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Abstract 

 
Psykosociala och fysiska arbetsmiljöfrågor är viktiga, 
både ut ett arbetstagar- och ett arbetsgivarperspektiv för 
att förebygga ohälsa och olyckor på arbetet. I Sverige 
finns det omfattande regleringar som hjälper 
arbetsgivare att se till att arbetstagarna arbetar i en bra 
och säker arbetsmiljö. Denna studie har ur ett 
arbetstagarperspektiv undersökt hur yrkesverksamma 
lastbilschaufförer upplever sin arbetsmiljö och vilka 
risker som utgör de största problemen på arbetet som 
kan resultera i ohälsa och olyckor. Studien undersöker 
dels vad som upplevs som risker och hinder i arbetet, 
men visar även på vilka faktorer som resulterar i 
arbetstillfredsställelse. Syftet med studien är att få en 
djupare förståelse av upplevelserna kring detta. En 
kvalitativ metod användes bestående av 
semistrukturerade intervjuer på sex stycken 
yrkesverksamma lastbilschaufförer. Resultatet visar på 
att arbetstagarna upplever ett flertal risker och 
svårigheter i sin arbetsvardag som kan upplevas som 
stressande. Det handlar exempelvis om väder- och 
vägförhållanden och medtrafikanter ute på vägarna, 
faktorer som är svåra att kontrollera. Studien visar också 
på att regelverket kring kör- och vilotider, upplevs 
fyrkantigt utformat med litet utrymme för tolkning och 
felmarginaler. Ett bra samarbete med både kollegor och 
arbetsgivare anses vara väldig viktigt och bidrar till 
arbetstillfredsställelse. 
 

 
Använda sökord: arbetsmiljö, safety and health, occupational health, 
truckers, job stress 
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1 Introduktion 
Vi tillbringar en stor del av vår vakna tillvaro på arbetet, det resulterar i 
att vår tillvaro på arbetet speglar vårt mående i det stora hela, i livet. 
Den fysiska arbetsmiljön kan vara lättare att relatera till än den 
psykosociala arbetsmiljön, därför kan det vara lättare att fokusera på att 
skapa en bra fysisk arbetsmiljön. Med de ökande effektiviseringskraven 
och de ständigt högre ställda kraven på arbetstagaren i arbetslivet, 
leder det till att människor mår sämre på sin arbetsplats, vilket i 
slutändan leder till en bristande arbetsförmåga. Både arbetsgivaren och 
den enskilde arbetstagaren har ett stort ansvar att tillsammans skapa 
god trivsel och en bra arbetsmiljö.  

I en rapport som WHO (2007, ss. 8 - 9) tog fram stod det klart att allt 
fler människor mår sämre på sitt arbete och det rekommenderades 
starkt att prioritera vidare forskning inom arbetstagares hälsa på 
internationell basis. Rapporten visade också att omfattande åtgärder 
kommer krävas för att få bukt med dessa arbetsmiljöproblem där 
samarbete krävs från samhällets alla delar för att nå resultat. Trots att 
Sverige har en lag som talar om att vi måste bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) (AFS 2001:1) så visar undersökningar på att 
lite mer än hälften, 59%, av alla arbetsplatser i Sverige bedriver SAM 
(Arbetsmiljöverket 2017, s. 32). 

Arbetslivet förändrats och det blir allt mer betydelsefullt att 
undersöka den psykosociala arbetsmiljön, detta på grund av att 
sjukskrivningar relaterat till den psykiska ohälsan ökade från 1999-2003 
från 18 % till 30 % (Hägg, Holberg, Oudhuis, Olsson & Rosén 2006, ss. 
31-32), och vidare rapporterar AFA försäkringar att sedan år 2015, har 
psykisk ohälsa som exempelvis depression, ångest eller reaktioner på 
stress, tillsammans med muskoloskeletala1 sjukdomar, varit de största 
återkommande faktorerna till sjukskrivning varje år i Sverige (AFA 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Hösten 2017 skrev Försäkringskassan 
(2017) ett pressmeddelande om att den psykiska ohälsan låg bakom 
nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar. Den psykiska ohälsan 
hade mellan 2011 - 2017 mer än fördubblats (<129%). 

 

1 Muskoloskeletala sjukdomar handlar om diagnoser i muskler och skelett och innefattar bland annat 
inflammatoriska systemsjukdomar, ledsjukdomar, ryggsjukdomar, sjukdomar i ben-, brosk- och mjukvävnader 
(AFA u.å, s. 6). 
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Stress är en faktor som ofta kommer på tal när man talar om mående 
på arbetsplatser och arbetsrelaterad stress är ett av de största globala 
problem som finns idag och har en negativ effekt av hälsan och får 
socioekonomiska konsekvenser (Kinnunen-Amoroso & Liira 2016, s. 
507). Hälften av hela Europas arbetstagare anser att stress är vanligt 
förekommande och att det uppskattas att ca 50 % av sjukfrånvaron 
orsakas av stress (Europeiska arbetsmiljöbyrån, u.å). Bolin (2015, s. 179) 
menar på att fokus ligger allt som oftast på att ohälsa associeras till den 
enskilda individen på en arbetsplats och inte så ofta till arbetsplatsens 
organisation. Det är alltså skillnad på vem som är en frisk arbetstagare, 
och vilken arbetsplats som är en frisk arbetsplats. 

Att vara lastbilschaufför är ett av Sveriges farligaste arbete som 
toppar statistiken när det gäller arbetsolyckor med dödlig utgång. 2018 
skedde totalt 50 stycken arbetsplatsolyckor med dödlig utgång, 12 
stycken skedde inom transport och magasinering varav 9 stycken var 
lastbilschaufförer (Arbetsmiljöverket 2019). Syftet med denna studie är 
därför att undersöka hur yrkesverksamma lastbilschaufförer upplever 
sin fysiska och psykosociala arbetsmiljö. 

Lastbilschaufförer är en yrkeskategori inom transportsektorn vars 
arbete har varit ganska fritt genom tiderna, genom att de har fått styra 
sin egen tid och fått ta egna beslut utifrån eget huvud. Den vardagen 
har förändrats till att i allt större utsträckning övervakas av 
arbetsgivaren genom teknik som följer och kontrollerar 
lastbilschaufförernas resa i realtid (Levy 2015, s. 160). 

Lastbilschaufförer upplever flera problemområden så som 
exempelvis depression, kroniska sömnsvårigheter, ångest, stress, 
trötthet, långa arbetsdagar, tidspress och varierande längd av 
arbetsperioder ifrån sin familj som påverkar deras psykiska hälsa 
negativt (Shattell, Apostolopoulos, Collins, Sönmez & Fehrenbacher 
2012, ss. 436-437), samtidigt som arbetskraven ökar och arbetsplatsen 
har ett hårt och farligt arbetsklimat så saknas många gånger ett 
stödjande ledarskap (Bamberger & Cohen 2015, s. 182). Skiftarbete, 
varierande arbetstider, ogynnsamma sömnmöjligheter så som förkortad 
sömn och störd sömn är några riskfaktorer som kan resultera i 
sömnsvårigheter (Olson et al. 2016, s. 314).  Att framföra fordon 
dagligen är ett stillasittandes arbete. Möjligheten till fysisk aktivitet 
samt att äta hälsosam mat är begränsad, och det leder till både fysiska 
och psykiska arbetsrelaterade sjukdomar (Williamsson, Bohle, Quinlan 
& Kennedy 2009, s. 425; Olson et al. 2016, s. 314). 
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Hur man upplever risker i arbetsmiljön skiljer sig åt, detta beroende 
på om arbetstagaren har en tillsvidareanställning eller en 
behovsanställning. Behovsanställda tenderar till att missa viktig 
information från organisationen, är oftast inte medvetna om vilka 
rättigheter de har och är i större omfattning exponerade för farliga 
situationer som leder till fysisk eller psykisk sjukdom (Williamson et al. 
2009, s. 415). 

