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Abstract 
Studies indicate a link between mental illness and work, where the employee is negatively 

affected by a high workload. In the western world, mental illness is growing and on average 

one in five employees will get mentally ill during one year of time. The aim of the study is to 

investigate how health is integrated and experienced at different hierarchical levels at 

Åhléns, a retailing company with 74 warehouses. It’s an empirical study and data will be 

generated through semi-structured interviews. The result from the study shows that the 

communication between the hierarchical levels is mostly well. Line managers and employees 

enjoy their work, however, improvements is needed regarding recovery and giving praise at 

achievements. Furthermore there are indications that the company is overloaded and time is 

not sufficient for employees to perform their work. By investigating the hierarchical levels, 

we have realized which variables that should be present at a well-functioning workplace and 

we have also found some shortcomings at the company. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  
Idag ställs allt högre krav på organisationer som en följd av globaliseringen, den tekniska 

utvecklingen och ökade konkurrensen. För att kunna överleva räcker det inte att vara lönsam 

utan kräver att samtliga delar inom en organisation ska fungera. En konsekvens av 

konkurrensen är att företag behöver utföra åtgärder i form av nedskärningar och 

besparingar vilket leder till att arbetsbelastningen är högre i förhållande till företagets 

kapacitet. Personal får fler arbetsuppgifter än de klarar av (Bruch & Menges 2010). Angelöw 

(2002) påstår att en ökad arbetsbelastning är en av de främsta orsakerna till den rådande 

sjukfrånvaron och stressnivån som förekommer i samhället. Långvarig stress är ett problem 

som växer i västvärlden och psykisk ohälsa påverkar den anställdes förmåga att arbeta (Glise 

2007). I genomsnitt utvecklar var femte anställd, under en tolvmånadersperiod, psykisk 

ohälsa (De Lorenzo 2013). Enligt Armstrong (2014) leder stress till sjukdom samt att personal 

blir inkapabla att möta de krav som ställs i arbetet, som i sin tur bidrar till ytterligare stress. 

Arbetet kan på grund av detta bli ineffektivt och bidra till en minskad prestation hos 

företaget. 

 

Psykisk ohälsa har blivit allt mer uppmärksammat i takt med att antalet sjukskrivningar har 

ökat i Sverige (Försäkringskassan 2015). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är psykisk 

ohälsa ett växande hot mot den allmänna folkhälsan. Psykisk ohälsa är svår att definiera och 

beror på vilket perspektiv det ses ifrån samt kan ha olika innebörd för varje individ. Det kan 

innefatta tillfälliga besvär till långvariga psykiska sjukdomar som kan påverka det dagliga 

livet. Oro, sömnbesvär, koncentrations- och kommunikationssvårigheter är några exempel 

på de symptom som kan förekomma (Arbetsmiljöupplysningen 2015). 

Statistik visar en ökning av psykisk ohälsa, dock är det endast en mindre andel som söker 

professionell vård (Dobson 2015). Uppkomsten av skam- och skuldkänslor kan hindra 

människor att söka hjälp (Arbetsmiljöupplysningen 2015) eller tron om att besvären 

förväntas gå över (Dobson 2015). Oförmågan att hitta en balans mellan privat- och arbetsliv, 

känslan av att inte vara uppskattad, arbetsbörda samt anställningstrygghet och socialt 

nätverk är faktorer som kan påverka den psykiska hälsan negativt. Människor påverkas i 

olika grad beroende på hur påfrestningar hanteras och detta kan leda till svårigheter att 

utföra sitt arbete (Arbetsmiljöupplysningen 2015). 

Forskning visar att de främsta faktorerna för att främja psykiskt hälsosamma arbetsplatser är 

att förbättra kommunikation, ge socialt stöd och vägledning. Den relation som en anställd 

har till sin chef är avgörande ifall medarbetaren är villig att öppna upp sig och tala om 

problem. 38 procent av medarbetarna skulle inte prata med sin chef angående problem som 
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uppstår på grund av rädslan för att påverka karriären i negativ riktning (Dobson 2015). 

Ledningen har en avgörande roll i identifikationen och hanteringen av stress på 

arbetsplatsen eftersom ledningens beteende har en direkt påverkan på de anställda (Lewis, 

Onaldson-Fielder & Yarker 2008). Ytterligare en studie påvisar att medarbetare inte vill tala 

öppet om problem som uppstår och ledningen får därmed högre krav att finna psykisk 

ohälsa på arbetsplatsen (De Lorenzo 2014).  

 

1.2 Problematisering 
Tidigare studier påvisar kopplingar mellan psykisk ohälsa och arbete där den anställde 

påverkas negativt av stress som i sin tur leder till psykisk ohälsa och påverkar 

arbetsförmågan. Kommunikationen och relationen mellan medarbetare och chef utgör en 

väsentlig roll i påverkan till en hälsosam arbetsplats (Dobson 2015) och likaså ledningens 

beslut och beteende (Lewis, Onaldson-Fielder & Yarker 2008). Eftersom arbetet tar allt 

större del av våra liv och psykisk ohälsa i samband med arbete har blivit mer 

uppmärksammat är det en anledning för organisationer att ta hänsyn till den stress som 

uppstår (Armstrong 2014). 

Organisationer som arbetar med hälsofrämjande åtgärder kan öka sin konkurrenskraft och 

lönsamhet, därmed kan det vara väsentligt att satsa på ett hälsofrämjande arbete (Angelöw 

2002). Hur kommer det sig att den psykiska ohälsan har ökat, trots ett växande intresse? Kan 

det förklaras av den osäkerhet för vad ett hälsofrämjande arbete innebär eller är det på 

grund av en för hög arbetsbelastning? För att det hälsofrämjande arbetet ska påverka 

medarbetare bör det integreras i den dagliga verksamheten. Organisationer bör hitta former 

för organisering, ledarskap och personalarbete där hälsoarbetet bör genomsyras i alla delar 

av organisationen (Hanson 2004).  

Kraven har ökat inom detaljhandeln och företag inom denna bransch kan förväntas arbeta 

med hälsofrämjande åtgärder för att undvika skador eller utmattning. Allt fler butiker säljer 

liknande produkter samt att nya tekniska uppfinningar har skapat större och enklare 

tillgänglighet till e-handel. Butiker är i ständig förändring på grund av kundens ökade krav 

och därmed har förväntningar på kundupplevelsen ökat (Kommerskollegium 2015). Förutom 

att alltid bemöta kund på bästa sätt ska personalen ta ansvar över butikens miljö och packa 

upp varor. Arbete inom detaljhandeln innehar fysiska och psykiska aspekter som påverkar en 

individs hälsa. Därmed kan det vara intressant för företag inom detaljhandeln att studera hur 

hälsa upplevs på olika hierarkiska nivåer och integreras i den dagliga verksamheten. 

Hierarkiska nivåer används inom organisationer där det etableras överordnande 

befattningar som ger personer i denna ställning en formell befogenhet att ge order till 

personer i underordnande befattningar (Jacobsen, Thorsvik & Sandin 2008). 
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1.2.1 Företagsbeskrivning 
Denna studie kommer att undersöka ett av Åhléns varuhus. Åhléns grundades år 1899 och 

har 74 varuhus i Sverige samt hade 3300 anställda år 2014. De ingår tillsammans med Kicks 

och Lagerhouse i detaljhandelskoncernen Axstores. Deras mission är att ” förenkla, förbättra 

och förgylla livet för våra kunder varje dag”. Åhléns erbjuder produkter inom mode, barn, 

leksaker, skönhet, underhållning och inredning. De använder sig av tydliga inköpskrav, 

gemensamma processer och uppföljning på kvaliteten av den anledningen att produkterna 

ständigt ska kunna förbättras (Åhlens 2015). Åhléns och övriga företag kan ha nytta av 

resultaten för att få en överblick och ökad kunskap hur de anställda upplever att arbetet 

med hälsa är på arbetsplatsen samt hur den är integrerad. I det fall det inte integreras eller 

upplevs optimalt kan företag åtgärda problemen i form av de eventuella förslag som 

presenteras i analysen och slutsatserna. Vår forskningsfråga är: 

1.3 Forskningsfråga 

Hur skiljer sig upplevelserna av hälsa på olika hierarkiska nivåer inom organisationen? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att genom en empirisk studie undersöka hur det hälsofrämjande 

arbetet i en organisation speglas hos de valda respondenterna, samt se hur det skiljer sig i 

upplevelser. Genom att studera hälsa utifrån olika faktorer och hierarkiska nivåer ska vi 

försöka besvara vår frågeställning. 
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2. Teoretisk Referensram 
I detta kapitel definieras begreppen hälsa och hälsofrämjande arbetsplats. Vidare 

presenteras och förklaras vald teori som berör hälsa; KASAM, ledarens roll på en arbetsplats 

samt arbetsbelastning. 

 

2.1 Hälsa och ohälsa 

 
2.1.1 Definition hälsa 
“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity” (WHO 2015). Världshälsoorganisationens (WHO) definition 

av hälsa kan översättas till ”Ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller funktionsnedsättning”. Fysiska, 

psykiska och sociala aspekter påverkar en individs hälsa och är viktiga att ta omhand 

(Granberg 2011).  

 

Psykisk ohälsa har blivit allt mer uppmärksammat och för att en individ ska kunna utvecklas 

och uppnå god psykisk hälsa behöver det känslomässiga, intellektuella och fysiska tillståndet 

optimeras och skapas med hänsyn till andra (WHO 2015). Enligt Granberg (2011) innefattar 

psykisk hälsa både hälsa och välbefinnande där hälsa förknippas med den fysiska kroppen 

och välbefinnandet med själen. Människan kan ha en god hälsa utan att ha ett gott 

välbefinnande och vice versa. Hur psykisk hälsa upplevs har ett samband med personlighet 

och hur en individ ser på livet. Detta påverkar i sin tur hur tolkning och hantering av känslor 

sker i olika situationer, exempelvis på arbetet (Granberg 2011). Psykisk ohälsa kan vara både 

tillfälliga eller långsiktiga besvär som påverkar vardagen. De främsta symptomen till psykisk 

ohälsa är koncentrations- och sömnsvårigheter samt oro (Arbetsmiljöupplysningen 2015).  

2.1.2 Stress 

En av de främsta faktorerna som påverkar psykisk hälsa i samband med arbete är stress 

(Dobson 2015). Vid hög stress kan reaktioner uppstå både fysiskt och mentalt. Stress består 

utav processer där individer förbereds för att kunna anpassa kroppen att hantera både inre 

och yttre påfrestningar. När stress uppstår minskar den intellektuella och emotionella 

förmågan. Kroppen kan anpassa sig en till viss del, men pågår stress under en längre period 

kan kroppen tröttas ut. Nedsatt immunförsvar, ökad risk för influensa och 

förkylningssjukdomar är några av de konsekvenser som stress för med sig. Stress kan även 

leda till att människan får svårt att uppfatta vad som pågår runtomkring och svårighet att 

lösa enklare problem (Lindmark & Önnevik 2011). 

 

Stress ses som något positivt när balans mellan krav och förmåga råder. Om kraven är för 

höga i förhållande till förmågan kan överstimulering ske. Om kunskaper inte får utnyttjas 

eller en individ inte har möjlighet att utvecklas kan denne bli understimulerad (Granberg 

2011). Återhämtning sker genom motion, kost, sömn och mental träning Det är individuellt 
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hur en person påverkas av stress samt hur de hanterar stressen. Om det råder en balans 

mellan krav och förmåga behöver stress inte vara skadligt och beror på hur personer 

individuellt uppfattar att de har en balans (Lindmark & Önnevik 2011). 

2.1.3 Hälsofrämjande arbetsplats 

En hälsofrämjande arbetsplats kan enligt Angelöw (2002) definieras som “Alla de 

ansträngningar som sker i alla sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka 

välbefinnande och hälsa”. Fokus ska föreligga på möjligheter till god hälsa snarare än orsaker 

till ohälsa. Anställda inom en organisation ska kunna utveckla en god hälsa genom 

hälsorelaterade beteenden (Angelöw 2002). Hälsan påverkas av hur människor ser på sig 

själva och hur samhället ser på människan där verkligheten är socialt konstruerad. Det är 

med andra ord människans subjektiva upplevelse som står i centrum för hälsa (Malmquist, 

Larsson & Vinberg 2007). Arbetsmiljön består av fysiska och psykiska faktorer som påverkar 

individen och gruppen i en arbetssituation eller på arbetsplatsen. Goda fysiska, psykiska och 

sociala förhållanden på arbetsplatsen resulterar i minskad ohälsa och skapar högre 

produktivitet och arbetskvalitet (Lindmark & Önnevik 2011). 

 

2.2 Individuella faktorer 
 

2.2.1 KASAM – Känsla av sammanhang 

Den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar i form av motgångar, konflikter, krav. Hur 

påfrestningar hanteras är till stor del individuellt och den psykiska hälsan kan påverkas i olika 

grad. När Aaron Antonovsky försökte förklara varför människor kan behålla eller förhöja sin 

hälsa trots påfrestningar och problem utvecklade han begreppet KASAM. Via hans synsätt 

låg fokus på att finna faktorer som främjar utveckling och hälsa. Människor ses inte som 

antingen friska eller sjuka utan istället var de befinner sig på ett multidimensionellt 

kontinuum mellan hälsa och ohälsa. Med andra ord ska fokus föreligga på faktorer som 

bidrar till att upprätthålla en individs position eller skapa rörelse mot den friskare polen, 

istället för att undersöka vad som orsakade en viss sjukdom (Antonovsky & Elfstadius 2005).  

 

KASAM som betyder Känsla av Sammanhang innebär i vilken utsträckning som människan 

upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar (Angelöw 2002). De människor 

som till viss del är flexibla om frågor som berör vad som är viktigt i tillvaron är också de som 

lyckas behålla sin hälsa vid påfrestningar. De människor som tillfälligt eller permanent har 

svårigheter att anpassa sig till nya situationer eller avgöra vad som är väsentligt samtidigt 

som de är utsatta för påfrestningar befinner sig närmare ohälsa än hälsa. KASAM är 

uppbyggt av tre centrala komponenter: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

Dessa tre begrepp bildar tillsammans en känsla av sammanhang där tillvaron måste hänga 

samman för att hälsa ska kunna främjas (Granberg 2011). Begreppet omfattar alla 

livsområden och är välanvänt inom organisationer. För att skapa en god arbetsmiljö och 

inneha långtidsfriska medarbetare kan KASAM användas utifrån ett individperspektiv. Det 

hjälper även till att öka förståelsen för sin arbetssituation (Lindmark & Önnevik 2011). 
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2.2.2 Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet 

Begriplighet innebär i vilken utsträckning som händelser kan förklaras, ifall de är 

sammanhängande eller har en begriplig ordning. Det som kommer i framtiden ska mötas 

med förutsägbarhet och överraskningar ska kunna förklaras i efterhand (Antonovsky & 

Elfstadius 2005). På en arbetsplats kan detta ses som att en medarbetare förstår hur dennes 

arbetsuppgifter och sättet de utförs påverkar andra medarbetare samt att det som skapas 

tillsammans är betydelsefullt för framtiden.  

