar för samtliga 
anställda.  
 
För att förbättra hälsan bland personalen köptes det in massagestolar som kan utnyttjas 
kostnadsfritt utanför arbetstid. Av samtliga undersökningsdeltagare uppgav 28,5 % att 
de använder massagestolen eller annan massage i anslutning till jobbet och de som varit 
anställda i mer än tre år använder massagen i större utsträckning än övriga. 
Anledningen till detta kan vara att de som varit anställda längre har större behov av 
massage p.g.a. de under längre tid utsatts för fysiska påfrestningar i jobbet. Men det kan 
även vara så att de nyanställda inte fått tillräcklig information om att möjligheten till 
massage finns. De flesta upplever att massagen är en bra hälsofrämjande aktivitet som 
bidrar till en bättre arbetsmiljö.  
 
För att förbättra de anställdas kondition genomfördes en lagtävling ”femmanna-
kondisen”. 100 medarbetare deltog i gruppkonditionstävlingen. Utifrån resultatet på 
enkäten svarade 12,3 % att de hade deltagit i ”femmannakondisen”. Men det är 
betydligt fler (46,1 %) som anser att ”femmannakondisen” bidrar till ökad trivsel. Detta 
kan vara ett tecken på att personalen tycker det är bra med sådana aktiviteter och i 
själva verket efterfrågar fler liknande aktiviteter. 
 
Det är viktigt med en näringsriktig kost för att orka med ett tungt och krävande arbete. 
För att öka möjligheten för de anställda att tillgodose sitt näringsbehov infördes 
dagligen nya fruktkorgar och majoriteten av de anställda uppger att de brukar äta frukt 
från fruktkorgen samt att de tycker att fruktkorgen bidrar till ökad trivsel. Under hösten 
2006 infördes även möjligheten att äta frukost till en billig summa på arbete. Även här 
var en övervägande majoritet positiv till den nya hälsofrämjande aktiviteten. En fysiskt 
trevlig miljö är viktig för hälsan. För att öka hemtrevnaden köptes dukar och växter in 
till arbetsplatsen. Många av de anställda anser att dukar och växter bidrar till ökad 
trivsel på arbetet. Införandet av fruktkorg och frukost är kanske de mest populära 
hälsofrämjande åtgärder som projektet infört. Frukosten ger en bra start på dagen och 
bidrar till ökad gemenskap bland medarbetarna.  
 
 
Arbetsmiljöprojekt kontra hälsofrämjande projekt 
Enligt Menckel och Österblom (2000) omfattar det hälsofrämjande arbetet alla de 
ansträngningar som görs på arbetsplatsen som syftar till att öka välbefinnandet och 
hälsan hos de anställda. Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser ser till orsaker till 
ohälsa, men fokus ligger på att se möjligheter till god hälsa. Det hälsofrämjande arbetet 
fokuserar på att erbjuda och ge möjlighet för de anställda att skapa en god hälsa. 
Arbetsgivaren kan ej totalt ansvara för eller ändra de anställdas beteenden som främjar 
eller motverkar en god hälsa. Detta är individens eget beslut och ansvar. Men det är 
arbetsgivarens ansvar att skapa goda förutsättningar för t.ex. fysisk aktivitet, bra 
kostvanor och rökavvänjning för att främja en god hälsa på arbetsplatsen. Vid det 
hälsofrämjande arbetet ser man till en helhetsbild bestående av de faktorer i olika 
miljöer (jobb, fritid etc.) som påverkar individens hälsa. Detta till skillnad från det 
traditionella arbetsmiljöarbetet som främst syftar till att förhindra eller avvärja redan 
uppkomna besvär (Folkhälsoinstitutet, 2001; Menckel, & Österblom, 2000). Frågan blir 
då om det arbetsmiljöprojekt som varit underlag för den här studien verkligen är ett 
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arbetsmiljöprojekt i traditionell mening eller ett hälsofrämjande projekt. Kanske är det 
så att projektet startades som ett arbetsmiljöprojekt för att sedan mer och mer utvecklas 
mot ett hälsofrämjande projekt.  
 
Företagets arbetsmiljöprojekt startade i syfte att minska den höga sjukfrånvaron som 
uppgick till 11,2 % för de kollektivanställda under år 2004, samt förbättra trivseln på 
arbetsplatsen. Syftet var således att förhindra och avvärja den stora ohälsan på företaget. 
Ledningen satte upp ett mål att sjukfrånvaron inte skulle överstiga 4 % i augusti 2008. 
Detta verkar vara ett orimligt högt satt mål, men en bra ”morot” för att verkligen vidta 
de åtgärder som krävs för att förbättra arbetsmiljön och trivseln på arbetet. Den 
genomsnittliga sjukfrånvaron för kollektivanställda var 9,9 % (varav 6,4 % stod för 
korttidsfrånvaron som är upp till två veckors frånvaro) för 2006. Detta är en minskning 
jämfört med 2004 (Opublicerat internt organisationsmaterial, sjukfrånvarostatistik 
2004-2006). Den önskade nivån på sjukfrånvaron på företaget är dock långt ifrån nådd, 
men man ska inte stirra sig blind på statistik över sjukfrånvaron. Även fast detta 
naturligtvis på lite längre sikt är mycket väsentligt.  
 