1.1 Arbetsmiljölagen (AML) 
Arbetsmiljölagens 6 kap. 1§ beskriver att lagens syfte och ändamål är 
att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö (SFS 1977:1160). AML reglerar 
grundläggande regler och riktlinjer för bland annat arbetsgivare om att 
förebygga olyckor och ohälsa i arbetslivet. AML behandlar även vilket 
ansvar arbetsgivare har emot arbetstagare samt beskriver vilken roll 
skyddsombudet har i verksamheter och reglerar hur samverkan ska ske 
mellan arbetsgivare och arbetstagare om hur arbetsmiljöverksamheten 
ska organiseras på bästa sätt. Arbetsmiljön omfattar alla typer av 
faktorer och förhållanden i arbetet som exempelvis – tekniska, fysiska, 
sociala, arbetsorganisatoriska samt arbetets innehåll i stort. Exempelvis 
ser AML till att arbetsförhållanden måste anpassas till människors 
fysiska och psykiska förutsättningar, att ges utrymme och möjlighet att 
medverka vid förändrings- och utvecklingsarbeten som rör det egna 
arbetet, se till att arbetstagare undviker att utsättas för fysiska eller 
psykiska belastningar som kan riskera ohälsa eller olycka, arbetet ska 
eftersträva variation och utformas så det kan utföras i en säker miljö. 

Enligt AML ska arbetsgivaren planera, leda, kontrollera, 
dokumentera och utföra handlingsplaner på åtgärder om verksamheten 
kräver detta, så verksamheten uppfyller förutbestämda krav på god 
arbetsmiljö, exempelvis då vidta åtgärder vid olyckor/arbetsskador så 
att risker minimeras. AML trädde i kraft 1978 men ändringar görs 
kontinuerligt för att följa arbetslivet och dess förändringsprocesser. 
Som komplement till AML finns därför arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS). Det är arbetsmiljöverket (AMV) på 
regeringens uppdrag som fått i uppgift att bestämma vad som gäller för 
mer specifika områden inom arbetsmiljön. Därför ger AMV ut 
föreskrifter som detaljerat beskriver vad som gäller för arbetsmiljön på 
de olika områdena. Dessa föreskrifter namnges med årtalet då 
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föreskriften trädde i kraft samt med ett tilläggsnummer, exempelvis 
AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). 

1.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)  
Systematiskt arbetsmiljöarbete är en föreskrift som trädde i kraft år 
2001. Den behandlar riktlinjer om hur varje arbetsgivare ska planera, 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga 
ohälsa och olyckor i samverkan med arbetstagaren (AFS 2001:1). 
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. I 7§ Arbetsmiljöförordningens 
står det att varje arbetsställe bör ha en regelbunden översyn och att den 
översynen ska ske genom en skyddsrond (SFS 1977:1166). Samverkan 
ska ske mellan arbetsgivare och arbetstagare för att förbättra 
arbetsmiljön och risker som upptäcks i arbete behöver undersökas och 
bedömas systematiskt. Arbetet kan ske via skyddsronder, 
arbetsmiljöronder eller övriga typer av undersökningar med fokus på 
att finna förslag på åtgärder på upptäckta nuvarande eller eventuella 
senare risker (AFS 2001:1). 

I 6 kap. 1§ Arbetsmiljölagen står att ”Arbetsgivare och arbetstagare 
skall bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet” 
(SFS 1977:1160). Med det menas att arbetstagare ska vara delaktiga i 
arbetsmiljöarbetet genom att exempelvis rapportera tillbud, olyckor, 
sjukdom, föreslå åtgärder på uppkomna brister och lämna synpunkter 
på det som redan utförts. Därför kan ett skyddsombud utses som anses 
vara arbetstagarnas representant och arbetsgivarens kontaktperson 
inför och under pågående arbetsmiljöarbete. Detta systematiska 
arbetsmiljöarbete kan med fördel föregås av en skyddsrond, där man 
undersöker främst den fysiska arbetsmiljön genom att gå runt på 
arbetsplatsen och titta på exempelvis belysning, buller, ventilation osv. 
För att titta på den psykiska arbetsmiljön föreslås samtal eller 
enkätstudier för att få en bild av hur arbetsklimatet är och upplevs 
(Prevent u.åa.) 

1.3 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön regleras i AFS 2015:4 och 
dess syfte är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa 
på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. 
Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om hur olika villkor och 
förutsättningar ser ut inom organisationen, exempelvis reglerar den om 
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vilket handlingsutrymme arbetstagare har, sättet att kommunicera och 
vara delaktig i, vilka krav som ställs, vilka resurser som finns 
tillgängliga, kränkande särbehandling, ohälsosam arbetsbelastning 
samt organisatorisk arbetsmiljö så som ledning och styrning. Den 
sociala arbetsmiljön innefattar bland annat om det sociala samspelet på 
arbetet som exempelvis innefattar samarbete och socialt stöd från 
arbetskollegor och chefer. 

Arbetsmiljöverkets föreskrift OSA trädde i kraft den 31 mars 2016. 
Föreskriften reglerar och förtydligar arbetsgivarens ansvar och målet 
med föreskriften är att hjälpa organisationer att främja hälsan, 
motverka ohälsa, ge medarbetarna möjlighet att medverka i arbete med 
att ta fram mål inom organisationen och se till att dessa mål blir 
offentliggjorda till hela verksamheten (AFS 2015:4). 

 

2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma 
lastbilschaufförer upplever sin fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Att 
vara lastbilschaufför är ett av de yrken som toppar statistiken över 
arbetsplatsolyckor med dödlig utgång i Sverige. Då lastbilschaufförer 
arbetar i en farlig arbetsmiljö vill jag undersöka hur de upplever sin 
egen situation utifrån de förutsättningar de har på sina arbetsplatser. 
Vilka faktorer upplevs vara de största hoten, respektive tillgångarna på 
företaget sett ut ett arbetsmiljöperspektiv. 

2.1 Frågeställningar 
Utifrån studiens syfte har följande frågeformuleringar formulerats: 

• Vad görs för att den enskilde yrkesverksamma lastbilschauffören 
ska arbeta i en god arbetsmiljö? 

• Vilka risker och hinder utgör de största problemen i det 
vardagliga arbetet sett ur ett arbetstagarperspektiv? 

• Hur upplever arbetstagarna att det psykosociala 
arbetsmiljöarbetet bedrivs på arbetsplatsen? 

 

3 Forskningsbakgrund 
Detta avsnitt behandlar relevant tidigare forskning om lastbilschaufförer gällande hälsa, 
arbetsmiljö och stress. Forskningsbakgrunden behandlar även vad som anses vara viktiga 
faktorer generellt för att uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. 



8 
 

 

Skillnaden mellan fysisk och psykisk arbetsmiljö kan vara stor men 
samtidigt har de stor inverkan på varandra. Den fysiska arbetsmiljön 
handlar exempelvis om luft och ventilation, ljud och buller, ljus och 
belysning, ergonomi, temperatur och klimat, dator och 
bildskärmsarbete, belastning och tunga lyft, kemikaliearbeten, 
maskiner och personlig skyddsutrustning (Arbetsmiljöforum u.åa). Det 
är alltså hårda fenomen som går att mäta, väga och titta på.  

Psykosocial arbetsmiljö handlar om mjuka fenomen och är en mer 
subjektiv upplevelse utifrån varje enskild individ. Det kan exempelvis 
handla om anställningsförhållanden - trygghet och villkor, möjlighet till 
personlig utveckling, samarbetsfrågor, sociala och organisatoriska 
resurser, ledarskap samt arbetstagares välbefinnande och hälsa kopplat 
till arbete (Arbetsmiljöforum u.åb; Eklöf, 2017. s. 16). Abrahamsson och 
Johansson (2013, s. 10) förklarar att det handlar också om hur man 
förklarar problematiska områden som stress och ohälsa, och att det inte 
enbart handlar om relationer mellan människor utan det handlar lika 
mycket om den fysiska arbetsmiljön, som den psykiska. Det är 
helheten, alla delar sammantaget på arbetsplatsen som påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön, både samspel med andra individer, hur 
människor påverkas av arbetsmiljön, hur människor får vara med att 
utveckla och att få ökad kunskap och förståelse, som spelar roll. 