 

Hanterbarhet handlar om att människor har vetskap om att de kan hantera problematiska 

situationer. Kunskap och färdigheter ska även innehas för att kunna hantera de krav och 

förväntningar som en särskild situation kräver. Om det inte råder balans mellan de uppgifter 

som ska utföras och en individs egen kompetens, är medarbetaren i behov av utbildning 

eller förändring av arbetsuppgifter. En anställd ska veta var stöd finns att hämta om det 

skulle behövas (Lindmark & Önnevik 2011). För att kunna hantera en hög arbetsbelastning är 

bland annat känslan av kontroll viktig. Tillfälle för återhämtning måste ges för att förebygga 

stress (Granberg 2011). 

 

Meningsfullhet innebär i vilken utsträckning människor upplever sitt liv och dess olika 

områden som meningsfulla. Krav och utmaningar har en emotionell betydelse och ses som 

något värdigt att engagera sig i (Angelöw 2002). Glädje och stolthet över sin arbetsplats kan 

ses som en del av meningsfullhet. Detta i sin tur bestäms utifrån hur verksamheten betraktas 

av andra och den egna möjligheten att förverkliga sig själv och sina idéer. Friheten att 

bestämma över sina arbetsuppgifter, arbetsordning och arbetstakt samt inflytande över vad 

som ska göras är några faktorer som påverkar meningsfullheten (Granberg 2011). 

 

Meningsfulla arbetsuppgifter och inflytande över sitt arbete är faktorer som påverkar den 

anställde positivt och kan förhindra utmattning och sjukskrivning. Utförandet av 

arbetsuppgifter kan påverka personal emotionellt där för höga krav kan innebära att de 

känner sig överstimulerade och har svårt att möta de krav som ställs. Höga krav i sig behöver 

inte påverka individer negativt utan kan uppfattas som utvecklande och stimulerande under 

förutsättning att det går att hantera. Låga krav kan i sin tur innebära att den anställde inte 

kan eller får utnyttja de kunskaper denna innehar och leda till understimulering. Kontroll och 

inflytande ger förutsättningar för att hantera kraven de ställs inför. Organisationer kan ha 

nytta av att finna en balans mellan krav och förmåga (Granberg 2011). 

2.2.3 Kasam på arbetsplatsen 

Grunden för att en individ mår bra kan beskrivas genom de tre nämnda begreppen: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som skapar förutsättningar för att denne ska 

fungera väl inom en verksamhet. Förstår en medarbetare hur organisationen fungerar och är 

uppbyggd samt vilka mål denna förväntas uppnå kan medarbetaren handla i organisationens 

anda. Innehas förmågan att utföra arbetsuppgifterna, en viss grad av motivation samt att 

individuella behov blir tillgodosedda kan arbetet bedömas som meningsfullt och individen 
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upplever en känsla av sammanhang. Upplever en medarbetare begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet för arbetet ökar helhetsförståelsen och kan leda till att möjligheten för 

flexibilitet och situationsanpassning på arbetsplatsen förverkligas. En person som upplever 

en känsla av sammanhang kan tillföra sin organisation och sina medarbetare mycket 

(Lindmark & Önnevik 2011). 

 

2.3 Ledarskap 

2.3.1 Arbetsmiljö 

Enligt arbetsmiljölagen (AML) är en arbetsgivare ansvarig att se till att de anställda i en 

organisation ska må bra. Ledare har en avgörande roll i att påverka arbetsmiljön i positivt 

och minska negativ stress. Chefer är den som skapar normer för vad som är accepterat i 

företaget och medarbetare kan se chefer som en förebild. Den som är ledare eller utövar 

ledarskap behöver ha goda kunskaper om hur människor fungerar i arbetet (Angelöw 2002). 

Arbetet ska anpassas till den anställde med hänsyn till helhetssynen på människan och 

arbetet. En arbetsgivare har en skyldighet att undersöka och följa upp hur ohälsa påverkar 

verksamheten och förebygga genom lämpliga åtgärder. Genom att ledningen och 

medarbetare har kunskap inom arbetsmiljö kan det integreras i den dagliga verksamheten 

och påverka sjukfrånvaron (Angelöw 2002). 

2.3.2 Ledarens roll i arbetsbelastning 

Organisationer kan ta på sig mer arbete än de är kapabla till exempelvis genom att ha för 

många uppsatta mål och arbeta med projekt parallellt i ett högt tempo. Företag försöker 

implementera de ökade kraven som något normalt och när medarbetarnas motivation 

sjunker förklaras det med att de anställda är lata. Med andra ord bekämpas de symptom 

som uppstår istället för att finna de verkliga orsakerna till problemen. ”The acceleration 

trap” är ett uttryck som Bruch och Menges (2010) använder sig utav vid beskrivning av ett 

företag som blivit överbelastat. De anser att problemen idag är mer genomgripande på 

grund av kostnadsnedskärningar och förväntan om att vara tillgänglig dygnet runt (Bruch & 

Menges 2010). 

 

En ledare är ansvarig för att minska den negativa stress som uppstår på en arbetsplats och 

har en avgörande roll i att påverka arbetsmiljön. Organisationer bör ge ledaren de 

förutsättningar som krävs för att kunna främja hälsa och vara den ledare som medarbetare 

behöver (Angelöw 2002). En ledare ska föregå med gott exempel eftersom medarbetare kan 

ta efter liknande beteende. Är en ledare stressad kommer troligtvis de anställda också känna 

sig stressade (Bruch & Menges 2010). För att motverka arbetsbelastning bör företag inte 

kontakta personal utanför arbetstid och respektera balansen mellan arbete och fritid. 

Kunskaper inom medicin och psykologi kan hjälpa ledaren att förstå sig själv och sina 

medarbetare för att kunna förebygga problem (Angelöw 2002). 
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Enligt Bruch & Menges (2010) kan anställda ses som överbelastade när de har för många 

uppgifter i förhållande till den tid och resurser som krävs för att utföra arbetsuppgifter. 

Utöver detta kan medarbetare bli ofokuserade och oeffektiva vilket påverkar en 

organisations effektivitet. Överbelastning är acceptabelt under kortare perioder så länge det 

finns ett slut och tid för återhämtning. Efter genomförande av projekt är det väsentligt för 

företag att stanna upp och reflektera över prestationen. Det kan exempelvis ske genom att 

tacka medarbetarna för deras engagemang samt betona projektets viktiga delar. Företag bör 

med andra ord vara medvetna om de ansträngningar som ligger bakom varje prestation och 

är något som ledare oftast misslyckas med. Studien som gjordes av Bruch och Menges (2010) 

påvisar att 86 procent av personalen anser att de inte har tillräckligt med tid för 

återhämtning efter en intensiv arbetsperiod. De menar att företag inte anser att det är 

tillräckligt viktigt att införa återhämtning. Studien visar att tid för återhämtning förbereder 

de anställda att orka prestera vid nya intensiva arbetsperioder vilket påverkar företagets 

produktivitet i positiv riktning.  

2.3.3 Ledarskapets betydelse  

Ledare kan minska arbetsrelaterad stress genom att vara medveten om hur deras beteende 

och agerande påverkar de anställda. En bra relation mellan medarbetare och chef skulle 

kunna förklaras i att medarbetaren kan tala öppet om sina upplevda problem både inom och 

utanför arbetet (De Lorenzo 2014). För att hjälpa ledningen att hantera stress med 

utgångspunkt i hälsa och säkerhet, har vissa faktorer stor betydelse för att främja en frisk 

arbetsplats. Genom att förmedla krav, visa stöd och skapa goda relationer bidrar de till ett 

trivsamt arbetsklimat. Utöver detta har ledaren som uppgift att uppdatera personal med vad 

som händer på arbetsplatsen exempelvis vilka förändringar som kommer att ske. En 

mellanchef har en avgörande roll att integrera dessa villkor på arbetsplatsen (Lewis, 

Onaldson-Fielder & Yarker 2008). 

2.3.4 Mellanchefens roll i att skapa en frisk arbetsplats 

Mellanchefen är den person som verkar mellan ledning och medarbetare och har krav både 

upp- och nerifrån. De behöver ha kunskap om stress samt hur en friskare arbetsplats skapas. 

En mellanchef kan påverka stress på en arbetsplats genom sitt agerande mot de anställda 

samt att se till att arbetet fördelas rättvist. En ledare bör kunna identifiera stress i sitt 

arbetsteam under ett tidigt stadie och hitta en lämplig lösning (Lewis, Onaldson-Fielder & 

Yarker 2008). En studie där 400 medarbetare och chefer i fem olika branscher har blivit 

tillfrågade om vilka beteenden hos en ledare som förhindrar och minskar stress på en 

arbetsplats. Följande faktorer visade sig vara signifikanta: 

 
Hantering av resurser, arbetsbelastning och problem sker genom att sätta in mer resurser för 

att klara av arbetsbördan. Fördelning av arbetsuppgifter och samtidigt ha kännedom och ta 

hänsyn till medarbetarnas kunskaper. När problem uppstår ska de tas på allvar och följas 

upp genom att utveckla handlingsplaner för att kunna bryta ner problemen. Ledaren kan 

utöver detta planera arbetet bättre för att hålla deadlines. Ytterligare ett tillvägagångssätt är 
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att se ifall arbetsprocesserna kan utvecklas eller förbättras samt att vara mer flexibel och 

inte behöva hålla sig strikt till processerna (Lewis, Onaldson-Fielder & Yarker 2008).  

 

Empowerment innebär att ledaren ska ge medarbetarna ansvar, visa förtroende vid 

utförande av arbete och ge vägledning vid behov. Tillgänglighet är något som många av de 

svarande uppskattade eftersom de vill känna sig trygga att kunna prata med chefen vid 

behov. Tillgängligheten kan även ske genom sociala sammanhang. Återkoppling innebär att 

ledaren ska ge uppmuntran och beröm vid goda insatser. En ledare kan ta ansvar genom att 

ställa upp för de anställda och hjälpa till vid besvärliga situationer. En empatisk ledare är en 

person som visar intresse för medarbetarnas privatliv samt är observant ifall de anställda 

mår dåligt. (Lewis, Onaldson-Fielder & Yarker 2008) 

 

2.4 Arbetsbelastning 

2.4.1 Motverka arbetsbelastning 

Angelöw (2002) påstår att det finns åtgärder som ledningen kan införa för att motverka 

arbetsbelastning. Exempelvis kan de förkorta arbetstiden till att endast arbetat 6,5 timme 

per dag. Företag kan ta bort raster för att åstadkomma resultat. Fikaraster anses påverka 

effektiviteten eftersom en anställd inte vill påbörja en större arbetsuppgift precis innan rast. 

Införandet av kortare arbetsdagar påverkar produktiviteten och minskar sjukfrånvaron 

eftersom personal får längre tid till återhämtning (Angelöw 2002). 

 

Enligt Angelöw (2002) är arbetsrotation ett alternativ till att minska en fysisk 

arbetsbelastning där exempelvis matbutiker och stormarknader inte låter sina anställda sitta 

i kassan mer än två timmar för att motverka skador i rygg. Införandet av arbetsrotation 

minskar sjukskrivningar samt färre arbetsuppgifter och en ökad bemanning har visats leda till 

en förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Arbetsbelastningen motverkas eftersom 

arbetsuppgifterna delas ut på fler människor (Angelöw 2002). Psykisk och fysisk 

återhämtning är ett viktigt inslag i motverkandet av stress. Genom att införa tid för 

reflektion och återhämtning i arbetet minskar arbetsbelastningen. Sammanhängande 

ledighet och en begränsad möjlighet till att arbeta utöver ordinarie arbetstid är andra 

faktorer som påverkar arbetsbelastningen. Organisationer ska respektera de anställdas 

balans mellan arbete och fritid (Angelöw 2002). En lösning till att finna balans är att 

personalen får ha ett flexibelt arbete genom att arbeta hemifrån, arbeta färre timmar eller 

förkorta arbetsveckan (Armstrong 2014). 

 

Flexibilitet har en positiv verkan på organisationer genom att de anställda blir mer 

intresserade av sin arbetsplats. Det finns flera arbetsmodeller som organisationer kan 

använda sig utav för att öka flexibilitet i arbetet och underlätta att skapa en viss balans 

mellan privat- och arbetsliv. En arbetsmodell är Timbanksmodellen och innebär att personal 

kan ta ledigt under förutsättning att det inte påverkar arbetsbelastningen för resten av 

personalen. Den tid som tas ledigt arbetas tillbaka vid ett annat tillfälle. En annan modell är 
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Årsarbetstid där personal arbetar mer vid högre arbetsbelastning och får ledigt när den är 

mindre (Angelöw 2002). 

2.4.2 Balans mellan privat- och arbetsliv 

Flexibla arbetstider är något som är integrerat i allt fler arbeten där det har påvisats gynna 

balansen mellan arbete och privatliv. Arbetstagaren kan arbeta hemifrån, deltid eller ha en 

komprimerad arbetsvecka och detta har påverkat individens prestation och engagemang 

(Armstrong 2014). Tidigare forskning visar att arbetsgivare som erbjuder fler alternativ för 

arbetstidsanpassning har svårt att bevisa att produktiviteten har ökat. Råder en balans 

mellan arbete och privatliv ökar kvaliteten av arbetet och skapar en bättre prestation. 

Studien som gjorde av Kodz, Harper & Dench (2002) De anställda som arbetade ett reducerat 

antal timmar visade en större produktivitet och skapade ett mervärde för organisationen. Ett 

exempel från studien är en marknadschef som arbetade tre dagar istället för fem dagar per 

vecka och utförde lika mycket arbete under den tiden.  