Den här studien visar på att ”hälsobarometern” på företaget går mot ökad trivsel och 
motivation hos de anställda. De anställda upplever ett ökat stöd från förmän, 
gruppchefer och arbetskamrater. De hälsofrämjande aktiviteter som projektet genomfört 
har av de anställda upplevts som positivt för trivseln och arbetsmiljön och dessutom 
bidragit till ökad känsla av delaktighet. Men projekttiden löper inte helt ut förrän den 31 
augusti 2008. Utmaningen ligger nu i att fullföra det arbete som har påbörjats och inte 
låta det rinna ut i sanden. Projektet har genom införandet av de hälsofrämjande 
åtgärderna skapat förutsättningar för en mer arbetsmiljövänlig arbetsplats som kan 
erbjuda och möjliggöra en mer hälsomedveten livsstil för de anställda.  
 
 
Metodologiska kommentarer 
Validitet definieras som mätinstrumentets förmåga att mäta just det som under-
sökningen avser att mäta. Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet, d.v.s. 
att samma resultat ska erhållas vid upprepade mätningar. För att säkra en hög reliabilitet 
och validitet i undersökningen krävs en diskussion och utvärdering av huruvida 
slumpmässiga faktorer och andra faktorer än de avsedda kan ha påverkat resultatet 
(Korp, 2002). Målsättningen för denna enkätundersökning var att utifrån ett 
tillgänglighetsurval åstadkomma ungefär lika många undersökningsdeltagare från de 
båda enheterna. Detta för att sedan möjliggöra en jämförande analys mellan enheterna. 
Dessvärre var inte detta praktiskt genomförbart.  Enkäterna till personalen på CDC 
delades ut vid de olika avdelningarnas arbetsplatsträffar. De flesta avdelningarna på DC 
däremot, hade inga arbetsplatsträffar inplanerade och verksamheten hade därför svårare 
för att avvara personal till undersökningen. Eftersom det var ett färre antal 
undersökningsdeltagare från DC blev det nödvändigt att informera gruppchefen om att i 
första hand plocka ut medarbetare som varit anställda i minst ett år. Detta medför en 
viss skevhet i studien, med ett större antal nyanställda undersökningsdeltagare på CDC. 
Detta motsvarar inte verkligheten och är naturligtvis inte optimalt 
 
Vid ett självskattningstest är man intresserad av att ta reda på respondentens subjektiva 
åsikt. Risken finns att svaren i ett självskattningstest kan ha påverkats av olika faktorer 
som snedvrider resultatet. Det kan vara så att svaret inte tolkas på det sätt så som 
respondenten själv avsåg med sitt svarsalternativ. Det kan också vara så att 
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respondenten svarar utifrån en s.k. ”social önskvärdhet”, med det menas att svaret 
påverkas av den allmänt accepterande normen på företaget istället för sin egen åsikt. 
Respondentens mentala tillstånd när han eller hon besvarar enkäten samt den 
omkringliggande miljön kan också påverka resultatet. Detta gör att det är angeläget att 
kritiskt granska olika faktorer som kan tänkas ha påverkat resultatet (Howard, 1994; 
Spector, 1998). I den här studien kan t ex val av tidpunkt för enkätifyllandet ha påverkat 
undersökningsdeltagarnas svar. På CDC fanns möjligheten att dela ut enkäten vid 
arbetsplatsträffarna. Detta var inte möjligt på DC, där enkäten istället delades ut under 
eller efter avslutat skift. Det kan tänkas att de anställda på DC i och med detta var mer 
stressade än de anställda på CDC och därmed också ha påverkat resultatet negativt för 
DC.  
 
Respondenterna fick i den första delen av enkäten skatta förändringen av upplevelsen 
av olika arbetsmiljöfaktorer. Vid analys av alla typer av förändringssituationer är det 
viktigt att iakttaga försiktighet när man drar slutsatser. Det är inte säkert att 
respondenten kommer ihåg hur han eller hon upplevde situationen för ett år sedan. 
Fredriksson (2005) anser att det kan finnas en risk att dagens besvär tar överhand och 
spetsar till bilden av att det blivit sämre. Detta verkar dock inte vara aktuellt i den här 
studien där det snarare skulle råda motsatt förhållande. Respondenterna är generellt mer 
positiva till dagens situation jämfört med för ett är sedan. Fredriksson menar vidare att 
fördelen med retrospektiva frågor är att det är samma person som gör en bedömning av 
två tidpunkter. Detta minskar den snedvridning som skulle ha uppstått om man haft helt 
olika personer vid olika tidpunkter (Fredriksson, 2005). 
 