Stress, kan tyckas vara ett enkelt och välanvänt ord, men det är en 
rätt så komplicerad reaktion i den mänskliga kroppen som alla 
människor hanterar i mer eller mindre utsträckning dagligen och som 
kan upplevas både positivt och negativt. Detta komplicerade system 
hjälpte våra förfäder att överleva genom antingen flykt eller kamp och 
den biologiska funktionaliteten lever fortfarande kvar i människan och 
har inte anpassats efter de förhållanden vi lever i idag. Stress har många 
betydelser och hanteras olika beroende på situation och kan bland 
annat syfta på upplevelsen av att vara stressad eller jäktad, eller så kan 
stress syfta på att kroppen automatiskt sätter igång en process som en 
reaktion på någonting som hänt (Eklöf 2017, s. 37). En orsak till att 
stress uppkommer är att en individ har utsatts för negativa, obehagliga 
eller skadliga upplevelser av psykisk belastning på arbetet. 
Förklaringen kan exempelvis vara bristande anpassning mellan 
människa och arbete, oklarheter kring arbetssituationen eller avsaknad 
av kontroll. Om dessa upplevelser återkommer frekvent eller är 
långvariga utvecklas ett stresstillstånd som kan medföra långvariga 
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problem eller sjukdom. En stressreaktion är en avancerad process som 
alla individer upplever olika och påverkar i olika grad (Westerholm, 
Lundberg & Ågren 2008, s. 4). Eklöf (2017, s. 33) har formulerat en enkel 
modell över den psykologiska stressprocessen:  
 

”När människor bedömer att de har ett problem, som de 
uppfattar har betydelse för dem och som de inte är säkra 
på att de kan hantera effektivt, startar stressreaktioner. 
Reaktionernas intensitet har att göra med hur pass 
viktigt problemet är och vilka konsekvenser som kan 
förutses om man inte lyckas hantera problemet effektivt. 
Dessa reaktioner har en psykologisk, upplevd, sida och 
en kroppslig sida. I det korta tidsperspektivet och i ett 
modernt arbete leder de till negativ påverkan på 
funktioner som behövs i arbetet. I det längre 
tidsperspektivet kan reaktionerna kopplas till 
sjukdomsmekanismer. Stressreaktioner uppstår också 
när man försöker hantera problem aktivt, men 
misslyckas. Då kvarstår i bägge fallen problemet och 
stressprocessen fortsätter med ökande destruktiv 
potential. Det är endast då man lyckas bemästra 
problemen som stressprocessen klingar av, tills nästa 
problem dyker upp. Om det hela tiden dyker upp nya 
problemsituationer och/eller när gamla olösta problem 
kvarstår hamnar man i ett mer eller mindre konstant 
uppvarvat stresstillstånd.” 

 
Det är viktigt att undersöka hur arbetstagaren mår och det vanligaste 
sättet att mäta den psykosociala arbetsmiljön är genom 
självrapportering (Karasek & Theorell 1990, s. 78), dock så finns det 
kritiker som menar på att om en studie utförs baserad på 
självrapportering, blir resultaten subjektiva och personliga. Då handlar 
resultatet mer om individuella sårbarhetsfaktorer, personliga drag och 
sinnestillstånd och kommer sakna den objektiva bilden av arbetsmiljön 
(Eklöf 2017, s. 28). Bolin (2015, s. 182) betraktar enkätbaserade 
arbetsmiljöstudier som ett bra sätt att synliggöra ojämlikheter på 
arbetsplatsen och undersöka hur arbetstagare uppfattar sin arbetsmiljö, 
både på grupp- och individnivå, men den saknar dock information om 
varför arbetsmiljön ser ut som den gör. 

Att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete handlar om att 
försöka förhindra att olyckor och ohälsa inträffar på arbetsplatsen. Det 
kan handla om att ta reda på vad arbetstagarna mår bra och dåligt av, 
både privat och på arbetet. Det är viktigt då arbetslivet och fritiden går 
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in i varandra och det kan vara svårt att distansera dem åt. Att arbeta 
förebyggande handlar om att skydda och avvärja situationer som kan 
påverka arbetstagaren negativt (Prevent u.åb). I det arbetet kan 
arbetsgivaren ta hjälp av arbetsmiljöföreskrifterna SAM (AFS 2001:1) 
och OSA (AFS 2015:4), som beskriver hur man kan gå tillväga för att 
uppnå att en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

För att förhindra risken att människor blir sjuka och mår dåligt på 
arbetet, så har det visat sig att om arbetsgivaren bedriver ett 
förebyggande arbetsmiljöarbete, får det positiva effekter bland 
arbetstagarna som tillexempel ökad arbetstillfredsställelse och 
produktivitet. Det leder samtidigt till att färre arbetstagare blir 
deprimerade samt att förtidspensionering och sjukskrivningsantalen 
minskar (Kinnunen-Amoroso & Liira 2016, ss. 507 - 508). Likaså har 
Treiber (2009, s. 36) sett att ett ökat säkerhetstänkande på arbetsplatsen 
var förknippat med färre skador, mindre utmattningssyndrom samt 
överlag en mer hälsosam arbetsplats. 

Det har utförts studier av lastbilschaufförers fysiska och psykiska 
arbetsmiljö i olika delar av världen. På arbetsplatser där 
lastbilschaufförer upplever att deras arbetsmiljö är på något sätt mindre 
bra, eller rent av dålig så resulterar det i att arbetstagaren får fysiska 
eller psykiska problem. Bland annat så har en studie av 
lastbilschaufförer i Israel genomförts där de upplevde att det fanns 
arbetsrelaterade stressorer i vardagen, som resulterade i ohälsa.  

Lastbilschaufförerna upplevde att flera delar i arbetsuppgifterna var 
farliga, det fanns svårigheter med att samarbeta och det fanns chefer 
som övervakade körningarna och missbrukade den informationen. 
Lastbilschaufförerna upplevde detta som en dålig arbetsmiljö och blev 
påverkade utav den, det ledde till en ökad konsumtion av alkohol. Det 
var samtidigt mer troligt att umgänge med kollegor som drack mycket 
alkohol, ledde till att den egna konsumtionen av alkohol ökade 
(Bamberger & Cohen 2015, s. 191). En studie i Australien visar på att de 
flesta skador som sker på arbetsplatsen, sker vid lastning och lossning 
av gods. Skadorna som uppstod var främst muskoloskeletala och var 
relaterade till rygg, armar och ben (Williamsson et al. 2009, s. 424). 
Studien visar också på att det fanns svårigheter med att få ihop en 
balanserad vardag mellan arbete och fritid och att det påverkade 
lastbilschaufförerna på ett negativt sätt som resulterade i att 
motivationen och arbetstillfredsställelsen blev sämre (Williamsson et al. 
2009, ss. 425 - 426). Vidare visar studier på att ett ökat sexuellt 



11 
 

riskbeteende har kartlagts i Syd Afrika, Hong Kong och Zambia, detta 
som ett resultat av de fysiska eller psykiska arbetsförhållanden som 
lastbilschaufförerna utsätts för dagligen (Michalopoulos et al. 2016, s. 
220). 

Arbetsmiljön på arbetsplatsen är viktig, och för att förstå det har ett 
flertal forskare försökt att ta fram modeller som bygger på ett 
antagande om att det ska finnas en balans i arbetets olika delar för att 
främja hälsa och förebygga ohälsa. När arbetstagare upplever en 
balanserad arbetsvardag så upplevs den mer tillfredsställd och mindre 
ohälsosam (Bolin 2015, s. 189; Göransson et al. 2013, s. 114). Samtidigt så 
har det gjorts försök med att utveckla teoretiska modeller för 
organisatorisk hälsa, men innehållet och resultatet riktar sig ändå till 
individen på arbetet och inte till organisationen menar Bolin (2015, s. 
184). 