 

Flexibla arbetsmetoder bidrar till att medarbetare blir mer avslappnade eftersom de vet att 

de kan ta tid till att hantera privata problem och tar i mindre utsträckning med sig 

problemen till arbetet vilket bidrar till att personal är mer fokuserad (Kodz, Harper & Dench 

2002). Det finns en rädsla bland de anställda att förkortning av arbetsdagar ska påverka 

karriären negativt eftersom de anser att vägen till en framgångsrik karriär sker genom långa 

arbetsdagar med minimal plats för privatlivet. Så länge denna oro finns bland personalen, 

råder en svårighet att skapa balans mellan privat- och arbetslivet. Vid användning av flexibla 

arbetstider har arbetstagaren upplevt påfrestningar i relation till belastning och intensitet av 

arbetet. Trots att anställda har övergått från heltid till deltid har den administrativa 

arbetsbelastningen inte minskat (Kodz, Harper & Dench 2002). 

 

2.5 Teorireflektion 
De presenterade teorierna kommer att verka som grund till undersökningen och hjälpmedel 

till att utforma undersökningsmaterialet. Det kan diskuteras huruvida teorin är relevant med 

avseende på problem och syfte och hade annan teori valts hade undersökningen kunnat få 

ett annat perspektiv med andra utfall. Begränsning till att endast använda ett fåtal teorier 

har gjorts på grund av tidsutrymmet som gavs till uppsatsen och därför anses de valda 

teorierna vara relevant för denna studie.  
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3. Metod och metodologiska överväganden 

I detta avsnitt beskrivs den utvalda metoden, studiens forskningsdesign och upplägg av 

intervjuer. Studiens utgångspunkt var att söka relevant forskning och litteratur för att få 

kunskap inom det valda forskningsområdet. Vidare beskrivs begreppen Trovärdighet och 

Äkthet samt avslutas med en metodreflektion. 

  

3.1 Kvalitativ forskning 

3.1.1 Kvalitativ metod 

Denna studie genomfördes utifrån en kvalitativ metod som kännetecknas av att ha fylliga 

beskrivningar av sociala miljöer, sammanhang och individer. Kvalitativ metod kan innefatta 

intervjuer och observationer. Denna metod användes för att bilda en djupare förståelse 

utifrån deltagarnas upplevelser. En fördel med denna metod var att det skapades en närhet 

till de valda respondenterna, det vill säga att vi lättare kunde se verkligheten utifrån de 

anställdas perspektiv. Dock har kvalitativ forskning fått kritik att vara för subjektiv samt att 

det kan vara svårt att upprepa studien. Kvantitativ metod hade varit ett alternativ till denna 

studie. Genom exempelvis en enkätundersökning hade andelen respondenter ökat och hade 

kunnat ge en tydligare koppling mellan empiri och teori. Vi hade eventuellt kunnat skapa en 

mer generell förståelse och ökat möjligheten till att kunna generalisera. En nackdel med 

färdiga svarsalternativ där svaren mäts på en skala skulle kunna vara ett argument till varför 

respondenter upplevde eller uppfattade situationer som skulle kunna förbigås eftersom en 

djupare förståelse söktes. Därför passade en kvalitativ metod denna studie (Bryman & Bell 

2013). 

 

3.1.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde, genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell 

2013). Primärdata i form av fem intervjuer samlades in och sekundärdata från hemsidor. 

Intervjufrågorna var skrivna på förhand, utifrån teorin, och var uppdelade i olika teman. Vid 

insamling av data användes ljudinspelning och vi valde att ha semistrukturerade intervjuer 

eftersom vi ville prioritera att koncentrera oss på samtalet för att kunna ställa spontana 

följdfrågor när det behövdes. Intervjuerna skedde i företagets lokaler och vilket varuhus 

intervjuerna genomfördes på är anonymt. Respondenterna benämns inte vid namn, utan 

efter deras position. Ytterligare en åtgärd för att stärka anonymiteten har 

bakgrundinformation valts att tas bort. Intervjuerna genomfördes med en varuhuschef, två 

mellanchefer och två medarbetare för att undersöka om det fanns eventuella skillnader i 

upplevelser. Varuhuschefen kunde dessutom ge oss mer specifik information angående hur 

de arbetar rent strategiskt med hälsofrämjande arbete. Undersökningen har skett utifrån ett 

bekvämlighetsurval eftersom varuhuschefen valde ut respondenter utifrån tillgänglighet, 

inklusive henne själv, efter vår begäran om olika yrkesroller som respondenter ska befinna 

sig i (Bryman & Bell 2013). 
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3.1.3 Avgränsningar 

Tidsramen var en begränsning som vi fick förhålla oss till. Med mer tid skulle fler företag 

kunnat studeras och därmed en jämförelse kunnat göras. Ytterligare personer hade kunnat 

intervjuas i samma företag. Avgränsning gjordes till detaljhandeln eftersom det är en 

intressant bransch i ständig förändring.  

 

3.2 Forskningsdesign 

3.2.1 Fallstudiedesign 

Forskningsdesign utgör ramen för insamling av data och analys. Ett ställningstagande som 

gjordes vid undersökningen var att söka förståelse för vad hälsa var hos en specifik 

organisation. Ett andra ställningstagande var att eventuellt försöka generalisera till fler 

människor i den organisationen än de intervjuade personerna samt ifall det fanns skillnader 

mellan respondenternas uppfattning (Bryman & Bell 2013). 

 

Studien har utgått från en fallstudiedesign. Fallstudier utgår från forskarens mål och det 

forskaren är intresserad utav (Bryman & Bell 2013). Valet av en fallstudiedesign föll sig 

naturligt eftersom vi utgick från kvalitativa intervjuer och sökte en djupare förståelse av en 

organisation. I detta fall var det intressant för oss att förstå hur hälsa upplevdes bland de 

anställda eftersom den studerade organisationen saknade riktlinjer för hälsa.  

3.2.2 Val av undersökningsobjekt 

Vi lever vi i ett konsumtionssamhälle där ohälsa är ett växande problem. Därav ansåg vi att 

det var intressant att studera hur ett företag inom detaljhandelsbranschen hanterar bland 

annat arbetsbelastning och stress. För att få en nyanserad bild av hälsa, utifrån olika 

yrkeskategorier, behövdes ett större företag vilket Åhléns uppfyllde med sina 74 varuhus. 

Samtliga uppsatsförfattare hade ett intresse för Åhléns på grund av att de erbjuder ett 

varierande sortiment av produkter inom mode, skönhet och heminredning. På grund av att 

de är ett stort företag med många anställda samt säljer produkter inom fler kategorier 

gjordes ett antagande att de hade den organisationsstruktur som vi sökte för att genomföra 

studien. Det vill säga en organisationsstruktur bestående av ledning, mellanchefer och 

medarbetare. Detta fick vi bekräftat efter vår första kontakt med Åhléns. Det var även 

intressant att se hur ett välkänt och etablerat företag arbetar med hälsa. Den valda 

organisationen hade 3300 anställda år 2014 och är etablerad på 74 olika platser i Sverige 

(Åhlens 2015). Därför kan det tänkas att deras hälsoarbete påverkar många människor.  

3.2.3 Upplägg av intervju 

Frågorna utformades utifrån vår referensram, för att möjliggöra att besvara vår 

frågeställning och delades upp i tre centrala teman: hälsa, personliga faktorer och 

arbetsbelastning. De täckte de områden som var av intresse och vid formulering skrevs orsak 

till varför frågan var relevant och för att underlätta efterkommande analys. Intervjuguiden 

började med ett par bakgrundsfrågor och gick sedan vidare med allmänna frågor om hälsa 

och därefter frågor om personliga faktorer och arbetsbelastning. Teman skrevs i olika 
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ordningsföljd beroende på vem som skulle intervjuas: en medarbetare, mellanchef eller 

varuhuschef. Detta för att det blev en mer logisk ordningsföljd. Intervjuguiden bestod av tre 

stycken frågeformulär, en till medarbetarna, en till mellancheferna och en till 

varuhuschefen.  

 

Intervjun med varuhuschefen hade extra bakgrundsfrågor för att få en större förståelse av 

den lokala verksamheten. De övriga intervjuerna inleddes med frågor som berör 

bakgrunden, vilken roll personen har och hur länge denna har arbetat på organisationen. 

Sedan ställes frågor som berörde den första kategorin hälsa. Respondenterna fick berätta 

om sin egen uppfattning om hur företaget arbetade med hälsa. Därefter ställdes frågor till 

medarbetare angående arbetsbelastning och de individuella faktorerna. Till mellancheferna 

och varuhuschefen ställdes frågor rörande medarbetarna och chefers syn på förväntningar 

samt om tid och resurser. Detta för att kunna jämföra och se om synen stämde överens på 

de olika hierarkiska nivåerna. Till sist ställs frågor angående individuella faktorer och 

arbetsbelastning.  

 

Intervjuguiden bestod främst av öppna frågor med frihet för respondenterna att formulera 

egna svar. Detta för att skapa en flexibel intervjuprocess med en viss struktur. Några frågor 

var ja eller nej-frågor där följdfrågor användes för att respondenten skulle få möjlighet att 

förklara mer utförligt. Enligt Bryman och Bell (2013) är flexibilitet av betydelse när det gäller 

frågornas ordningsföljd och uppföljning av olika svar vid de fall där det finns oklarheter och 

motsägelser i svaren. I denna studie fanns inget krav att frågorna eller kategorierna skulle 

ställas i en specifik ordning utan frågorna anpassades utefter vad eller hur respondenten 

besvarade och tolkade frågorna (Bryman & Bell 2013). När intervjuguiden var färdig 

skickades denna in till handledare och till ytterligare en utomstående person för att få 

feedback. Sedan gjordes pilotintervjuer med två medstudenter där vi redigerande guiden 

med nyttiga synpunkter.  

3.2.4 Tillvägagångssätt 

För att utföra studien ansågs intervjuer vara det mest tillförlitliga tillvägagångssättet 

eftersom personliga åsikter var av relevans. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

hjälp av en intervjuguide där frågor i olika kategorier berördes. Intervjuerna utfördes på 

Åhléns kontor vid två separata tillfällen. Vid det första tillfället 02.12.2015 intervjuades tre 

personer, en varuhuschef, en mellanchef och en medarbetare utan chefsposition. Intervjun 

med varuhuschefen gjordes av samtliga uppsatsförfattare och de två andra intervjuerna 

gjordes samtidigt på grund av tidsbrist. Vid det andra tillfället 10.12.2015 intervjuades en 

mellanchef och en medarbetare samtidigt i separata rum. Totalt utfördes fem intervjuer som 

var mellan 20-45 min långa. I början av varje intervju berättade vi om oss själva och 

upplägget på intervjun för att lätta på stämningen och förmedla en viss 

bakgrundsinformation till intervjupersonen. Beroende på respondenternas befattning fick de 

besvara mellan 15-18 frågor.  
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3.2.5 Metod för dataanalys 

Efter att intervjuerna var genomförda avsattes tid till att lyssna på samtliga interjuver och en 

diskussion fördes för att se om och hur det skiljde sig i uppfattningar. Vi analyserade och 

tolkade samt värderade kvaliteten på materialet. Analysen delades därefter upp i kategorier 

för att se hur väl deras åsikter stämde överens, vad de upplevde som viktigt i 

arbetssammanhang och deras syn på arbetsbelastning. Sedan gjordes kopplingar mellan de 

olika faktorerna för att skapa en helhetsbild över hur hälsoaspekten var integrerad i 

företaget. 

 

3.3 Trovärdighet och äkthet  
Denna studie har utgått från kvalitativ forskning där det varken anses finnas en absolut 

sanning eller en bild av verkligheten. Vid kvantitativ forskning är den vanligaste 

utgångspunkten att använda sig av begreppen reliabilitet och validitet. Forskare har 

diskuterat hur begreppen går att använda i den kvalitativa forskningen eftersom den sociala 

kontexten är subjektiv där interaktionen mellan människor sker i en föränderlig värld. Skulle 

studien upprepas skulle resultatet inte bli identiskt eftersom studien utgår från att förklara 

och förstå individers subjektiva uppfattning. Det kan vara problematiskt att använda sig av 

begreppen och forskare har tagit fram alternativa begrepp som anpassats efter den 

kvalitativa forskningen vilka benämns som trovärdighet och äkthet. (Bryman & Bell 2013) 

 

Inom begreppet trovärdighet finns det underbegrepp som bland annat innefattar 

tillförlitlighet och överförbarhet. För att öka studiens tillförlitlighet kommer respondenterna 

och organisationen ta del av studien efter genomförande. Anledningen till detta är att se om 

våra uppfattningar stämmer överens med respondenternas subjektiva upplevelse. Huruvida 

studien kan överföras till andra kontexter kan variera eftersom svårigheter vid överföring 

förekommer. Upplevelser och uppfattningar kan förändras över tid och respondenterna har 

valts ut efter tillgänglighet kommer resultatet troligtvis inte kunna bli detsamma trots att 

samma intervjufrågor ställs. Spontana följdfrågor har ställts under intervjun vilket också 

kunnat påverka det resultat vi fått (Bryman & Bell 2013). För att ge en mer rättvisande bild 

har metoden anpassats och omarbetats under arbetets gång. Genom seminarium har denna 

studie granskats och påverkat arbetets innehåll för att förtydliga för läsaren. Ytterligare en 

aspekt att ta hänsyn till är hur vi som uppsatsskribenter har påverkat undersökningen utifrån 

våra personliga värderingar eller teoretiska inriktning. Innan intervjuernas genomförande 

diskuterade vi att inte använda oss av ledande frågor. Vi har låtit vår handledare läsa igenom 

våra intervjufrågor samt en medstudent. Vi har genomfört två stycken pilotintervjuer och 

ändrat frågorna vid behov. På så vis har intervjufrågorna blivit mer tydliga och enklare för 

respondenten att förstå. Eftersom valet av intervjuobjekt har anpassats efter de personer 

som funnits tillgängliga vid intervjudagarna kan de ha påverkat tillförlitligheten. Detta 

kommer att diskuteras vidare i metodreflektionen (Bryman & Bell 2013). 
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Samtliga intervjuer har spelats in med respondenternas samtycke och sedan transkriberats 

och skrivits ut för att underlätta att hitta mönster. Den information som samlades in under 

intervjuerna anses vara trovärdigt då de utgått utifrån respondenternas personliga 

upplevelser. De flesta respondenter har arbetat på Åhléns under en längre tid och har 

kunskap och erfarenhet inom organisationen, för att kunna besvara de frågor som ställts 

under intervjuerna. En sista aspekt som tagits hänsyn till angående tillförlitligheten vid 

denna studie, var att beskriva tillvägagångsättet så noggrant som möjlig, samt vilka 

konsekvenser val har medfört. Detta för att skapa tydlighet och öppenhet för läsaren 

(Bryman & Bell 2013). 