Det som försvårar utvärderingsarbetet i den här studien är att projektet genomfört en 
mängd olika aktiviteter samtidigt inom olika områden för att förbättra trivseln och 
arbetsmiljön. Detta gör det omöjligt att ta reda på vilka aktiviteter som faktiskt orsakat 
vad. I utvärderingssyfte hade det varit bättre om man genomfört en aktivitet i taget för 
att sedan kunna analysera effekterna av denna aktivitet och eventuellt finna 
orsakssamband. Vid en longitudinell studie mäts förhållandena under en längre tid. Det 
görs en mätning för att se hur det såg ut före interventionen och sedan upprepas 
mätningen för att se om det skett någon förändring efter interventionen (Berg & Bjärås, 
1996; Härenstam & Marklund, 2006).  I den här studien är det oklart hur mycket 
ägarbytet har påverkat arbetsmiljön. En stor del av de anställda har uppgett att de 
upplever ägarbytet som något positivt och att det ökat deras känsla av samhörighet. Det 
är omöjligt att svara på om det är projektets hälsofrämjande åtgärder eller den nya 
ägaren (eller en kombination av båda) som bidragit till den förbättrade psykosociala 
arbetsmiljön på företaget. En viss del av de positiva resultaten kan även bero på den s.k. 
Hawtorneeffekten. Den innebär att de anställda upplever en psykologisk positiv effekt 
av välbefinnande p.g.a. de blivit föremål för undersökningen och därmed sedda och 
bekräftade (Waggoner, 1967). För att den positiva effekten då ska hålla i sig krävs ett 
fortsatt intresse från ledningen och projektet för att skapa goda förutsättningar för en 
god arbetsmiljö i ett mer långsiktigt perspektiv. Det kan dock konstateras att den 
psykosociala arbetsmiljön förbättrats och det är ett mycket positivt resultat i sig.  
 
I denna studie valdes en kvantitativ ansats före en kvalitativ. Orsaken till detta val är att 
de kollektivanställda lagerarbetarna under sin arbetstid är kontrollerade vilket innebär 
att det skulle krävas ett godkännande från förmannen för att en person skulle kunna gå 
ifrån sina arbetsuppgifter för att delta i en intervju. Det skulle då framgå mycket tydligt 
vilka av de anställda som är med i undersökningen och respondenterna skulle kanske 
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inte våga framföra sin sanna åsikt. Detta kan vara speciellt känsligt när studien 
genomförs på uppdrag av företagsledningen. En kvalitativ ansats skulle alltså påverka 
anonymiteten. Med en kvantitativ ansats ökar graden av konfidentialitet och 
anonymitet. I föreliggande studien är en annan fördel med den kvantitativa ansatsen att 
den möjliggör ett betydligt större urval av undersökningsdeltagare. Detta gör att det i 
sin tur är möjligt att relatera resultaten till respektive enhet. 
 
 
Sammanfattande slutsatser 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att den psykosociala arbetsmiljön på 
distributionscentralen tycks ha förbättrats. De anställdas motivation, trivsel, upplevelsen 
av stöd från förmannen, stöd från gruppchefen och stöd från arbetskamrater verkar ha 
ökat det senaste året. Detta skulle kunna tyda på att projektet haft avsedd verkan och 
faktiskt förbättrat arbetsmiljön för de anställda. Många av lagerarbetarna verkar uppleva 
att de har ett jobb med s.k. hög anspänning, dvs. att de inte har så stor möjlighet att 
påverka sitt arbete och att de har höga krav i form av stor kvantitativ belastning och 
tidspress. Detta medför att de löper större risk än vid andra jobb att utsättas för fysiska 
och psykiska påfrestningar. Enkätundersökningen visade att många av de anställda i 
större utsträckning skulle vilja kunna påverka utformning av sitt arbete. Ett 
framgångsrikt sätt att öka de anställdas delaktighet och möjlighet att påverka har varit 
införandet av arbetsplatsträffar, som av de flesta upplevts som något mycket positivt. 
Undersökningen visade att en stor del av de anställda upplever bristfällig information 
från ledningen. Detta är något som borde förbättras för att ytterligare öka medarbetarnas 
känsla av delaktighet i företagets angelägenheter. Vidare framkom att det nyinförda 
introduktionspaketet gjort att de anställda upplever sin introduktion som mycket mer 
positiv än de som varit anställda en längre tid. Ergonomiutbildningen, ergonomi-
coacher, massagestol, konditionstävling, frukt och gemensam frukost verkar alla vara 
uppskattade hälsofrämjande åtgärder som har bidragit till en bättre arbetsmiljö och 
trivsel på företaget.   
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