Behovsanställda upplever att deras arbetsvardag är lättare och mer 
positiv än vad tillsvidareanställda och egenföretagare gör. Anledningen 
är att de kan själva styra över sina körningar, var, när och hur de väljer 
att lägga upp sin vardag, den möjligheten är inte lika stor hos 
tillsvidareanställda arbetstagare samt egenföretagare och det gör att 
upplevelserna skiljer sig åt (Williamson et al. 2009, s. 415). Holm, 
Edström, Mannelqvist och Pettersson-Strömqvist (2019, s. 65) har 
kartlagt att arbetsgivare och arbetstagare har olika synvinklar på 
arbetsmiljön. Arbetsgivaren tänker främst ur den ekonomiska 
synvinkeln och arbetstagaren tänker mer ur synvinkeln personligt 
skyddsintresse. Det kan alltså vara allt för kostsamt för arbetsgivaren 
att strukturera upp arbetsprocesser, arbetsinnehåll, önskvärda 
omstruktureringar eller ökad bemanning för att möta arbetstagarens 
behov och önskemål. Holm et al. (2019, s. 67) har studerat ifall 
arbetsmiljöregleringen för arbetsgivaren har lett till förbättringar eller 
försämringar gällande arbetsmiljön på arbetsplatser, resultatet är 
varierande men vad gäller den psykosociala arbetsmiljön så fann de att 
lagstiftningen inte var tillräckligt genomarbetad och omfattande för att 
motverka de problem som finns inom stressrelaterade 
arbetsmiljöproblematik samt den bristande arbetstillfredsställelsen hos 
arbetstagaren. För att det ska finnas en lag som är vägledande i dessa 
frågor så måste det finnas både ekonomiska medel, tid att utföra 
eventuella åtgärder och kunskaper om tillvägagångssätt för att lagen 
ska fylla någon funktion. Om detta inte finns, så går det inte att följa 
lagen hur bra den än är. 
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Enligt Abrahamsson och Johansson (2013, ss. 10 - 11) så handlar en 
god arbetsmiljö om att fysiska risker och problem är undanröjda, 
utrustning och lokaler är anpassade efter alla arbetstagares 
förutsättningar, både fysiska och psykiska. Det är även viktigt att 
medarbetarna kan påverka, är delaktiga och har kontroll över sin 
arbetsvardags dagliga utmaningar. Arbetet bör även vara stimulerande, 
omväxlande, utvecklande, präglas av en god social samvaro och ett bra 
socialt stöd. Arbetsplatsen bör vara jämställd, rättvis och 
respektingivande och har ett arbetsklimat som präglas av demokratiskt 
ledarskap och god och öppen kommunikation för att arbetstagare ska 
känna trivsel. Arbetet ska dessutom kunna balanseras så bra att 
livssituationen är hållbar och att det går att ha ett gott liv utanför sitt 
arbete. Genom att uppfylla detta, bidrar arbetsplatsen till en god 
arbetsmiljö samtidigt som risken för ohälsa minimeras som leder till att 
färre blir sjukskrivna. 

 

4 Teori 
Under detta avsnitt behandlas teorier som ska bidra med förståelse i denna studie samt stöd till 
skapandet utav intervjuguide. 

4.1 Karasek och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell 
 

Denna teoretiska modell försöker beskriva varför arbetstagare blir 
stressade på arbetet och försöker förklara sambandet mellan hälsa och 
produktivitet. (Se fig 1. för visuell förklaring) Modellen handlar om 
arbetstagares upplevelse av balansen mellan krav, kontroll och stöd på 
arbetsplatsen. Upplevda krav handlar om vilka krav arbetstagaren 
anser att arbetsgivare har på denne, kontroll handlar om hur mycket 
arbetstagaren upplever att denne har inflytande över sin egen 
arbetssituation. Slutligen, stöd handlar om hur mycket arbetstagaren 
upplever att denne får stöd från sin arbetsledare eller chef för att 
exempelvis kunna ta beslut eller utföra ett arbete. 
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Figur 1.  Krav-, kontroll- och stödmodell 

 
Beroende på hur arbetstagaren upplever sin situation kan modellen 
hjälpa till att förklara varför arbetstagaren är stressad över en viss 
situation eller så kan den hjälpa till i ett rehabiliterande och 
förebyggande syfte. Utifrån hur arbetstagaren upplever krav, kontroll 
och stöd på arbetsplatsen i stort eller i specifika situationer, så resulterar 
det i en stressreaktion som påverkar arbetstagaren mer eller mindre. 
Det finns fyra olika typer av arbetssituationer arbetstagaren kan hamna 
i, det är avspänd, spänd, aktiv och passiv (Karasek & Theorell 1990, s. 32). 
Karasek och Theorell (1990, ss. 69 - 70) menar på att det är väldigt 
viktigt att ha support och stöd från arbetsledare/chef då det påverkar 
arbetstillfredsställelsen och bidrar till en god sammanhållning både 
kollegialt och på ledningsnivå.  

Den första av de fyra arbetssituationerna förklaras enligt följande, 
om kraven är allt för höga och du inte har någon möjlighet till att 
kontrollera och påverka dessa så leder det till obalans och arbetstagaren 
hamnar i en spänd arbetssituation. Det ökar stressnivån och kan leda till 
långvarig ohälsa (Karasek & Theorell 1990, s. 32) Om arbetstagaren 
istället har höga krav och samtidigt hög kontroll så har man en aktiv 
arbetssituation som istället kan leda till hög produktivitet och 
arbetstillfredsställelse. Balansen mellan krav och kontroll är god och 
sannolikheten att drabbas av ohälsa i denna typen av arbete är liten 
(Karasek & Theorell 1990, s. 35). Vid en arbetssituation där 
arbetstagaren har hög kontroll och beslutsförmåga, samtidigt som 
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kraven som ställs är låga leder det till en arbetssituation som är avspänd. 
Det låter nästan för bra för att vara sant att denna typ av arbete ens kan 
existera, men denna typ av arbete kan fungera bra och anses vara utom 
risk för stress som leder till ohälsa, då det finns gott om tid att bearbeta 
eventuella utmaningar (Karasek & Theorell 1990, s. 36). Den sista 
arbetssituationen enligt modellen är den passiva arbetssituationen, där 
finns låga krav på prestation samt låg påverkans grad och i långa 
loppet kan det leda till att arbetsmotivationen och produktiviteten 
försvinner vilket kan resultera i ohälsa (Karasek & Theorell 1990, ss. 37 - 
38).  

Beroende på hur arbetstagaren upplever de fyra olika 
arbetssituationerna kan den främsta reaktionen vara stressrelaterad.  
Den initiala anledningen till att man började studera hur 
stressrelaterade situationer uppkommer var främst för intresse för den 
biologiska överlevnaden. Studierna har numera skiftat fokus till att 
intressera sig över vilka effekterna blir av ett dåligt utformat arbete 
(Karasek & Theorell 1990, s. 85). 
 

4.2 Baumans mänskliga band i den flytande världen 
 

Den andra teoretiska utgångspunkten handlar om Baumans mänskliga 
band i den flytande världen. Bauman (2012, ss. 160 - 161) pratar om tre 
typer av upplevda orosmoment, den första typen behandlar att 
människor upplever otrygghet kring dess arbetspositioner, sitt levebröd 
och sina rättigheter. Den andra typen, ovisshet, handlar om hur 
människan upplever framtiden, hur kommer framtiden vara och hur 
stabil är den. Den sista typen av orosmoment är osäkerheter, den handlar 
om osäkerheter kring människans egen kropp, själ, ägodelar, sitt 
bostadsområde och tillslut samhället i stort (Bauman 2012, ss. 160 - 161). 
De teoretiska utgångspunkter som används i denna studie syftar till de 
två förstnämnda typer av orosmoment, otrygghet kring 
arbetspositioner och ovisshet kring arbetets framtid och dess stabilitet. 

Ovissheten kring att ha ett arbete och tjäna pengar för att kunna leva 
har blivit ett allt mer känsligt ämne. Förut var det en självklarhet för 
varje människa att ha ett arbete som leder till inkomst, men med åren 
har den självklarheten blivit mindre pålitlig, det finns helt enkelt inte 
tillräckligt med arbete till alla. Teknologins rationaliseringsprocess gör 
att många människor förlorar arbeten. Säkra arbeten inom säkra 
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organisationer är historia och existerar inte längre enligt Bauman (2012, 
s. 161). Dagens osäkerhet handlar om någonting nytt, det är den 
kraftfulla individualiseringsprocessen som sker. Osäkerhet delar upp 
människor istället för att föra dem tillsammans, och gemensamma 
intressen är inte längre någonting att sträva efter. Så länge en 
anställning är kortsiktig och osäker, så är chansen liten att ömsesidig 
lojalitet och engagemang uppnås (Bauman 2012, s. 148). Samtidigt 
liknar Bauman (2012, s. 149) en arbetsplats med ett besök på en 
husvagnscamping, där husbilsägaren stannar kvar så länge upplevelsen 
att tillfredställelse infinner sig och alla faciliteter passar husbilsägaren, 
men så fort någon del blir otillfredsställd så söker man sig vidare till 
nya platser.  Med det menas att synsättet och förhållningssättet hos 
arbetstagaren har blivit väldigt individualistiskt där man som 
arbetstagare enbart ser till sig själv och sina egna behov. 

Samhället tenderar till att bli mer individualistiskt. Det delar upp 
människor istället för att föra dem tillsammans, och gemensamma 
intressen är inte längre någonting att sträva efter (Bauman 2012, s. 148). 
Vilket kan resultera i att plikt och partnerskap tenderar att vara 
någonting som konsumeras och inte länge skapas, konsumtion av en 
arbetstagare likställs med en vara som har en prövotid, och 
överensstämmer inte förväntningarna med verkligheten så garanteras 
pengarna tillbaka. Därför behöver arbetstagare och arbetsgivare inte 
längre arbeta för att skapa en god relation, utan det är en omedelbar 
tillfredsställelse som är normgivande. För att ett företag ska nå 
framgång och produktivitet så krävs det ett gott samarbete mellan 
arbetsgivare och arbetstagare (Bauman 2012, ss. 164 - 165). 