 

3.4 Metodreflektion 

3.4.1 Alternativ metod 

Ett alternativ till denna studie hade varit att kombinera en kvalitativ metod med en 

kvantitativ metod. Detta hade kunnat öka studiens reliabilitet & validitet eller trovärdighet & 

äkthet. Ett exempel skulle kunna vara att medarbetarna hade fått en enkät som kombinerats 

med intervjuer. Vi hade i så fall nått ut till fler respondenter och det hade kunnat ge oss mer 

djupgående svar och ökat möjligheten till att kunna generalisera till övrig personal i 

företaget. På grund av tidsutrymmet som gavs till denna studie valde vi att inte kombinera 

dessa två metoder. Ett annat alternativ till studien hade varit att kombinera både intervjuer 

och observationer. Interaktionen mellan de anställda och möjligheten till observationer 

försvinner vid användning av intervjuer. Av deltagande observationer hade vi kunnat se ett 

samspel och beteende i större utsträckning exempelvis hur en pågående arbetsbelastning 

påverkar personalen. Detta valdes att inte göras på grund av att det hade krävts mer tid 

samt att observationer hade krävts att göra ett flertal gånger för att kunna dra några 

slutsatser. Diskussioner fördes kring att enbart studera utifrån en kvantitativ metod. 

Eftersom vi var intresserade av att veta hur personal uppfattade och upplever hälsa kan 

värdefull information missas exempelvis genom en enkät. Med färdiga svarsalternativ ges 

inte orsak till varför de anser eller upplever vissa situationer samt att det kan skilja sig i 

upplevelser. Därför anses kvalitativ metod vara den bästa för studiens genomförande. 

3.4.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod har inte endast fördelar eftersom det skapas svårighet till att kunna 

generalisera till andra organisationer och situationer. En fallstudie och de personer som har 

intervjuats kan inte representera en hel population. Målet var således inte att skapa 

betydande generaliserbarhet, utan att skapa förståelse av upplevelsen kring ett företags 

arbete med hälsa. Den anställdes roll, individuella åsikter och värderingar bidrar till den 

kontext som undersökningen genomfördes under (Bryman & Bell 2013). Användningen av 

kvalitativ metod kan vara mer eller mindre subjektiv eftersom resultatet kan ha påverkats av 

våra personliga uppfattningar om vad som är betydelsefullt. En kvalitativ undersökning är 

oftast till stor del ostrukturerad och det kan uppkomma svårigheter att replikera 

undersökningen samtidigt som tillvägagångssättet kan skiljas åt (Bryman & Bell 2013).  
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3.4.3 Urval 

Urval av respondenter gjordes av varuhuschefen utefter vissa kriterier. Respondenterna 

valdes ut efter tillgänglighet eftersom de har mycket att göra under denna tid på året. Därför 

kan varierande resultat förekomma. Hade vi intervjuat en annan person hade vi kunnat få 

andra svar, och relevant information hade kunnat förbises till denna studie och påverkat 

resultatet. Hur varuhuschefen har valt ut respondenter kan diskuteras med en risk att hon 

valt ut personer som representerar Åhléns positivt. Det kan ha funnits annan personal 

tillgänglig, men som av olika orsaker inte ansågs vara rätt person för intervjun. Något som 

sågs som positivt var att de intervjuade personerna hade arbetat på Åhléns under en längre 

tid, förutom en. Detta kan tänkas vara en fördel och gav oss en mer ”korrekt” uppfattning 

om hälsa på arbetsplatsen, eftersom de förstår hur Åhléns arbetar med hälsa. Hade vi 

intervjuat personal som arbetat under kortare tid hade de inte kunnat ge oss lika utförliga 

svar.  

 

Respondenter som fanns tillgängliga vid första intervjutillfället valdes ut innan 

varuhuschefen själv genomfört intervjun vilket kan ses som en fördel. Respondenterna var 

inte medvetna eller förberedda vad intervjuen handlade om vilket också anses som positivt. 

Därmed hade de inte kunnat förbereda och diskutera med varandra om vad de ska svara på 

intervjufrågorna. Personal som valdes vid andra intervjutillfället kan ha diskuterat med sina 

kollegor vad intervjun handlade om och kan ha påverkat deras svar och de resultat vi fick.  

3.4.4 Intervjuerna 

Vid de två intervjutillfällena var intervjuerna, förutom med varuhuschefen, cirka 20 minuter. 

Det var den tid som fanns tillgodo och vi anpassade oss efter den eftersom de hade mycket 

att göra. Kortare intervjuer kan ge viktig information och svar på de mest relevanta frågor. 

Även om takten på arbetsplatsen var hög, fanns det ett visst lugn under intervjuprocessen. 

Hade ett lugn inte kunnat avläsas hade information kunnat missas exempelvis ifall de 

anställda varit stressade. Under varuhuschefens intervju var vi tre personer varav två förde 

intervjun och en antecknade. Resterande intervjuer skedde växelvis mellan en till två 

intervjuare i mån av tid och tillgänglighet. Fördelen med att ha två personer som intervjuade 

var att det fanns större möjlighet till att ha spontana följdfrågor samt att eventuella 

missförstånd kunde utredas på plats och få med det mest väsentliga från intervjun. Det kan 

tänkas att i intervjun där endast en person intervjuade kan ha fått annat resultat på grund av 

att vi kanske missat att ställa en följdfråga (Kjaer Jensen 1995). 

 

Under intervjuer kan det tänkas att resultatet varierar ifall en fråga har missats att ställas till 

samtliga respondenter eller att svaren inte varit fullständiga. Exempelvis frågan som vi 

ställde angående chefers påverkan på de anställda ställdes inte till medarbetarna, som vi i 

efterhand hade tyckt är väsentligt att ställa även till dem. Därav kan intressant information 

ha missats.  
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3.4.5 Anonymitet 

Vid hantering av anonymitet uppstod vissa svårigheter och därför har delar av 

bakgrundsinformationen valts att tas bort samt att text har omarbetats. En nackdel med att 

ha tagit bort bakgrundinformationen är att den kunnat väcka intresse för läsaren. Även de 

personliga aspekter som utlämnats kan ha haft en betydelse för att få en helhetsförståelse i 

vissa sammanhang. Vi har även valt att ta bort vilket av Åhléns varuhus som intervjuerna 

genomfördes på för att ytterligare stärka anonymiteten. Det positiva med att låta 

intervjuobjekten vara anonyma var att få information som annars hade kunnat förbigås, där 

frågor kunnat tolkas som känsliga. 

3.4.6 Teorier 

Det går endast att spekulera utifrån de presenterade teorierna huruvida hälsa återspeglas 

hos Åhléns. Hade andra teorier studerats hade hälsa kunnat ses från andra perspektiv och 

inkludera andra ämnesområden inom hälsa. För att stärka samband och se fler likheter och 

skillnader hade fler teorier kunnat ses på, dock har tidsutrymmet haft påverkan till att 

begränsning har skett. Ytterligare intervjuer hade också kunnat stärka samband och koppling 

till tidigare forskning. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras studiens resultat som består av sammanfattade svar av fem 

intervjuer med de anställda på Åhléns. Svaren kommer att delas upp i de teman som 

frågorna var indelade i.  

 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Bakgrund 

Åhléns ingår i detaljhandelskoncernen Axstores med huvudkontoret beläget i Stockholm. 

Varuhuset har tre centrala avdelningar: hem, mode och skönhet. Varuhuschefen har arbetat 

på Åhléns under flera år. Hon hade planerat att arbeta där i 5 år, men har blivit kvar 

eftersom hon trivs. Hon sitter i ledningsgruppen tillsammans med 4 personer och har två 

mellanchefer som hjälper henne i kontakten med personalen. Varuhuschefens 

arbetsuppgifter är att ha en övergripande översikt över butiken samt hjälpa till i butiken 

genom att exempelvis öppna en kassa vid behov eller se till att de anställda får den hjälp de 

behöver. Varuhuschefen försöker skapa ett starkt team så att de kan hjälpa och stötta 

varandra. 

 

Mellanchefernas arbetsuppgifter består av att ansvara för personalen genom att bland annat 

sköta löner, planera schemat och bevilja semester. De ansvarar även för det praktiska ute i 

varuhuset, det vill säga för säljmiljön. Samtidigt befinner de sig ute i varuhuset nästan 

dagligen och har liknande arbetsuppgifter som en säljare. Båda intervjuade mellanchefer har 

arbetat på Åhléns sedan 5-6 år tillbaka. Varuhuset har mellan 30-40 medarbetare beroende 

på säsong och behov. Majoriteten av de anställda arbetar deltid. Medarbetarnas 

arbetsuppgifter är att stå vid kassan och bemöta kunder samtidigt som varor ska packas upp, 

kläder ska hängas och dockor ska flyttas. Deras främsta uppgifter är att ge bra service och en 

god kundupplevelse. En utav medarbetarna har arbetat på Åhléns under en längre period 

medan den andra har arbetat en kortare tid. Medarbetarna kommer fortsättningsvis att 

benämnas som Säljare 1 och Säljare 2. 

4.1.1.1 Observationer 

Det intryck som vi fick runtom intervjuerna var att de hade mycket att göra. Varuhuschefen 

var van att ta snabba beslut och komma med nya lösningar och personalen arbetade i ett 

högt tempo. Vi observerade att de anställda som vi träffade på kontoret var tillmötesgående 

och de flesta av personalen bar likadana tröjor. I hallen låg det platt- och locktång samt 

stylingprodukter i form av hårspray och nagellack. 

4.1.2 Hälsa  

När vi frågade hur de anställda definierar hälsa svarade varuhuschefen att hälsa för henne är 

att leva länge, ta hand om sig, sova mycket och umgås med folk som älskar en. Sömn är ett 

tema som återkommer hos båda mellanchefers svar på hälsa. Mellanchef 2 berättar att 

utöver sömn behöver hon träna och äta rätt kost vilket är en förutsättning för att kunna må 
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bra. För säljare 1 innebär hälsa att må bra, ha ett allmänt välbefinnande och inte ha ont. 

Säljare 2 berättar att hälsa är att vara frisk och kry. 

4.1.3 En hälsosam arbetsplats 

Vid frågan hur de anser att en hälsosam arbetsplats ser ut talar varuhuschefen och säljare 1 

att klimatet bör vara öppet där var och en kan vara sig själv med sina styrkor och svagheter. 

De ska kunna be om hjälp vid behov och ha en öppen dialog anser varuhuschefen. 

Mellanchef 2 anser att det är viktigt att bli respekterad för sina olikheter samt att det behövs 

olika hjälpmedel och stöd från chefer för att orka arbeta. Båda mellancheferna anser att det 

är viktigt att personal ska trivas och ta hand om varandra genom att fråga hur anställda mår. 

Säljare 2 tycker att all personal ska samarbeta och att chefen ska ta ansvar. Vidare menar 

hon att strukturen är viktig för en hälsosam arbetsplats. 

4.1.4 Hur Åhléns arbetar med hälsa 

Varuhuschefen talar om att de arbetar med ergonomi eftersom arbetsuppgifter kan 

innefatta en del tunga lyft exempelvis vid uppackande av varor. Om en anställd varit sjuk 

minst sex gånger under ett år arbetar Åhléns med rehabilitering. De flesta av 

respondenterna talar om friskvårdsbidraget som en avgörande faktor i hur Åhléns arbetar 

med hälsa. Friskvårdsbidraget kan utnyttjas till den aktivitet som den anställde själv föredrar 

exempelvis till gymkort, kiropraktor eller massage. Anställda har ett eget ansvar att utnyttja 

bidraget och är en förutsättning för att de ska må bra och orka arbeta. Både mellanchef 1 

och säljare 1 anser att bidraget är generöst jämfört med tidigare eftersom Åhléns inte hade 

något bidrag.  

 

Varuhuschefen talar om att de utför mindre åtgärder i form av att köpa mer frukt och 

mindre godis till arbetsplatsen. Massage kan ibland även erbjudas under arbetstid. 

Mellanchef 2 talar om att Åhléns ibland har olika tävlingar exempelvis där alla anställda får 

en stegräknare, för att bilda lag och se vem som går flest steg. De utför årliga 

medarbetsundersökningar där personal tillfrågas hur de mår samt angående hur ledarskapet 

och gruppen fungerar. Säljare 2 är osäker på hur Åhléns arbetar med hälsa men anser att 

träning är betydelsefullt eftersom arbetet är ansträngande för ryggen. 

4.1.5 Förbättra hälsa  

Vid frågan hur de skulle vilja förbättra hälsa på arbetsplatsen talar varuhuschefen om att de 

arbetar med arbetsrotation för att avlasta personal som står i kassan. Hon försöker 

tillgodose ledighetsansökningar och vid behov ge en anställd ledigt en dag. Eftersom Åhléns 

är ett stort företag anser hon att riktlinjer bör finnas.  

 

Båda mellancheferna och säljare 1 anser att det finns saker som går att förbättra, men det 

kan vara svårt att få ihop det på grund av tidsbrist. Mellanchef 1 anser att de anställda gör så 

gott de kan med de förutsättningar som finns. Mellanchef 2 och säljare 1 talar om att de 

pratar mycket om det i grupp för att försöka hitta nya sätt att arbeta samt att se till att 

personalen har lagom mycket att göra. Medvetenhet kring att stress är en avgörande faktor 
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till att påverkas negativt finns hos cheferna. På grund av att de inte kan anställa fler personer 

finns en tidsbrist. Därför behöver arbetet utvecklas för att arbetet ska vara mer effektivt 

samt för att minska stressen.  

 

4.2 KASAM - Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
Frågor kring begriplighet, krav, hanterbarhet och meningsfullhet har ställts till medarbetare 

och mellanchefer samt hur de upplever dessa faktorer i sin roll. 

4.2.1 Arbetet som begripligt 

Varuhuschefen anser att det inte går att påverka kampanjer eftersom de kommer centralt 

från Stockholms huvudkontor. De planerar 14 dagar framåt om vad som ska göras. Om de 

anställda anser att det är för mycket att göra eller om vissa arbetsuppgifter tar längre tid än 

planerat kan de säga till varuhuschefen och planeringen ändras. Schemat varieras mellan 

tyngre och lättare arbetsuppgifter.  