Osäkerheten kring arbetsplatsen kan bero på vilken typ av auktoritet 
som finns där och samtidigt vara beroende på vilken stabilitet som 
genomsyrar företaget. Det finns olika typer av auktoriteter, en ledare 
och en rådgivare. Ledaren kräver och förväntar sig disciplin från 
arbetstagarna medan rådgivaren kan i bästa fall vara nöjd med om 
arbetstagaren tar hänsyn till dennes åsikter och ståndpunkter. Det är 
inte heller någon självklarhet att arbetstagarna lyssnar till rådgivaren, 
rådgivaren måste ha agerat föredömligt i tidigare situationer för att 
förtjäna att bli lyssnad till (Bauman 2012, s. 64). 

Det finns vissa olikheter mellan dessa typer av auktoriteter, den 
rådgivande är försiktig med att blanda privatliv och arbetsliv, när en 
medarbetare är sjuk eller behöver terapi så anses detta vara privat och 
inget rådgivaren vill styra över. Ledare är precis tvärtom, denne lägger 
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sig i allt som rör arbetstagaren. Det kan resultera i att 
arbetsmiljöproblem som finns på en arbetsplats inte löses på grund av 
antingen försiktigheten i rådgivarens sätt att styra, eller framfusigheten 
i ledarens sätt att styra. Då arbetet och arbetssituationer påverkas av 
både privata och arbetsrelaterade problem eller situationer så kan det 
bli svårt att vara en rådgivare, att försöka lösa problem blir svårt då 
denne inte tar initiativ till att sätta sig in tillräckligt i arbetstagarens 
situation. 

När det gäller ledaren är det tvärtom, ledaren anser sig äga 
arbetstagaren och kräver att denne delar med sig av allt. Det kan vara 
svårt för arbetstagaren i denna situation att känna förtroende och tillit i 
att dela med sig av problem i livet eller i arbetssituationer. Bauman 
(2012, ss. 165 - 166) pratar om förtroende, i meningen att tro på sig själv, 
på andra och på institutioner. Institutioner som i detta fall härrör 
arbetsplatsen. Med förtroende kommer tillit, tillit i det avseendet att om 
en arbetstagare kämpar för sina rättigheter, är det på grund av att 
denna har till tilltro till ledningen och en önskan om att få sin vilja 
igenom på företaget. Samtidigt litar arbetstagaren på att företaget är 
stabilt. Det skulle kunna resultera i att när arbetstagaren känner 
förtroende till auktoriteten, om det än må vara en rådgivare, ledare, 
eller en annan typ av styrande funktion på arbetsplatsen, så är 
sannolikheten större att arbetstagaren blir kvar på arbetsplatsen en 
längre tid, än om arbetstagaren inte känner något förtroende alls till 
varken auktoritet eller arbetsplats. 

Karasek och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell, hjälper till att 
förstå och förklara hur arbetstagare reagerar vid olika typer av 
arbetsuppgifter och vid olika arbetssituationer, medan Bauman 
hanterar arbetslivet i stort på en mer övergripande nivå. Bauman 
tenderar till att tangera in på arbetsuppgiftsperspektivet men inte lika 
detaljrikt som Karasek och Theorell. Därför kompletterar dessa två 
teorierna varandra då de behandlar arbetsrelaterade situationer båda 
två men på lite olika vis. 

 

5 Metod 
Under detta avsnitt följer information kring hur processen har gått till under hela 
uppsatsskrivandet, vilka begränsningar som funnits i det och hur data samlats in. Vidare följer 
information om analysprocessen av det insamlade datamaterialet samt vilka etiska aspekter 
som har beaktats.  
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5.1 Urval och genomförande 
 

Människor är olika, och därför kommer varje individ alltid att tolka, 
värdera, och uppleva villkor olika utifrån sina egna förutsättningar, och 
för att undvika en subjektiv studie bör man utgå ifrån två perspektiv 
när man undersöker den psykosociala arbetsmiljön. Inre och externt – 
vilket betyder att inom det inre perspektivet handlar det om individens 
upplevelse och det externa perspektivet handlar det om de yttre 
förhållanden som finns på arbetsplatsen eller tillochmed yrket i stort 
(Eklöf 2014, s. 163). 

Antalet intervjupersoner i en intervjustudie varierar beroende på 
syfte och mål med studien samt med tid och resurser som finns att 
tillgå, men antalet brukar ligga mellan 5 - 25 stycken enligt Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 156).  

Denna studie bygger på intervjuer av sex stycken yrkesverksamma 
lastbilschaufförer som är bosatta i Jämtlands län. Med yrkesverksamma 
lastbilschaufförer menas lastbilschaufförer som har ett 
yrkeskompetensbevis (YKB) och har som arbetsuppgift att framföra en 
tung lastbil. Det finns en lag och en förordning som reglerar krav på 
yrkesförarkompetens för att säkerställa att föraren av en tung lastbil 
(vikt vars totalvikt överstiger 3,5 ton) och har den nödvändiga 
kompetens som krävs. Dessa är, lag (2007:1157) om 
yrkesförarkompetens och förordning (2007:1470) om 
yrkesförarkompetens. 

Lastbilschaufförerna är benämnda som Intervjuperson 1 - 6 i 
resultatet. Dessa intervjupersoner är begränsade till tung 
transportsektor, innehar YKB, har lägsta körkortsbehörighet C och/eller 
CE, är tillsvidareanställda samt har som huvudsaklig syssla att köra 
lastbil varje dag och då köra grus- eller schaktmassor eller distribution 
av varor. Anledningen till denna begränsning är för att få ett djup i 
studien samt att det är lättare att se mönster vid liknande 
arbetsuppgifter. Det är fem män och en kvinna som deltagit i studien 
som faller inom de uppsatta begränsningarna, åldersfördelningen är 
mellan 33 - 54 år. Urvalet är baserat på ett bekvämlighetsurval som är 
mest lämpad för mindre forskningsprojekt där tid och resurser är 
begränsade. Ett icke-sannolikhetsurval handlar om att 
intervjupersonerna inte är slumpmässigt utvalda och kan därmed inte 
generaliseras till populationen (Denscombe 2003, s. 15).  Detta var en 
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avgörande del i studiens gång, då förfrågan gick ut på sociala medier 
samt avsökande i mitt eget sociala nätverk av deltagare till studien. 
Intervjuerna hölls i fem fall hemma i köket hos respektive 
intervjuperson samt ett fall i köket hemma hos forskaren. 

Intervjuerna beräknades ta cirka 45 minuter baserat på pilotintervjun 
(se nästa avsnitt, andra stycket, om varför en pilotintervju utfördes) Utfallet 
blev att den kortaste intervjun tog 38 minuter och den längsta intervjun 
tog 77 minuter.  

 

5.2 Tillvägagångssätt 
 

Jag har valt att genomföra studien med hjälp av ett fenomenologiskt 
synsätt. Fenomenologi är en term som används inom kvalitativa studier 
för att förstå sociala fenomen utifrån olika människors perspektiv och 
hur de upplever och beskriver världen (Kvale & Brinkmann 2014, s. 44). 
Valet baseras på att jag ville utforska ämnet, få en detaljerad förståelse 
och bättre inblick i flera lastbilschaufförers upplevelser gällande 
fenomenet arbetsmiljö och då passar en kvalitativ ansats in enligt 
Creswell och Poth (2018, ss. 45,75). Det bästa sättet att ta reda på hur 
människor upplever ett fenomen är enligt Kvale och Brinkmann (2014, 
s. 15), att prata med dem för att få kunskap om deras erfarenheter. Ett 
bra sätt att undersöka detta är genom halvstrukturerade intervjuer 
menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 45), den halvstrukturerade 
intervjun liknar ett vardagssamtal och ska hjälpa oss att förstå vad 
intervjupersonens upplevelser är kring fenomenet, intervjupersonen 
har stora möjligheter att tolka ämnet fritt och besvara frågor i egna 
termer och uttryck, forskaren har samtidigt möjlighet att via en 
intervjuguide hjälpa till att styra intervjupersonen mot vissa ämnen för 
fördjupning, utveckling och tydliggörande (Kvale & Brinkmann 2014, s. 
45, 166; May 2001, s. 150). 

Utifrån studiens syfte, frågeställningar, tidigare forskning samt 
teoretiska aspekter så skapades en intervjuguide (se Bilaga 2 - 
Intervjuguide), som pilottestades en gång på en lastbilschaufför som inte 
deltog i studien, detta för att se relevansen och förståelsen i frågorna. 
Baserat på pilottestet så justerades några av frågorna för att de skulle 
passa bättre och vara mer relevanta. Därefter genomfördes intervjuerna 
med ljudupptagning, för att materialet skulle kunna överföras till text 
senare. 
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5.3 Analysmetod 
 

När allt datamaterial samlats in så transkriberades intervjuerna, det 
betyder att materialet görs om till analyserbar text, en utskrift (Hjerm, 
Lindgren & Nilsson 2014, s. 31). Vid utskrifter/transkriberingar så 
skriver Kvale och Brinkmann (2014, s. 326) att man bör tänka på att 
materialet ska vara i läsbart skick senare när det ska publiceras. Därför 
är transkriberingarna skrivna i en sammanhängande stil som skapar 
klarhet och tydlighet i skriven text, och emotionella aspekter som skratt, 
suckar och tvekan samt mina bekräftande ord som ja, okej och mm i 
samtalet har utelämnats. 

Efter transkriberingen behöver materialet sorteras och organiseras 
för att kunna analyseras och summeras därför använde jag mig av en 
analyseringsprocess i tre steg där första delen handlar om kodning, den 
andra om tematisering och den tredje och sista summering (Hjerm, 
Lindgren & Nilsson 2014, s. 34). 

Det första steget i analysprocessens tre delar enligt Hjerm, Lindgren 
och Nilsson (2014, s. 34) är kodning, det handlar om att jag reducerar 
ner allt det datamaterial jag har och försöker finna data som rör samma 
ämne. Kvale och Brinkmann (2014, s. 241) skriver att kodning används 
för att få en överblick över allt datamaterial. Kodning handlar också om 
att få fram en analytisk innebörd i allt obehandlat textmaterial efter 
transkriberingen (May 2001, s. 169). Detta är en väldigt viktig del i 
analyseringsarbetet. Det som är intressant för studien delas in i olika 
kategorier och namnges efter dess innehåll till olika koder (Hjerm, 
Lindgren & Nilsson 2014, ss. 45 - 46). Jag började med att leta efter 
intressanta uttalanden, och namngav dessa efter innehåll. När 
materialet bearbetas på det sättet visar sig ganska snart att ord och 
ämnen återkom som då kunde kopplas ihop. Det leder oss till nästa steg 
i analysprocessen tematisering, i detta steg handlar det om att se till de 
koder du funnit och sedan gruppera om dem till teman. De teman som 
jag fann visas i Figur 2 i avsnitt Resultat. Tematiseringen handlar om att 
gruppera in koderna i mönster som har relevans till forskningens 
frågeställning. De kategorier som man funnit i 
transkriberingsunderlaget namnges som koder, dessa koder 
sammanställs sedan till en kodlista, där man i sin tur skapar nya koder 
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som slutligen resulterar i att teman identifieras (Hjerm, Lindgren & 
Nilsson 2014, s. 66). Enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014, s. 64) 
kräver processen att man går fram och tillbaka mellan de olika nivåerna 
ett flertal gånger och arbetar igenom sitt datamaterial noggrant för att 
få bästa resultat. Det är forskaren som skapar och ser mönster i 
materialet och i sin tur skapar teorier. När jag granskat och sorterat 
koderna till en kodlista, så ansåg jag att ett fåtal teman inte räckte för att 
presentera materialet. Från kodlistan skapades därför underkategorier 
och från underkategorierna skapades tillslut övergripande teman. Sista 
steget i analysprocessen handlar om summering, när data stämts av 
mot koder och vice versa ett antal gånger så ska en summering ske och 
ett resultat på de teman som upptäckts, ska presenteras. 

 

5.4 Etiska överväganden 
 
Problemsituationer gällande etiska aspekter vid intervjuer bör tas 
hänsyn till under hela processen, från början till slut (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 99). Det är etiskt omöjligt att utsätta människor för 
experiment som kan antas vara under skadliga förhållanden och som 
sedan kan resultera i att människor blir sjuka (Eklöf 2017, s. 30) Det är 
samtidigt svårt att skapa en bra balans mellan att på ett respektfullt sätt 
ta reda på djuplodande och ingående information samtidigt som man 
inte vill riskera att intervjupersonen kränks. Ju bättre och mer erfaren 
intervjuare du är, desto lättare är det att läsa mellan raderna av det som 
muntligen uttalas, därför bör man som forskare vara vaksam på att inte 
dyka för djupt in i ämnen som kan riskera att skada intervjupersonen 
(Kvale & Brinkmann 2014, s. 98). 

Det krävs övning för att utföra intervjuer. Intervjun bygger på att det 
finns ett förtroende mellan respondenten och forskaren, samt att 
respondenten är medveten om hur materialet kommer användas och är 
tillfreds med det. Målet med intervjun är att respondenten ska känna 
sig bekväm med forskaren och känna sig fri att berätta sina åsikter och 
historia, det betyder att intervjun inte får efterlikna en 
utfrågning/förhör, utan den ska vara öppen och inbjudande (Eklöf 2014, 
s. 173). I enighet med vetenskapsrådets (vetenskapsrådet u:å) fyra 
forskningsetiska principer som handlar om informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekrav så upprättades ett formulär (Se 
bilaga 1 - Informationsbrev) med information om studiens 
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tillvägagångssätt, hur insamlat material kommer användas, vem/vilka 
som kommer ha tillgång till materialet, sekretessbehandling av 
personuppgifter samt information om att deltagandet var frivilligt och 
kunde när som helst avbrytas. Intervjupersonerna gavs även 
informationen om att det datamaterial som samlats in, bland annat i 
skrift, ljudfiler eller analyseringsunderlag, skulle raderas så snart 
studien var inlämnad och betygsatt. Det gavs även utrymme för 
frågeställningar innan intervjun startade. I slutet av detta brev ombads 
intervjupersonerna att skriva under på att de samtycker till att delta i 
studien. 

Deltagandet i studien var anonymt, vilket betyder att det som sagts 
inte kommer kunna knytas varken till person eller organisation vilket 
Creswell och Poth (2018, s. 151) anser vara viktigt. På grund av att vissa 
intervjupersoner är rekommenderade av andra intervjupersoner, är 
vänner samt att de två arbetar inom samma organisation. För att då 
behålla den utlovade anonymiteteten och inte riskera igenkänning har 
jag valt att utelämna en presentation av deltagarna. För att bevara 
anonymiteten ytterligare så avidentifierades intervjupersonerna och 
gavs kodande benämningar istället (se avsnitt Urval och genomförande). 

Det insamlade materialet, ljudinspelningarna, transkriberat material 
samt analyseringsunderlaget har hanterats enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR).  