 

Mellanchef 2 anser att hon kan påverka sina arbetsuppgifter även om det är väldigt styrt hur 

saker ska vara. Säljare 1 berättar att arbetet och arbetsplatsen är flexibel i fråga om 

arbetsuppgifter och planering. Personalen går under morgonen igenom kommande 

arbetsdag för att se att planeringen är möjlig. Vid behov kan uppgifterna fördelas på ett 

annat sätt om personal inte tror att den går att genomföra eller byta arbetsuppgifter med 

varandra under dagen. Säljare 2 anser att hon arbetar efter rutiner och vid behov pratar hon 

med sin chef. 

4.2.2 Krav och förväntningar på medarbetare 

De krav och förväntningar som varuhuschefen har på sina medarbetare är att de ska göra så 

gott de kan. De ska ha en vilja att utvecklas gentemot kunden för att ge kunden en så bra 

upplevelse som möjligt för att återkomma till butiken. Hon anser att personalen ska tycka 

det är roligt att vara på arbetet samt kunna säga ifrån om någonting inte känns bra. 

Varuhuschefen talar om att hon ställer krav på de anställda, men är också lyhörd om någon 

skulle behöva ta ledigt en dag för att kunna hantera exempelvis ett problem i privatlivet. 

Varuhuschefen talar om att de krav som ställs på henne inte är samma idag som det var för 

tio år sedan. Hon talar om att alla har olika behov som ska tillgodoses samt att hon ska tycka 

om alla.  

 

Mellanchef 1 talar om att personalen ska ta hand om kunderna och det finns en 

rollbeskrivning vad varje anställd ska göra. Mellanchef 1:s roll är att följa upp så att varje 

medarbetare uppfyller kraven. Mellanchef 2 talar om att hon ska ha en vilja att sälja mer och 

ha ett engagemang för att få med säljarna. Hon anser sig möta de krav och förväntningar 

som ställs på henne. Båda säljarna anser att de förväntas utföra sina arbetsuppgifter och 

vara goda säljare och anser sig möta de krav som ställs på de. Säljare 1 talar om att hon 

utöver detta förväntas vara ansiktet utåt, en god arbetskamrat och vara lojal mot Åhléns. 
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Även om kraven ibland är höga skulle hon inte ge upp eftersom arbetet är roligt. Under tuffa 

perioder brukar hon prata med sina kollegor och chefer.  

4.2.3 Arbete som hanterbart 

Varuhuschefen och mellancheferna anser att de är lyhörda och väldigt öppna på Åhléns och 

observerar när de anställda mår dåligt eller om det har hänt någonting och de lyssnar samt 

finns där för de som har problem, både inom arbetet och privat. När det är arbetsrelaterat 

lägger de upp en plan för hur situationen kan förbättras. Personal som har fått fysiska 

problem på grund av tung belastning kan få arbeta mindre med sådana arbetsuppgifter. Det 

bästa är att ta upp konflikter direkt när de uppstår. Både varuhuschefen och mellanchef 1 

talar om att det är viktigt att fånga upp tidigt om personalen mår dåligt. Hur de anställda 

hanterar en besvärlig kund varierar från person till person. Personal kan rådfråga 

varuhuschefen när de är osäkra om de hanterar en situation rätt och om de kunnat göra 

någonting annorlunda. Personalen kan ringa en jourtelefon vid behov där någon i ledningen 

kan hjälpa till vid problem som inte är möjligt att lösa enskilt eller med hjälp av andra på 

plats. Varuhuschefen och mellanchef 1 brukar påminna att frustrerade kunder kan ha haft en 

dålig dag. Det är viktigt att göra en kund glad när de lämnar varuhuset så att de ska vilja 

komma tillbaka. 

 

Mellanchef 1 talar om att när problem gällande en konflikt mellan personal brukar de kunna 

lösa det på egen hand och vid behov hjälper hon till. Åhléns använder sig utav ett koncept 

”Säg det eller glöm det” vilket innebär att de anställda antingen ska ta upp ett problem med 

personen ifråga eller glömma och gå vidare. Där är det viktigt att ta eget ansvar och 

rannsaka sig själv.  

 

Båda säljarna försöker först och främst lösa problem på egen hand. De tar egna beslut och 

får förtroende uppifrån. Vid behov kan de prata med sina kollegor och chefer när problem 

uppstår. Säljare 1 berättar att hon i efterhand kan ta upp med chefer för att säkerhetsställa 

att hon fattat ett korrekt beslut. Säljare 2 talar om att vid konflikthantering tar hon det direkt 

med personen i fråga. Hon anser att kunden alltid ska vara nöjd och försöker göra det bästa 

av situationen. Jourtelefonen är också något som hon kontaktat när det är en situation som 

hon anser är för svår. 

4.2.4 Arbetet som meningsfullt 

Mellanchef 1 tycker att hennes arbete är meningsfullt eftersom hon försöker få kunderna att 

må bra och öka deras självkänsla, för att ge ett positivt möte på Åhléns. Hon vill att kunderna 

ska vara nöjda när de lämnar Åhléns för att inte komma tillbaka och klaga. Mellanchef 2 

hoppas att de på grund av henne säljer mer. Hon tycker dessutom att det aldrig har varit 

tråkigt att gå till jobbet. Båda säljarna anser att deras arbete är meningsfullt. Säljare 2 talar 

att om hon inte hade ansett att arbetet varit meningsfullt skulle hon inte vilja jobba kvar på 

Åhléns. Hon tycker att det är kul att hjälpa människor, inspirera och se när folk blir nöjda. 
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4.2.5 Hur medarbetare upplever att arbeta på Åhléns 

Varuhuschefen talar om hur de anställda upplever att arbeta på Åhléns beror på säsong. Just 

nu tror hon att de tycker det är tufft eftersom det är mycket som ska göras. Det krävs 

mycket av personalen eftersom handel inte är detsamma idag som det var förut. 

Varuhuschefen tror att majoriteten skulle säga att arbetet är givande och roligt samt att de 

är stolta över att arbeta på Åhléns. Mellanchef 1 anser att hennes arbete är roligt trots att 

hon har mycket att göra. Hon tycker om att saker händer och berättar att ingen dag är den 

andra lik. Hon följer oftast en plan över vad som ska göras under dagen, men det blir inte 

alltid som planerat. Mellanchef 2 trivs väldigt bra med hennes arbete. Hon har särskilt 

fastnat för den mångfald som Åhléns erbjuder eftersom hon får arbeta med allt från 

inredning, skönhet till barn och böcker. 

 

Säljare 1 tycker att Åhléns är en rolig arbetsplats. Hon hade planerat att vara kvar under ett 

fåtal år, men har valt att stanna kvar eftersom hon trivs. Hon anser att det är positivt att 

företaget hela tiden förändras, men att det är mindre bra att de har blivit färre anställda. När 

hon sålt bra och fått nöjda kunder känner hon sig tillfredsställd efter dagens slut. Hon anser 

att bekräftelse från kund kan vara bättre än lön eftersom hon vet att hon gjort ett bra 

arbete. Säljare 2 anser att det är givande att arbeta på Åhléns, dock tycker hon att vissa 

saker kan förbättras exempelvis skulle hon vilja se chefen mer på golvet och anser att det är 

viktigt. 

  

4.3 Arbetsbelastning 

4.3.1 Motverka arbetsbelastning 

Vi frågade varuhuschefen ifall hon märkt av ifall personalen varit överbelastade. Hon svarar 

att medarbetarna har mycket att göra och att hon kan märka av att överbelastning råder. 

Arbetet är styrt av kund och skapar en högre belastning vid perioder där de har mycket att 

göra. Vid varje morgonmöte tas det upp hur viktigt det är att ge varandra både feedback och 

beröm samt vara lyhörda så arbetet orkas med. Arbetar en anställd lördag och söndag 

arbetar de enbart lördag nästkommande helg och är sedan ledig helgen därpå. 

Varuhuschefen talar om att de använder sig utav arbetsrotation. Alla anställda kan inte vara 

överallt även om de kan hjälpa till. Eftersom det är tungt att arbeta på hemavdelningen och 

innefattar högt tryck står personalen en timme i kassan. På modeavdelningen har de ett 

annat arbetssätt och står två timmar i kassan eftersom det är mer avlastande än att vara ute 

på golvet. Medarbetare som är ute på golvet behöver tid för att hinna utföra och avsluta 

arbetsuppgifter som exempelvis stryka kläder. På skönhetsavdelningen står de i en timme i 

kassan och byts oftast av en gång i timmen. Det är upp till varje arbetsgrupp att bestämma 

hur länge de klarar av att stå i kassan. De anställda får rotera och på så sätt motverka 

arbetsbelastning. 
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Vid frågan ifall personalen någon gång upplevt sig vara överbelastade svarar båda 

mellancheferna att det har varit mycket att göra vid denna period av året. Mellanchef 1 har 

känt att hon har varit överbelastad och försöker fokusera på en sak i taget samt tänka att 

hon inte kan göra allting själv. Vid behov ber hon om hjälp och anser att det är viktigt att 

hjälpas åt. Eftersom personalen spenderar mycket tid tillsammans märker hon när de andra 

medarbetarna känner sig överbelastade. Mellanchef 2 har känt sig stressad dock inte 

överbelastad. Säljare 1 anser att de har mer ansvar idag än förr och de bör ha fler anställda 

på Åhléns. Hon talar om att hon har problem med hennes fysiska hälsa och möter 

motgångar på grund av det. Säljare 2 anser att hon har för mycket att göra.  

4.3.2 Tid och resurser 

Varuhuschefen talar om att personalen inte alltid har den tid som krävs för att utföra sitt 

arbete. Det är kunderna som styr eftersom de förväntar sig mycket av de anställda. Båda 

mellancheferna tycker att de själva och medarbetare har tid och resurser mot de 

förutsättningar som finns. En av mellancheferna önskar att de kunde anställa fler, men det är 

inget som kan styras över eftersom det är huvudkontoret som bestämmer det. 

 

Säljare 1 tycker att de inte hinner tänka på ergonomi på grund av tidsbrist utan det kommer 

först efter att problem uppkommit. Hon påstår att denna tidspress finns hos all personal och 

eftersom det inte finns tillräckligt med tid och resurser behöver arbetet hela tiden utvecklas 

för att kunna arbeta mer effektivt. Säljare 1 anser även att det vore bra om att vara fler 

anställda eftersom allt som förväntas inte hinns med på grund av hennes fysiska hälsa. Hon 

påstår däremot att de hjälps åt med det som inte hunnits med. Säljare 2 anser att det finns 

resurser, dock inte tid. Hon anser att hon inte hinner med det som ska göras och skulle vilja 

att hon kunde utföra arbetsuppgifterna under längre tid så hon slipper känna sig stressad. 

4.3.3 Tid för återhämtning 

Åhléns har utökat schemat till julen och anställt tio personer extra för att minska 

arbetsbelastningen. Varuhuschefen försöker planera in ledighet även under denna period av 

året. Hon berättar att det är till viss del kunderna som styr hur arbetsbelastning påverkas på 

grund av högt tryck från konsumenter. Schemat anpassas för att tid för återhämtning ska 

vara möjligt exempelvis de som har arbetat ett kvällspass börjar senare nästa dag. 

Medarbetare som på grund av olika skäl vill arbeta mer begränsas till att kunna göra det för 

att de ska hinna återhämta sig.   

 

Om en medarbetare känner sig överbelastad anser mellanchef 1 att det går att lösa genom 

att exempel ge en dag ledigt. Hon anser att personalen är öppna med att säga till om det blir 

mycket och försöker vara noggrann med att påminna de att våga säga till. Hon anser att de 

anställda får tid att återhämta sig efter en intensiv period eftersom det kommer att 

exempelvis lugna ner sig i januari. Mellanchef 2 anser att det finns tid för återhämtning efter 

en intensiv period, men att det har väldigt mycket att göra på Åhléns året runt eftersom 
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varuhuset är ständigt i förändring. Det är dock lugnare i februari på grund av att det är 

mindre handel. 

 

Säljare 1 anser att det fanns tid för återhämtning förut, men inte idag eftersom de arbetar i 

ett högt tempo året runt och att det inte finns några lugnare perioder. Det finns inte tid att 

exempelvis städa lagret utan det behöver göras oavsett om tid finns eller inte. Chefen 

arbetar med att ge utrymme för återhämtning genom att planera schemat så att de 

anställda exempelvis får två dagar ledigt efter varandra. Hon påstår också att de själva har 

ett ansvar att hitta olika sätt för återhämtning genom att hitta aktiviteter på fritiden som att 

måla eller promenera. Säljare 2 anser att det finns tid för återhämtning. Hon talar om att i 

vissa perioder finns det mer att göra som exempel vid jul när människor handlar mer. När 

det finns mindre tillgängliga tider att arbeta på Åhléns finns det tid för återhämtning som 

sker genom olika aktiviteter. 

4.3.4 Tillgänglighet utanför arbetstid  

Varuhuschefen anser att både hon själv och sina anställda ska vara lediga utanför arbetstid 

och Åhléns kontaktar endast personalen vid behov. Mellanchef 2 och säljare 1 anser att det 

finns en balans även om de har mycket att göra. Säljare 1 talar om att hon är medveten att 

det förekommer arbete på kvällar helger och högtider eftersom hon valt ett yrke inom 

handelsbranschen. Hon tycker om att arbetet är flexibelt. Säljare 2 tycker om att arbeta och 

tänker mycket på jobb även på sin fritid. 

4.3.5 Relation mellan ledning och medarbetare 

Varuhuschefen talar om att hon gärna vill prata med sina anställda och se hur de mår. 

Mellancheferna anser att samarbetet hos medarbetare fungerar bra och att de arbetar nära 

varandra och kommunicerar mycket. Ibland kan oväntade saker ske att exempelvis en 

kampanj ska följas samma dag som de får reda på den. Mellanchef 2 talar om att det är 

viktigt att få med alla anställda på kampanjen. Mellanchef 1 talar om att de försöker hjälpas 

åt för att utföra arbetsuppgifterna och det är oftast säljarna som flyttar runt mellan 

avdelningar när det behövs. Mellanchef 1 anser att det inte är svårt att be om hjälp, hon har 

dock höga krav på sig själv vilket kan leda till att hon ibland kan fråga för sent. Mellanchef 2 

och varuhuschefen har en bra relation till varandra och känner varandra väl. Hon talar om 

att i hennes roll är hon fri att ta egna beslut och att det är lätt att kommunicera med 

varuhuschefen när frågor uppstår. 