Jag anser att det var fördel att de flesta intervjuerna genomfördes i 
hemmiljö, för att undvika eventuell yttre påverkan som leder till stress.   
 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Validiteten handlar om att man som forskare mäter det man avser att 
mäta. Att vara noggrann och tydlig samt att kritiskt kunna reflektera 
över analysen och sitt eget agerande är viktiga parametrar enligt Hjerm, 
Lindgren och Nilsson (2014, ss. 82 - 83). Validitet handlar om 
hantverksskicklighet enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 297), med det 
menas att för att uppnå validitet i studien så krävs att forskaren har en 
trovärdighet som baseras på tidigare forskning. Då jag inte forskat 
tidigare baseras trovärdigheten på förförståelse samt inläsning av 
tidigare forskning inom ämnet. Valideringen pågår under hela 
forskningsprocessen, och därför har jag valt att följa Kvale och 
Brinkmanns (2014, s. 297 - 298) sjustegsprocess. 
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Den första delen i processen handlar om tematisering, som handlar 
om hur väl man använder tidigare teori för att skapa forskningsfrågor. I 
mitt fall använde jag min förförståelse, tidigare forskning samt teori för 
att skapa forskningsfrågor. Förförståelsen handlar kortfattat om att jag 
själv har lastbilskörkort och har tidigare arbetat med och kring lastbilar. 
Den andra delen handlar om planering, som handlar om att studien ska 
tillföra ny kunskap eller förståelse för omvärlden. Det är en 
förhoppning att studien leder till ökad förståelse och kunskap. Den 
tredje delen handlar om intervjun, som handlar om själva kvaliteten på 
intervjuerna, om att det som sägs verkligen stämmer. Då jag var 
intresserad av att få en detaljerad förståelse och bättre inblick i 
lastbilschaufförers arbetsmiljö så passade en kvalitativ ansats in enligt 
Creswell och Poth (2018, s. 45) samtidigt som Kvale och Brinkmann 
(2014, s. 45) anser att halvstrukturerade intervjuer passar in då. Den 
fjärde delen handlar om Utskrift, på vilket sätt man överför data från tal 
till text. Allt som sades under intervjuerna skrevs ner, med 
begränsningarna jag nämner i avsnittet analysmetod. Validiteten anses 
kunna säkerställas, däremot kan reliabiliteten ifrågasättas. (Se nästa 
stycke). Den femte delen är analys och handlar om att de frågor som 
ställs till en text är valida, samt att konsekvensen i tolkningarna är 
hållbara. Analyseringsarbetet påbörjas redan från start, vid kodningen 
som står beskrivet i avsnittet analysering. Materialet har bearbetats 
många gånger, vilket har lett till olika och nya infallsvinklar. Därefter 
har koderna prövats på nytt för att tillslut komma fram till en 
konklusion. Den sjätte delen är validering och handlar om att se över en 
lämplig form av validering av studien. Detta har varit med i beaktan 
sedan studiens påbörjan. Den sjunde delen och även den sista är 
rapportering, och handlar om hur datan jag fått fram presenteras för 
läsaren och hur de uppfattar resultatet. Genom att jag noggrant och 
sakligt redogjort för de olika delarna i studiens process, kan läsaren 
känna sig trygg med resultatet. 

Reliabilitet handlar om konsistens och tillförlitlighet, med andra ord 
ifall att studien skulle kunna replikeras, det vill säga utföras ytterligare 
en gång av en annan forskare och få samma resultat (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 295). Dels har intervjupersonerna fått samma typer 
av frågor och ungefär vid samma tidpunkt under intervjuernas gång, 
men sedan så transkriberades materialet enligt en viss stil som jag 
förklarar närmare i avsnitt: analysmetod. Det gjorde det möjligt att sedan 



23 
 

gå tillbaka till materialet ett flertal gånger för att verifiera att de 
tolkningar och koder jag funnit, blev mer tillförlitliga. 

Transkriberingen kan vara bristfällig gällande reliabiliteten då andra 
forskare kan uppfatta och skriva ner intervjun annorlunda än vad jag 
gjort på grund av talets tempo och betoningar och därmed få en annan 
transkribering. Då intervjupersonerna fanns inom mitt sociala nätverk 
så kan det ha spelat roll i vad de valt att dela med sig utav, därför kan 
reliabiliteten ifrågasättas även där. 

 

6 Resultat och analys 
Under detta avsnitt presenteras resultatet av det datamaterial som samlats in och vidare 
analyserats. De huvudteman som presenteras nedan är fysisk arbetsmiljö, psykosocial 
arbetsmiljö samt ledarskap. I Figur 2, teman och underkategorier visualiseras detta genom en 
bild.  

 
De sex intervjuerna som genomfördes och analyserades, resulterade i 
tre huvudteman, med tillhörande underkategorier. Det första temat är 
fysisk arbetsmiljö följt av dess underkategorier svårigheter i arbetet samt 
risker i vardagen. Andra temat är psykosocial arbetsmiljö följt av 
underkategorierna social samvaro och samarbete, egenkontroll och 
delaktighet och tillhörighet. Det sista temat är ledarskap med 
underkategorierna, personrelaterad favorisering samt anställningstrygghet. 
Alla teman hänger ihop med varandra på ett eller ett annat sätt. 

 
 

Figur 2. Tematisering av huvudteman och dess underliggande kategori 
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Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) reglerar riktlinjer för hur 
arbetsgivaren ska förebygga olyckor och ohälsa i arbetet. 
Arbetsmiljöverket har skapat arbetsmiljöföreskriften SAM (AFS 2001:1) 
som förklarar hur arbetsgivaren ska planera, undersöka, genomföra och 
följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa och olyckor. Det finns 
även Arbetsmiljöverkets föreskrift OSA (AFS 2015:4) med syftet är att 
främja en god arbetsmiljö och förebygga risker för ohälsa på grund av 
organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Det är tre 
väldigt omfattande regelverk med riktlinjer som ska hjälpa 
arbetsgivaren att förebygga ohälsa och olyckor för arbetstagaren men 
trots dessa omfattande regelverk av hjälp så är det endast hälften av 
alla arbetsgivare som bedriver SAM (Arbetsmiljöverket 2017, s. 32). 
 

6.1 Fysisk arbetsmiljö 
 

Fysisk arbetsmiljö är för de flesta intervjupersonerna ett bekant ämne, 
de flesta relaterar den fysiska arbetsmiljön till att de ska ha rätt 
förutsättningar för att kunna sköta sitt arbete ur ett fysiskt perspektiv, 
såsom kläder, skyddsutrustning eller funktioner på maskiner eller 
lastbilar. Att ha rätt förutsättningar på arbetet skulle liknas vid att man 
har en form utav stöd enligt Karasek och Theorell (1990, ss. 69 – 70) som 
pratar om att stöd handlar om att få support från arbetsgivaren när 
olika beslut ska fattas eller vid utförandet av ett arbete. Stöd och 
support kan kanske indirekt tolkas till att ligga inom den psykosociala 
ramen, men att ha rätta fysiska förutsättningar för att kunna utföra ett 
arbete är en uppenbart viktigt för lastbilschaufförerna. Därför skulle 
man kunna se det nödvändigt att Karasek och Theorells begrepp stöd, 
utvidgas för att innefatta både fysiskt och psykosocialt stöd. Har 
arbetstagaren inte tillräcklig bra utrustning för att utföra ett arbete 
säkert, ergonomiskt och lättsamt, så ökar risken för skador vilken 
indirekt skulle kunna kopplas mot att arbetsgivaren inte ger 
arbetstagaren rätt förutsättningar som den egentligen behöver.  

 
Vi får jäkligt bra grejer att jobba med, vi får ju egentligen 
det vi vill ha och jobba med (Intervjuperson 3). 
 
Ser till att vi har rätt utrustning och att vi använder den, 
tjatar på oss att vi ska använda rätt utrustning för 
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jobben, och speciellt se till att vi är rätt klädda när vi är 
ute på vägarna (Intervjuperson 4). 
 
Det är klart att dom ser till att vi har rätt utrustning och 
att vi har möjlighet att sköta vårat jobb på det viset, sen 
måste vi använda grejerna rätt också (Intervjuperson 6). 

 
Att ha rätt och bra utrustning är en del i det fysiska 

arbetsmiljöarbetet, till exempel att arbetsgivaren underhåller sin 
maskinpark på ett organiserat sätt kan då anses vara en del i det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet. Kinnunen-Amoroso och Liira (2016, 
ss. 507 - 508) menar på att får man rätt förutsättningar så bidrar det till 
bland annat ökad arbetstillfredsställelse vilket intervjupersonerna i 
denna studie bekräftar. 

En intervjuperson fick fysiska problem med bland annat ryggont på 
grund av allt stillasittande arbete i lastbilen. Detta resulterade i att 
personen bytte arbetsgivare för att få mer rörliga arbetsuppgifter. 
Williamsson et al. (2009, s. 425) och Olson et al. (2016, s. 314) nämner 
även detta, att framföra fordon dagligen är ett stillasittande arbete och 
möjligheten till fysisk aktivitet begränsad, och det leder till både fysiska 
och psykiska arbetsrelaterade sjukdomar. 

 
6.1.1 Svårigheter i arbetet 
 

Att framföra en fullastad lastbil som kan väga upp emot 60 ton, det 
kräver lite förberedelser och planering, dels innan avfärd, dels ute i 
trafiken. Beroende på vad som körs och hur långt ifrån kontoret 
körningarna är, så påverkas man olika av kör- och vilotider. Ämnet 
tenderar att uppröra de lastbilschaufförer som har lite längre 
körsträckor och vanligtvis kanske inte åker till ett kontor för att ha 
lunch eller paus. Regelverket upplevs väldigt fyrkantigt, där flexibilitet 
och plus- och minusmarginaler är önskvärt men är obefintligt. Det är 
lastbilschauffören som ansvarar över att hålla sig inom regler för kör- 
och vilotider, men det är i slutändan arbetsgivaren som blir hårdast 
straffad om det skett en överträdelse, där straffet kan handla om 
hundratusentals kronor i böter.  