 

Säljare 1 kan prata om både jobbrelaterade och privata saker med medarbetare och chefer. 

När hon är på dåligt humör brukar hon behöva prata av sig med sina kollegor och kan säga 

ifrån om chefen har planerat för mycket. Chefen är lyhörd och öppen med att planera om i 

schemat. Säljare 2 tycker att det i början har varit svårt att samarbeta med andra eftersom 

det ibland varit otydligt vem som ska göra vad. Detta är dock något som har förbättrats med 

tiden. Hon anser att direkt kommunikation är det bästa. 
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4.3.6 Uppmärksammande vid goda insatser 

Varuhuschefen ser sig som en verbal person och försöker berömma sina anställda och se alla 

som en egen individ. När någon i personalen gör en bra insats ger hon en klapp på axeln, 

talar om det på morgonmötet eller köper smörgåstårta. I hennes arbete ingår det att se 

människan som helhet.  

 

Mellanchef 1 anser att de försöker uppmärksamma när någon gör bra ifrån sig. Om det är 

någon som har sålt riktigt bra kan de gå ut och äta, fika eller göra andra små aktiviteter som 

uppskattas. Mellanchef 2 talar om att de kan skriva ut och sätta upp kvitton där de har sålt 

bra samt att kollegor “hejar och hurrar” för varandra. Det är särskilt angående försäljning 

som de kämpar för och peppar varandra i. 

 

Säljare 1 anser att beröm kan komma från kollegor, där vänner och bekanta som besökt 

butiken har förmedlat hur nöjda de varit med sitt besök. Säljare 2 anser att det 

uppmärksammas vid goda insatser, men att det skulle kunna gå att bli bättre. På hennes 

avdelning har diskussioner förts om att de ska bli duktigare på att ge beröm till varandra. 

4.3.7 Chefers påverkan på de anställda 

Varuhuschefen anser att chefer påverkar personalen om de vill. Hon försöker ha en 

kommunikation och berätta varför hon behöver utföra vissa handlingar. De anställda är en 

stark grupp som vill och kräver mycket och därför krävs det mycket utav henne som chef. 

Hon anser att gruppen är öppen med att säga ifall någonting inte är bra. 

 

Mellanchef 1 anser att chefer kan påverka personalen ibland. Vissa kollegor vill bli mer 

styrda än andra och hon har lärt sig att utöva olika typer av ledarskap. Hon har till en början 

tyckt det varit jobbigt eftersom det har varit konflikter, men har i efterhand insett att det 

viktiga är att prata om det och lärt sig att göra på annat vis. Hon tror att de anställda har 

höga förväntningar på henne vilket hon anser är bra eftersom hon har förväntningar även på 

medarbetare. 
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5.  Analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat diskuteras i förhållande till tidigare forskning. 

Analysen kommer att gå igenom de tre teman var för sig.  
 

1. Hälsa integrerat i Åhlens 

2. Kasam 

3. Arbetsbelastning och dess påverkan på den individuella hälsan 

Skillnader och likheter kommer att beskrivas och sedan återkopplas till forskningsfrågan  

5.1 Hälsa 

5.1.1 Hälsa  

Vid frågan om hälsa mottogs svar som innehöll att ta hand om sig, välbefinnande, träna och 

äta rätt samt att umgås med nära och kära. Detta visar på en medvetenhet kring hälsa där 

aspekter som har betydelse för det fysiska, psykiska och sociala har tagits i betänkande 

(Granberg 2011). Enligt Malmquist, Larsson och Vinberg (2007) är det människans subjektiva 

upplevelse som står i centrum för hälsa. Respondenterna besvarar frågorna utifrån sin egen 

upplevelse. Varuhuschefen, mellanchef 2 och säljare 1 anser att det är viktigt att ha ett 

öppet klimat där var och en tillåts vara sig själva med de styrkor och svagheter de har. Deras 

svar var nästan identiska vilket kan tyda på att de har diskuterat frågan tidigare. 

Mellancheferna är överens om att personalen ska må bra och stämningen i gruppen är viktig. 

5.1.2 Hur Åhléns arbetar med hälsa 

Varuhuschefen anser att de arbetar med ergonomi eftersom personalen har tunga lyft i 

arbetet. Dock anser säljare 1 att ergonomi är det som glöms bort på grund av tidsbrist, trots 

att hon deltagit i flera ergonomikurser via arbetet. Det kan tänkas att om medarbetare får 

höra uppifrån att det går bra att utföra arbetsuppgifter i sin egen takt med att exempelvis 

lyfta rätt, kan de undvika skador i det dagliga arbetet. Varuhuschefen talar även om att de 

har ett rehabiliteringsansvar gentemot de anställda när problem uppstått och i 

förebyggande syfte.  

 

En likhet är att både varuhuschefen, mellancheferna och säljare 1 tar upp friskvårdsbidrag 

som en avgörande faktor i hur Åhléns konkret arbetar med hälsa. Mellanchef 1 och säljare 1 

anser att bidraget är generöst och det är positivt att pengar kan läggas på det som de själva 

anser vara viktigt. Säljare 2 anser att träning är betydelsefullt för att orka arbeta och bidraget 

kan ses som en förutsättning för att personalen ska må bra och orka arbeta. Det kan även 

bidra till en positiv syn för arbetet med hälsa samtidigt som det kan ses som en trygghet att 

ha möjlighet att utnyttja bidraget. Detta visar även att arbetsgivaren bryr sig om sina 

anställda.  
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5.1.3 Förbättra arbete med hälsa 

Under intervjuerna framkom det att Åhléns inte har specifika riktlinjer och att hälsoarbetet 

som sker på arbetsplatsen, förutom friskvårdsbidraget, är egna initiativ av varuhuschefen. 

Varför ett företag med denna omfattning inte har något sådant går att ifrågasätta. Hade 

riktlinjer funnits skulle möjligheten till att konkret se vilka brister det finns samt kunna mäta 

och förbättra hälsa över tid. När vi frågade hur de vill förbättra hälsa på arbetsplatsen talar 

varuhuschefen om att de arbetar med arbetsrotation för att avlasta personalen i kassan. Hon 

anser att Åhléns borde ha riktlinjer på grund av storleken på företaget. Enligt Angelöw 

(2002) leder arbetsrotation till minskade antal sjukskrivningar, vilket dock inte går att tolka 

vid denna studie eftersom den inte tagit hänsyn till sjukskrivningar.  

 

Mellancheferna och säljarna är överens om att det största problemet på Åhléns är 

tidsbristen och det i sin tur leder till stress. I det här fallet ses stress som något negativt 

eftersom balans mellan krav och förmåga inte verkar finnas (Granberg 2011). Dock verkar 

stressen inte vara alltför skadlig enligt Lindmark och Önnevik (2011) eftersom de anställda 

på Åhléns trivs på sin arbetsplats och anser sig ha meningsfulla arbetsuppgifter. Genom att 

försöka minska stressen kan välbefinnandet påverkas positivt. Både varuhuschefen och 

mellanchef 1 anser att det är viktigt att försöka uppmärksamma personal som mår dåligt i 

ett tidigt skede för att kunna lösa situationen. Mellanchef 2 och säljare 1 är överens om att 

de försöker planera bättre och hitta nya sätt att arbeta för att minska stress.  

 

5.2 KASAM - Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

5.2.1 Arbetet som begripligt 

Begriplighet förknippas med att en person förstår att det som denne gör påverkar även 

andras arbeten (Antonovsky & Elfstadius 2005). Varuhuschefen berättar att de inte kan 

påverka kampanjer som kommer centralt, men att de däremot har möjlighet att påverka 

planeringen. Ifall de anställda har svårt att hålla den dagliga planeringen kan de säga ifrån. 

Det finns möjlighet till ändringar så att ett mer hållbart schema skapas och begriplighet kan 

utläsas hos varuhuschefen eftersom framtiden kan mötas med en viss grad av 

förutsägbarhet (Antonovsky & Elfstadius 2005). Säljare 1 talar om att de som grupp planerar 

mycket tillsammans för att arbetet ska vara rättvist fördelat. Under arbetets gång ser de 

efter varandra ifall det är någonting som de inte hinner med. De kan även byta 

arbetsuppgifter för att underlätta arbetet. Från säljare 1 kan vi se en likhet med begriplighet 

eftersom de som grupp förstår innebörden av arbetet och hur det påverkar andra i gruppen, 

dock går det inte att tala om hur begriplighet återges hos andra 

5.2.2 Arbetet som hanterbart 

Hanterbarhet handlar om hur uppkomsten av problem hanteras, ifall kunskap och 

färdigheter finns för att kunna lösa problem samt att veta var personal kan vända sig när 

stöd behövs (Lindmark & Önnevik 2011). Varuhuschefen berättar att hon lyssnar på sina 

medarbetare när problem uppstår. Om det är arbetsrelaterat lägger hon upp en plan hur 
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problemet ska hanteras och vad som kan förbättras. Personalen kan ibland rådfråga 

varuhuschefen när osäkerhet ifall de handlat rätt gentemot kund uppstår. De har utöver 

detta en jourtelefon som de anställda kan ringa vid behov. Varuhuschefen och mellanchef 1 

brukar påminna personalen att kunden oftast inte är irriterad på de utan av andra orsaker. 

Ifall problemet är en konflikt mellan de anställda brukar de kunna lösa det på egen hand 

alternativt att mellanchef 1 hjälper till vid behov. Åhléns använder sig utav konceptet ”Säg 

det eller glöm det” vilket innebär att personalen ska ta upp ett problem med de berörda 

personerna eller släppa det. Mellanchef 2 anser att det bästa sättet att lösa problem är att 

tala om det direkt. När problem uppstår brukar hon kunna lösa det på egen hand och 

behöver sällan stöd. Medarbetarna ser till synes ut att vara självgående samtidigt som de vet 

var de ska vända sig när problem uppstår. Det skulle kunna tänkas att Åhléns har en god 

upplärning vid nyanställning. Det öppna klimatet kan vara ett annat alternativ till en hög 

grad av hanterbarhet eftersom utrymme för samtal om tidigare erfarenheter kan ha funnits.  

Säljare 1 brukar i efterhand tala med en chef ifall hon agerat rätt eller om hon kunnat göra 

någonting annorlunda eller förbättra. Säljare 2 brukar ringa jourtelefonen vid behov när hon 

inte kan lösa problemet själv.  

 

De tillfrågade har i första hand försökt att lösa problemet själv vilket kan kopplas till att de 

har den kompetens som krävs för att möta de krav och förväntningar som en situation 

kräver. Enligt Lindmark och Önnevik (2011) ska de anställda gå utbildningar eller ändra 

arbetsuppgifter om de inte kan möta de krav och förväntningar som en specifik situation 

kräver. Varuhuschefen går med jämna mellanrum på olika säljutbildningar som hon sedan 

delar med sig till sina medarbetare och det kan tänkas vara en anledning till att det råder en 

balans mellan krav och förväntningar. Samtliga respondenter vet alla var de ska vända sig 

ifall problem uppstår på arbetsplats och på så vis kan vi se en likhet med Hanterbarheten 

inom KASAM. 

5.2.3 Arbetet som meningsfullt 

Enligt Granberg (2011) är glädje och stolthet två mått på meningsfullhet och alla anställda 

uttrycker glädje och trivs att vara på Åhléns. Mellanchef 1 anser att hennes arbete är 

meningsfullt eftersom att hon kan bidra till kunder ska må bra genom att bemöta de på ett 

positivt sätt. Förutom att enbart sälja vill hon att kunder ska känna sig nöjda när de lämnar 

Åhléns. Mellanchef 2 hoppas att det är tack vare henne som de säljer mer. Säljare 1 hade 

tänkt arbeta på Åhléns i ett fåtal år, men är kvar efter många år och har ingen avsikt att byta 

arbetsplats vilket säljare 2 också instämmer på. Friheten att kunna bestämma över sina 

arbetsuppgifter eller ha inflytande över vad som ska göras är två faktorer som påverkar 

meningsfullheten. Säljarna kan till viss del påverka dessa faktorer, dock inte fullt ut. De anser 

däremot att deras arbete är meningsfullt via den positiva bild som de uttrycker under 

intervjun.  

 

Enligt Granberg (2011) kan en människa bli överstimulerad ifall för höga krav ställs i 

förhållande till förmågan att handskas med kraven. De krav och förväntningar som 
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varuhuschefen har på sina anställda är att de ska göra så gott de kan och ha en vilja att 

utvecklas gentemot kunden. De ska ge kunden en bra upplevelse så att de vill komma 

tillbaka. Personalen ska även tycka arbetet är roligt och säga till ifall någonting inte är bra. 

Mellanchef 1 talar om att alla medarbetare ska först och främst ta hand om kunderna. De 

intervjuade säljarna och mellanchef 2 verkar möta de krav och förväntningar som ställs, att 

vara ansiktet utåt och goda säljare. Enligt Lindmark och Önnevik (2011) kan KASAM återges 

hos personalen och därmed inneha en känsla av sammanhang. De anställda är 

anpassningsbara till en situation där hög arbetsbelastning råder och denna möjlighet att vara 

flexibel och situationsanpassningsbar kan enligt Lindmark och Önnevik (2011) påverka 

Åhléns positivt. Överlag har respondenterna svarat på ett sätt som kan tolkas att de är lojala 

mot Åhléns. I de fall de har sagt någonting som är mindre bra väger de upp meningen med 

att avsluta att de ändå trivs. 

 

5.3 Arbetsbelastning 

5.3.1 Motverka arbetsbelastning  

Enligt Angelöw (2002) är det ledarens ansvar att minska den negativa stress som uppstår på 

en arbetsplats. Under intervjuerna framkommer det att varuhuschefen och mellancheferna 

på Åhléns är medvetna om att personalen har en hög arbetsbelastning och kan känna sig 

överbelastade. Detta bekräftades även av säljarna under deras intervjuer. Säljare 1 anser att 

de borde vara fler anställda eftersom de idag har större ansvar än förut. En tolkning skulle 

kunna göras, utifrån dessa intervjuer, att det är fler än bara de intervjuade som känt sig 

överbelastade just denna period. Angelöw (2002) påstår att ledare har en avgörande roll för 

att påverka arbetsmiljön och det som varuhuschefen gör för att motverka den pågående 

arbetsbelastningen är att prata med sina medarbetare under deras dagliga morgonmöten 

samt ge feedback och beröm. Att ge uppmuntran och beröm vid goda insatser är enligt 

Lewis, Onaldson-Fielder och Yarker (2008) viktigt för att skapa en friskare arbetsplats. 

 

Organisationer behöver även ge ledare de förutsättningar som krävs för att kunna främja 

hälsa (Bruch & Menges 2010) vilket det inte går att påvisa. Hade riktlinjer funnits hade en 

djupare diskussion kunnat genomföras. En ledare behöver sätta in mer resurser för att klara 

arbetsbördan samt utveckla handlingsplaner när problem uppstår (Lewis, Onaldson-Fielder 

& Yarker 2008). Varuhuschefen har vid denna tid på året anställt tio personer extra för att 

klara av arbetsbördan utan att huvudkontoret har varit med och bestämt. Samtidigt talar 

hon om att personal som har arbetsrelaterade problem åtgärdas genom att sätta in en 

handlingsplan. Flexibilitet är också något de försöker eftersträva där en anställd kan få 

sovmorgon om denne arbetat sent dagen innan. Detta är också något som Lewis, Onaldson-

Fielder och Yarker (2008) påstår är viktigt vid hantering av arbetsbelastning. Här kan vi se att 

chefens beteende kan kopplas till Angelöws teori om hanteringen av arbetsbelastning, det 

vill säga att de anställer fler vid behov och sätter upp en handlingsplan vid problem.  
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Enligt Angelöw (2002) så innebär införandet av arbetsrotation en minskad fysisk 

arbetsbelastning för att exempelvis motverka skador på rygg. Enligt varuhuschefen på 

Åhléns så använder de sig utav denna metod. Vid hem- och skönhetsavdelningen får 

personalen stå en timme i kassan och på modeavdelningen står de två timmar. Alla får 

rotera mycket vilket är tecken på att varuhuschefen har i åtanke att främja hälsa. Dock kan 

det tänkas att motverkandet av skador och rygg inte tas i beaktning till hundra procent 

eftersom tiden till ergonomin inte verkar finnas. Rotation kan underlätta och främja arbetet 

med hälsa, men ergonomin kan bli en belastning vilket kan påverka att rotationen inte ger 

den önskade effekten.  

5.3.2 Tid och resurser 

Enligt Bruch och Menges (2010) kan personalen ses som överbelastade när de har för många 

uppgifter i förhållande till den tid och resurser som krävs för att utföra dessa. Enligt de 

intervjuade säljarna så har de tillräckligt med resurser som krävs för att utföra arbetet, dock 

inte tid. Det kan tänkas att de anställda blir ofokuserade och oeffektiva eftersom de inte har 

den tid som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter (Bruch & Menges 2010). Personal har 

känt sig överbelastade vid denna tid på året och kan påverka Åhléns negativt. Trots att tio 

extra personer har anställts uttrycks fortfarande en tidsbrist. Mellancheferna eller 

varuhuschefen har inte märkt av att säljarna har för lite tid även om varuhuschefen är 

medveten kring att överbelastning råder. Bruch och Menges (2010) påstår att överbelastning 

är acceptabel så länge det finns ett slut. Mellancheferna anser att det är lugnare efter jul och 

det kan tänkas att det finns tid för återhämtning. Detta påvisas inte hos säljarna som anser 

att den tiden inte längre finns inom dagens detaljhandel.  

5.3.3 Återhämtning 

Enligt studien som gjordes av Bruch och Menges (2010) svarade 86 % av de anställda att de 

inte har tillräckligt med tid för återhämtning efter en intensiv period och att företag klarar av 

överbelastning under kortare perioder så länge det finns ett slut. Utveckling sker ständigt 

och idag ska en ledare bland annat tillgodose behov och tycka om alla. Arbete i butik har 

förväntningar från kunder där personal alltid ska vara trevliga och vara medvetna om hur de 

uppfattas utifrån. Personal som står i kassan kan tänkas bli utmattande eftersom de hela 

tiden möts av nya människor samtidigt som de behöver arbeta effektivt för att undvika lång 

köbildning som kan verka som en stressfaktor. Schemat har enligt varuhuschefen anpassats 

så att medarbetarna får tid för återhämtning. De får inte arbeta hur mycket de själva skulle 

vilja vilket är en av åtgärderna som Angelöw (2002) tar upp för att motverka belastning. 

Varuhuschefen har försökt att planera in ledighet i schemat trots att de har mycket att göra 

för att ge de anställda tid för återhämtning. Arbetet är styrt av kund eftersom en stor del av 

Åhléns arbete är mötet med kunden, det vill säga kundupplevelsen. Detta kan påverka 

utförandet av andra arbetsuppgifter vilket kan tolkas att medarbetare anser att tiden inte 

räcker till och kan vara en faktor som påverkar arbetsbelastningen samt tid för 

återhämtning. 
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Enligt Granberg (2011) behövs tillfälle till återhämtning ges för att förebygga 

stressreaktioner. Mellanchef 1 talar att om personalen känner sig överbelastade så försöker 

de lösa det genom att exempelvis ge ledigt en dag. Båda mellancheferna anser att de 

anställda får tid för att återhämta sig efter en intensiv period vilket är i januari och februari. 

Mellanchef 2 påstår att varuhuset är i ständig förändring och det är mycket som ska göras 

året runt vilket innebär att det inte finns något slut. Säljare 1 menar att det inte finns tid för 

återhämtning eftersom de arbetar året runt och säljare 2 tycker att lugnare perioder finns, 

men det är fortfarande alltid något att göra. Om det fanns tid för återhämtning fick vi 

varierande svar på, dock visade majoriteten att tiden inte fanns vilket kan förbättras. Genom 

att förbereda personal så att de vet att vissa perioder är tuffare men att tid får återhämtning 

kommer att finnas. Enligt Angelöw (2002) finns det flera åtgärder för att motverka 

arbetsbelastning och ge möjlighet till återhämtning. De kan exempelvis införa kortare 

arbetsdag. Detta kan inte påvisas hos Åhléns utan de ser till att om en medarbetare har 

jobbat kväll dagen innan får de sovmorgon dagen efter. Varuhuschefen försöker, precis som 

Angelöw (2002) påstår, att motverka arbetsbelastning genom att ge anställda 

sammanhängande ledighet. Det har kommunicerats väl då säljare 1 berättar att de på 

hennes avdelning försöker planera in en sammanhängande ledighet. Hon påstår också att 

personalen själva har ansvar för att hitta sätt att återhämta sig i sitt privatliv. Enligt säljare 2 

finns tid att återhämta sig när Åhléns har färre extratimmar att erbjuda. 

5.3.4 Balans mellan privat- och arbetsliv 

Enligt Bruch och Menges (2010) kan ett företag vara överbelastat på grund av 

kostnadsnedskärningar och förväntan om att vara tillgänglig dygnet runt. Från intervjuerna 

kan vi tolka att Åhléns inte vill anställa fler trots att de som idag arbetar där, inte har 

tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter. Vi kan därför anta att åtgärder görs för att 

kunna skära ned på kostnaderna. Enligt Angelöw (2002) ska organisationer respektera den  

anställdas balans mellan fritid och varuhuschefen anser att både hon själv och övrig personal 

ska vara lediga utanför arbetstid. Detta kan bidra till en god mental hälsa vid medvetande om 

att arbetet kan släppas utanför arbetstid. Det kan även göras en koppling till Bruch och 

Menges (2010) om förväntan att vara tillgänglig dygnet runt vilket Åhléns inte förväntar sig 

av sina medarbetare. Kodz, Harper och Dench (2002) anser att anställda presterar bättre om 

arbetsgivare tar hänsyn till deras privatliv vilket varuhuschefen gör. Mellanchef 2 och säljare 

2 anser att det finns en balans, även om de har mycket att göra. Säljare 1 uttrycker sig vara 

nöjd över att ha ett flexibelt arbete. Enligt Armstrong (2014) gynnar flexibla arbetstider 

balansen mellan arbete och fritid. Dock önskar säljare 1 att få vara hemma med familjen 

under högtider eller vara ledig en extra dag under julen. Det finns en medvetenhet att det 

inom handelsbranschen ingår arbete under högtid och helg men säljare 1 anser sig vara nöjd 

ändå. Varuhuschefen försöker också se till att planera in denna ledighet så gott det går.  
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5.3.5 Relation mellan ledning och medarbetare 

Enligt De Lorenzo (2014) och Dobson (2015) är relationen mellan en anställd och chef 

avgörande ifall en medarbetare är villig att öppna upp sig och tala om problem. 

Mellancheferna anser att samarbetet hos medarbetare fungerar bra och att de arbetar 

varandra nära samt kommunicerar mycket. Denna öppenhet påvisas även hos säljare 1. Hon 

kan tala om både jobbrelaterade och privata saker med chefen. Däremot fanns inte denna 

öppenhet till en början hos säljare 2, men har förbättrats med tiden. Det öppna klimatet som 

rådet på Åhléns påverkar relationen mellan medarbetare och chefer och kan kopplas till de 

studier som De Lorenzo (2014), Dobson (2015) och Lewis, Onaldson-Fielder och Yarker 

(2008) gjort. Alla respondenter talar om att det finns en öppenhet på arbetsplatsen och 

uttrycker att kommunikation till chefen är positiv. Utifrån dessa intervjuer kan det tolkas att 

arbetsplatsen verkar ha ett öppet klimat. 

5.3.6 Uppmärksammande vid goda insatser 

De faktorer som kan förhindra och minska stress på en arbetsplats är att chefer ger 

återkoppling vilket bland annat innefattar uppmuntran och beröm vid goda insatser. 

Varuhuschefen tillägger att även kritik är av vikt. Både varuhuschefen och mellanchef 1 

anser sig själva ge beröm och att det är viktigt för att motverka arbetsbelastningen. Dock 

verkar inte återkoppling synas hos de intervjuade säljarna. En av säljarna nämner att de 

främst får beröm från vänner som besökt Åhléns. Båda säljarna är överens om att beröm vid 

goda insatser är något som kan förbättras eftersom de i dagsläget inte verkar uppleva att de 

får tillräckligt med beröm från varken kollegor eller chefer. Därmed går det inte att påvisa att 

återkoppling är integrerat på Åhléns, som Lewis, Onaldson-Fielder och Yarker (2008) påstår 

vara viktig. 

5.3.7 Chefers påverkan på de anställda 

Både varuhuschefen och mellanchef 1 har personalansvar och faller inom den kategorin som 

påverkar medarbetare (Lewis, Onaldson-Fielder & Yarker 2008). Varuhuschefen tror att en 

chef kan påverka de anställda ifall de vill. Hon menar att de har ett öppet arbetsklimat på 

Åhléns och av den anledningen kan hon komma personalen närmare och de berättar vad de 

tycker och tänker. Enligt Lewis, Onaldson-Fielder och Yarker (2008) så påvisas denna 

öppenhet genom att de anställda har en bra relation till chefen. Mellanchef 1 tror att chefer 

kan påverka sina medarbetare ibland. Medarbetarna har höga förväntningar på henne som 

chef vilket hon anser vara positivt och hon ställer samtidigt höga krav på sina medarbetare. 

De Lorenzo (2014) anser att en ledare kan minska arbetsrelaterad stress genom att vara 

medveten om hur deras beteende påverkar personalen. Det kan tolkas att varuhuschefen är 

medveten om att hon påverkar de anställda, dock verkar inte denna medvetenhet finnas hos 

mellanchef 1. På grund av att varuhuschefen varit chef länge och mellanchef 1 har inte lika 

stor erfarenhet kan det tänkas att mellanchef 1 anser att hon bara påverkar personalen 

ibland.  

 

Enligt Angelöw (2002) har en ledare ett ansvar över att minska stressen eftersom det 
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påverkar arbetsmiljön. En ledare kan också påverka de anställda genom hantering av 

resurser och fördelning av arbetsuppgifter (Lewis, Onaldson-Fielder & Yarker 2008). 

Varuhuschefen berättar att de varje morgon ser över vilka arbetsuppgifter varje 

medarbetare har och justeras vid behov vilket övriga anställda bekräftar. När det gäller 

resursfördelning brukar de enligt varuhuschefen anställa mer personal vid högsäsong för att 

klara av arbetsbördan. De intervjuade personerna bekräftar detta, men att de inte tycker 

personalen räcker till varken under låg- eller högsäsong. De berättar att de har lärt sig att 

arbeta mer effektivt eftersom de själva inte kan påverka situationen. Personalen visar 

lojalitet till Åhléns och vill inte kritisera trots att de är medvetna om att fler personal skulle 

minska stressen. En ledare kan även påverka de anställda genom att visa förtroende till 

medarbetarna att de kan utföra sitt arbete (Lewis, Onaldson-Fielder & Yarker 2008). 

Varuhuschefen visar förtroende till medarbetarna genom att skapa en stark grupp som kan 

stötta varandra vilket bekräftas av säljare 1 och en av mellancheferna. Alla respondenter 

nämner att de har ett förtroende från chefen och att de vid problemlösning först och främst 

försöker lösa problemet på egen hand men att de vet var de kan vända sig vid behov. Enligt 

Lewis, Onaldson-Fielder och Yarker (2008) så kan en ledare påverka genom att vara 

tillgänglig för medarbetarna. Respondenterna berättar i intervjuerna att de kan prata med 

chefen om det mesta och är lättillgänglig. En skillnad är att säljare 2 önskar att chefen var 

mer ute i butiken och upplever denne inte som är tillgänglig och påverkas därför inte av 

tillgängligheten.  

 

En av punkterna för att främja en hälsosam arbetsplats är att vara empatisk och visa intresse 

för medarbetarnas privatliv (Lewis, Onaldson-Fielder & Yarker 2008). Det krävs även att vara 

observant ifall en anställd beter sig annorlunda exempelvis om denna inte mår bra. 

Varuhuschefen bekräftar att hon lyssnar på sina medarbetare när det gäller deras privatliv. 

Medarbetarna berättar att de kan vända sig till cheferna eller de andra anställda ifall de 

behöver prata med någon. Både varuhuschefen och mellanchef 1 märker tidigt när en 

anställt mår dåligt eller ändrar ett beteende. Det kan tolkas att varuhuschefen och 

mellanchef 1 är med och påverkar och främjar en hälsosam arbetsplats. 

5.4 Sammanfattande analys 
Åhléns arbetar både med den fysiska och psykiska hälsan. Friskvårdsbidrag och 

arbetsrotation är två faktorer som de använder sig av för att öka och behålla den fysiska 

hälsan. Friskvårdsbidraget behöver inte ha en avgörande roll i de anställdas hälsa eftersom 

det föreligger eget ansvar i att utnyttja bidraget och kan förbises. Idag finns en ökad 

medvetenhet om hälsa och många tar eget ansvar att ta hand om sig. Det kan tänkas att 

bidraget kan underlätta de som har behov att få hjälp ekonomiskt. Jourtelefonen bidrar till 

en viss mental trygghet genom att medarbetare har kunskap om att de vid besvärliga 

situationer får hjälp. En medarbetare menar dock att chefer kan behöva vara mer tillgängliga 

ute i butiken vilket kan tyda på att en telefon inte är tillräcklig och inte kan ersätta den 

mänskliga närvaron. Något som var genomgående hos respondenterna är att de anser att 



34 

 

kunden alltid ska vara nöjd när de lämnar Åhléns. Det är tydligt att kundupplevelsen står i 

centrum och utgör det främsta av personalens arbete i den dagliga verksamheten. 

 

Varuhuschefen hoppas att personalen ska tycka arbetet är givande och det påvisas även hos 

samtliga medarbetare. Den konkurrens som råder idag ökar förväntningarna på samtliga 

anställda. Kunden förväntar sig att personalen ska ha kunskap om produkter och visa 

professionalitet i mötet med kunden. En likhet som vi såg mellan en av säljarna och 

mellancheferna är att direkt kommunikation var att föredra. En tolkning kan göras att de 

anställda försöker lösa problem direkt när de uppstår för att kunna arbeta så effektivt som 

möjligt. 
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt kommer slutsatser att presenteras utifrån hur hälsa är integrerat, skillnader 

och likheter i upplevelser. Vidare beskrivs Åhléns styrkor och svagheter.  

 

6.1 Hur är hälsa integrerat 
Vad Åhléns har tagit tillvara på är att skapa ett arbetsklimat där öppenhet till dialog mellan 

olika hierarkiska nivåer fungerar. Medarbetarna känner ett förtroende från ledningen och 

har möjlighet att hantera problem på egen hand. Går det inte att hantera problem enskilt 

vet de vem de ska vända sig till. Detta påverkas av ledarskapsstilen som förs på den specifika 

verksamheten. Däremot kan fördelar ses, som bidrar till att medarbetarna trivs på 

arbetsplatsen. Den fysiska åtgärden, i form av friskvårdsbidrag, har kommunicerats väl i 

företaget. Vid extra påfrestningar anlitas extra personal för att underlätta arbetsbördan. 

 

6.2 Skillnader och likheter i upplevelsen av hälsa 

Hur arbetet med hälsa upplevs visar på vissa skillnader, men även gemensamma faktorer. 

Genom att titta på KASAM har företaget integrerat de tre komponenterna på de hierarkiska 

nivåerna. Organisationen har en tydlig uppbyggd struktur och medarbetare har en tydlig bild 

av sin roll och sina arbetsuppgifter samt vilka förväntningar de har. När problem uppstår har 

medarbetare och mellanchefer förtroende uppifrån och är i hög grad självständiga att lösa 

olika situationer, med hjälp av sina kunskaper och färdigheter. Kan de inte hantera problem 

själva är det tydligt var stöd finns att hämta. Kommunikationen har för det mesta fungerat 

och det öppna klimatet bidrar till att det finns en bra relation till chefer. De anställda verkar 

trivas på arbetsplatsen och fler har stannat längre än de tänkt där stolthet och glädje över 

sin arbetsplats lyckats uppnås. Faktorer som påverkar en arbetsplats dynamik och 

arbetsgång kunde vissa skillnader utläsas. Majoriteten av respondenterna uppgav att de 

hade de resurser som krävdes för att utföra arbetet. Om tiden räcker till fanns det delade 

meningar om. Medarbetarna tyckte att stress kunde uppstå och mer tid skulle bidra till att 

arbetsuppgifterna utfördes på ett mer omsorgsfullt sätt. Detta bekräftar även varuhuschefen 

att tiden inte alltid räcker till och det beror mycket på vilken säsong de är i.  

 

Mellanchefer har, som tidigare nämnts, en viktig roll i att integrera villkor för att främja en 

hälsosam arbetsplats. Krav uppifrån och förmedling av krav till medarbetare har varit 

framgångsrikt. Tydliga arbetsuppgifter och kontroll över sitt eget arbete är något som 

mellancheferna på Åhléns har arbetat fram samt att skapa en god relation och visa ansvar. 

Personer i chefsposition anser att de arbetar med återkoppling och uppmärksammande vid 

goda insatser. Dock anser medarbetare att återkoppling kan förbättras och det kan tolkas att 

cheferna inte har förmedlat insatserna tillräckligt. I övrigt anses de ha en bra 

kommunikation. Av det som gick att utläsa från intervjuerna var det många aspekter inom 

organisationen som var positiva, men en tydligare förmedling av uppskattning skulle vara av 

nytta för att stärka medarbetarnas vilja att prestera.  
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Det finns tecken som tyder på att företaget till viss del är överbelastat exempelvis när många 

uppgifter behöver göras i förhållande till tid. Det kan bero på säsong och enligt 

medarbetarna finns det inte tillräckligt med tid till återhämtning. Går det att ha en hög 

arbetsbelastning utan att det påverkar den psykiska hälsan negativt? Hög arbetsbelastning 

förekommer vid vissa tidpunkter per år. När arbetet kräver ökad prestation vid vissa 

månader, veckor eller dagar och dessa kan förutses, behöver inte den psykiska hälsan 

påverkas negativt enligt Antonovsky och Elfstadius (2005), vilket bekräftas i denna studie. 

Respondenterna är medvetna om att dessa tider förekommer vilket gör att de har lättare att 

anpassa sig. Till viss del finns kunskap om att tid för återhämtning kommer att finnas inom 

sin tid och eftersom de trivs med arbetet behöver psykisk ohälsa inte utvecklas. Ledning om 

mellanchefer är medvetna om att högre krav ställs eftersom arbetet är kundstyrt och 

påverkar arbetsbelastningen.  

Åhléns är ständigt i förändring och återhämtning är något som de försöker anpassa och få in 

i planeringen. Medarbetare menar att det tidigare fanns mer tid för återhämtning eftersom 

de idag arbetar året runt och det finns alltid någonting att göra. Även om de har mycket att 

göra anser varuhuschefen och mellanchefer att tid för återhämtning finns under lugnare 

perioder. Medarbetare talar om att schemaläggning underlättar för återhämtning, men att 

det inte finns några lugna perioder. Kundströmmen kan variera, men när den minskar finns 

det alltid annat att göra som de tidigare inte hunnit med. 

 

6.3 Hindra framträdandet av psykisk ohälsa 
Konkurrens från företag har ökat i det allt mer tekniska och tillgängliga 

samhället, som i sin tur har påverkat att de anställda ska vara så effektiva som möjligt. 

Företag har färre anställda och personalen får högre påfrestningar som har en inverkan på 

hälsan. Hur befinner de anställda sig i detta utan att må psykiskt och fysiskt dåligt? Fysiskt är 

allmänt känt genom att träna och äta rätt. Hantering av psykisk ohälsa är svårare och mindre 

påtagligt. Företaget som har studerats har lyckats med att få de anställda att trivas och har 

inte ett behov att byta arbetsplats. Som det har framgått i analys kan det bland annat bero 

på att personalen anser att de har meningsfulla arbetsuppgifter, samt känner begriplighet 

och hantering av arbetsuppgifter enligt KASAM. Det kan även bero på att Åhléns har ett 

öppet klimat med god kommunikation mellan medarbetare och chefer. 

För att förhindra och förebygga psykisk ohälsa är en viktig faktor att de anställda har en 

känsla av sammanhang enligt KASAM. Det kan förklaras att det är individuellt hur varje 

medarbetare hanterar sin hälsa och som är en avgörande faktor till att må psykiskt bra. 

Däremot visade Åhléns en grad av arbetsbelastning som påverkade de anställda negativt. 

Även om de försöker planera bättre och hitta nya sätt att utveckla arbetet för att minska 

stressen råder en hög arbetsbelastning. Personalen anser att de inte har den tid som krävs 

för att utföra sina arbetsuppgifter och kan förklaras i att de hela tiden försöker effektivisera 
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istället för att ta tag i det verkliga problemet? Eftersom en del anställda känner av denna 

arbetsbelastning är risken att de blir ofokuserade och oeffektiva (Bruch & Menges 2010) som 

i sin tur kan påverka hela verksamheten. 

Åhléns har inte ett uttalat hälsoarbete eller riktlinjer som de följer. En möjlig lösning är, 

precis som varuhuschefen menar, att Åhléns bör införa hälsoriktlinjer centralt som kan ge de 

förutsättningar och den kunskap som krävs för att åtgärda exempelvis för hög 

arbetsbelastning. Trots att vi kunde se den största likheten mellan teori och Åhléns hälsa via 

KASAM så kan riktlinjerna hjälpa till en framtida situation exempelvis införandet av e-

handeln. Riktlinjerna kan även vara till hjälp för fler varuhus eftersom vi endast har studerat 

den rådande i hälsan i ett av de 74 varuhusen. Andra varuhus kan ha större eller andra 

problem än vi funnit genom denna studie. Även om handelsbranschen har fått ökade krav 

och Åhléns sägs vara styrd av kund så kan riktlinjer hjälpa att motverka den rådande 

arbetsbelastning istället för att ”skylla” på att det är kunden som styr. Enligt Antonovsky och 

Elfstadius (2005) bör fokus ligga på att skapa rörelse mot den friskare polen snarare än att 

undersöka vad som orsakar en viss sjukdom. Idag arbetar Åhléns med rehabilitering när en 

anställd har varit sjuk mer än sex gånger per år. Genom att fokusera på att öka antalet 

långtidsfriska och införa riktlinjer kan Åhléns undvika att behöva lägga resurser på 

rehabilitering. 

6.4 Åhléns styrkor och svagheter 
Efter att ha studerat olika hierarkiska nivåer har vi sett var brister finns och vilka faktorer 

som är viktiga för en fungerande arbetsplats. Det skiljer sig mellan upplevelserna av hälsa till 

viss del på de olika nivåerna och hälsa kan inte påvisas att det integreras till 100 % på grund 

av den rådande arbetsbelastningen. Därmed skulle de dra nytta av att införa riktlinjer på en 

central nivå så de har de förutsättningar som krävs för att främja en god hälsa på 

arbetsplatsen samt där fler varuhus kan ta del av det hälsofrämjande arbetet.  

Några av Åhléns styrkor är ett öppet klimat, en bra balans mellan arbete- och privatliv och 

tydlighet angående arbetsuppgifter samt förväntningar. Mellanchefer och medarbetare trivs 

på arbetsplatsen, dock kan uppmärksammande vid goda insatser och återhämtning 

förbättras. Återhämtning och schemaanpassning är bra, men medarbetare känner att de 

ibland kan bli för mycket vilket kan tyda på att återhämtningen inte är tillräcklig eller att det 

råder en för hög arbetsbelastning. Svårigheten att säga till när det blir mycket att göra kan 

skapa individuella påfrestningar. 
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7. Avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer en avslutande diskussion att föras utifrån de slutsatser som vi 

kommit fram till. Förslag till vidare forskning kommer även att ges. 

Åhléns är en arbetsplats där de anställda trivs och arbetar bra i många avseenden, dock 

anses hälsa inte vara integrerat till 100 %. De skulle ha nytta av att införa någon form av 

hälsofrämjande riktlinjer för att motverka skador och utmattning. Friskvårdsbidrag är en 

positiv aspekt, men något utöver kan tänkas vara nödvändigt. För att det hälsofrämjande 

arbetet ska påverka medarbetare bör det integreras i den dagliga verksamheten. 

Organisationer som arbetar med hälsofrämjande åtgärder kan öka sin konkurrenskraft och 

lönsamhet vilket kan vara väsentligt för Åhléns eftersom kraven har ökat inom 

detaljhandelsbranschen. Dessa riktlinjer bör även vara synliga för personalen exempelvis 

genom uppsatta instruktioner hur ergonomi bör upprätthållas, som en påminnelse. 

Utbildningar verkar vara något som genomförs samt workshops, men att arbeta mer med 

praktiskt stresshantering och få tiden att räcka till kan vara nödvändigt. Åhléns kan även titta 

på hur andra företag inom detaljhandeln arbetar med hälsa. Ett annat förslag som Åhléns 

kan göra är att anställa fler bland annat på grund av den rådande arbetsbelastningen och 

införandet av e-handeln. Det kan krävas att Åhléns inte endast anställer extra inför julen, då 

en del av de anställda påstår att tid inte finns för återhämtning även när det lugnat ner sig. 

En ökad bemanning leder till en förbättrad psykosocial arbetsmiljö.  

På den lokala arbetsplatsen kan uppmärksammande vid goda insatser påvisas ännu mer 

exempelvis kan de införa månadens medarbetare för att öka engagemanget och 

förhoppningsvis få positiva psykologiska effekter. Vilka åtgärder som är mest lämpliga skiljer 

sig mellan företag. I detta fall kan Åhléns ha nytta av ovanstående alternativ och hitta 

lämpliga lösningar för att förhoppningsvis kunna minska den rådande arbetsbelastningen 

samt integrera hälsa på de olika hierarkiska nivåerna. 

7.1 Förslag till vidare forskning 
En fråga som uppkom vid studien visade att trots att en medarbetare visste hur de skulle 

genomföra en viss arbetsuppgift utan att belasta kroppen gjordes det på fel sätt på grund av 

tidsbrist. Hur kommer det sig att arbetsprestation ansågs vara viktigare än att ta hand om sin 

egen kropp och hälsa? 

 

Ett förslag till vidare studier är att titta på vilka faktorer som medarbetare anser är viktiga för 

att må bra på en arbetsplats samt ifall vissa faktorer skulle kunna bortses ifrån. Förslagsvis 

kan andra faktorer till psykisk ohälsa studeras som exempelvis anställningstrygghet. 

Eftersom resultatet inte går att generalisera till andra kontexter än till den genomförda 

undersökningen krävs det att fler studier utförs i större omfattning.  
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