Arbetet underlättas om planering från arbetsgivarens trafikledning 
är väl genomförd, så chauffören i sin tur kan planera sin dag efter detta. 
Möjligheterna att stanna vid exempelvis trötthet är begränsade, med 
lastbil och släp är det inte så att man kan svänga av vägen och stanna 



26 
 

till lite varsomhelst som man kan med en personbil. Trafikrelaterade 
situationer som exempelvis när något oväntat inträffar, det är stopp på 
vägen, ett toalettbesök som måste avklaras, många långsamtgående 
fordon på vägen och tiden tickar på i färdskrivaren, kan upplevas 
väldigt stressande. Planeringen för dagens körning rinner iväg och 
känslan av att inte hinna infinner sig. 

Det går att påverka sin arbetsdag med hjälp av noggrann planering 
för att hålla sig inom kör – och vilotidernas regelverk, men när något 
oförutsägbart inträffar när det gäller de yttre faktorerna som väder – 
och vägförhållanden samt medtrafikanter, kan det vara svårt att hålla 
sin inom regelverket. Planeringen av körningarna som utfördes vid 
arbetsdagens början, rivs upp exempelvis av en olycka har inträffat på 
vägen och det är totalstopp, då måste det ske en ofrivillig 
omstrukturering.  Det skulle kunna resultera i att situationen snabbt 
kan förändras från att vara ganska stabil och kontrollerad, till att 
lastbilschauffören kan uppleva sig stressad av de omständigheter som 
inträffar. Det resulterar i att lastbilen blir ståendes i en kö som inte var 
med i beräkningen. Med hjälp av Karasek och Theorells (1990, s. 32) 
modell så kan det resultera i att lastbilschauffören kommer gå från en 
aktiv arbetssituation till en spänd inom loppet av några sekunder. 

Den aktiva arbetssituationen handlar om att lastbilschauffören har 
god kontroll på sin körning och upplägget för dagen samtidigt som 
kravet är högt på att följa kör – och vilotiderna, det är en arbetssituation 
som upplevs som tillfredsställande enligt Karasek och Theorell (1990, s. 
35). När den oförutsedda händelsen sker, och den planeringen som är 
gjort för dagen spricker, så förändras arbetssituationen till att bli spänd. 
En spänd arbetssituation handlar om att kraven att följa kör- och 
vilotiderna är fortsatt höga, men på grund av den oförutsedda 
händelsen så förloras kontrollen över situationen. Det leder till obalans 
enligt Karasek och Theorell (1990, s. 32) och kan resultera i en ökad 
stressnivå som kan leda till ohälsa. Beroende på hur ofta dessa 
oförutsägbara situationer uppkommer, kommer lastbilschaufförerna 
reagera olika. Inträffar dessa situationer ofta kan det vara troligare att 
vissa lastbilschaufförer drabbas av ohälsa, än om dessa situationer 
inträffar vid enstaka fall. 

I likhet med vad Abrahamsson och Johansson (2013, ss. 10 - 11) 
menar med god arbetsmiljö så handlar det om att röja undan alla 
fysiska risker och problem. Det kommer alltid att finnas svårigheter i 
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arbetet som man aldrig, vare sig som arbetstagare eller som 
arbetsgivare, kommer att kunna påverka. Det kommer att vara upp till 
arbetstagaren att avgöra om miljön denne befinner sig i är bra eller 
dålig, och samtidigt bedöma den dåliga miljöns skadliga påverkan. Det 
är subjektivitetens komplexitet. Nedan följer två exempel på situationer 
av olust: 
 

Det är påfrestningar både klimat och tider och sånt där, 
och ibland önskar man att man skulle vart inne på ett 
verkstadsgolv eller nått sånt, där man inte blev 
påverkad utav snö eller is eller regn på vintern, då är det 
inte så roligt många gånger. Men man har ju kört så man 
har ju provat på det mesta men oavsett om du är van 
chaufför så är det inge roligt (Intervjuperson 1). 

 
När man ska ut på dom här mindre vägarna och det bara 
regnar och är is och man har ingen aning om man 
kommer fram eller åker bakåt eller vart man hamnar 
innan det är klart. Då är det väl inte jätteroligt att kliva ut 
på morgonen när det spöregnar och det är bara skit 
allting. Det är framförallt såna grejer som man inte kan 
påverka själv riktigt. Dom yttre förutsättningarna, det är 
väl dom som ställer till de (Intervjuperson 3). 

 
Arbetsgivaren har ett brett ansvar, men alla yttre omständigheter 

som exempelvis medtrafikanter och väder som en lastbilschaufför 
utsätts för dagligen är omöjliga att bygga bort eller förutse. Vid sämre 
väglag eller väderförhållanden så upplever de flesta intervjupersoner 
att de har stöd av arbetsgivaren att stå stilla om förutsättningarna är för 
dåliga för att kunna framföra ekipaget säkert, vilket upplevs som 
väldigt skönt. Samarbete och dialog mellan kollegor och arbetsgivaren 
är väldigt viktigt. När samarbetet inte fungerar blir det påtagligt att 
arbetet blir mer svårhanterat. Ibland stöter man på hinder i vardagen 
som skulle underlätta ifall samarbetet vore bättre, men det konstateras 
också att vi människor är olika och har olika lätt för att samarbete, 
vilket också kan vara svårt att göra någonting åt. Alla 
intervjupersonerna anser att det är arbetsgivarens uppgift att se till att 
arbetstagarna har en bra arbetsmiljö, men de verkar samtidigt ha 
förståelse för att det kan vara svårt att efterleva både ur perspektiven 
tid såväl som ekonomi. Även Holms et al. (2019, s. 65) studie visar på 
att det kan vara för kostsamt för arbetsgivaren att genomföra alla 
förändringar som är önskvärda. Viljan kanske finns där, men 
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verksamheten med alla dess övriga prioriteringar och problem kan ta 
fokus från arbetsmiljöfrågor.  
 

Alltså jag är inte helt säker på hur mycket dom jobbar 
med det, det är klart att dom jobbar med det mer än vad 
jag vet om, det är jag ganska säker på, men ja, jag vet 
inte vad jag ska svara på det faktiskt (Intervjuperson 6). 

 
Intervjupersonen upplever att arbetsgivaren arbetar med dessa 

frågor, vilket är positivt, men inte i vilken omfattning. Svaret på om 
arbetsgivaren arbetar med arbetsmiljöfrågor eller inte blir ändå 
obesvarat. Intervjupersonen vill gärna ha en tilltro till sin arbetsgivare, 
och trots att denne inte vet om arbetsgivaren arbetar med 
arbetsmiljöfrågor eller inte, så känner denne lojalitet mot sin 
arbetsgivare och litar på att företaget mest troligt gör så som en 
arbetsgivare ska göra, likt Baumans (2012, ss. 165 – 166) resonemang om 
förtroende och tillit. Det som kan tänkas påverka, är det egna intresset 
av arbetsmiljöfrågor, hade de varit viktiga så kanske intervjupersonen 
hade kunnat svara mer utförligt då denne mest troligt hade ifrågasatt 
sin arbetsgivare kring hur arbetsmiljöarbetet utfördes. Enligt Holm et 
al. (2019, s. 67) har det förekommit forskning kring 
arbetsmiljöregleringen och hur den fungerar i praktiken. Det måste 
finnas ekonomiska förutsättningar, tid för eventuella åtgärder och 
kunskaper för att bedriva ett arbetsmiljöarbete som leder till 
förbättringsåtgärder, finns inte de förutsättningarna är det svårt att 
uppnå förbättringar. 

De faktorer som personerna i denna studie anser är viktiga för att de 
ska uppleva att de har en bra arbetsmiljö är bland annat trivsel, ha bra 
utrustning, inte riskera att skada varken sig själva eller andra samt ha 
ett bra samarbete kollegor sinsemellan och mot arbetsgivaren. Nedan 
följer två exempel på hur intervjupersonerna beskriver en god 
arbetsmiljö: 

 
Att inte skada sig är det viktigaste […] och att man ändå måste få en 
möjlighet att arbeta i lugn och ro och få möjlighet att göra sitt jobb 
säkert (Intervjuperson 6). 
 
Att få folk att trivas ilag, det tycker jag är viktigast i arbetsmiljön 
(Intervjuperson 2). 
 



29 
 

6.1.2 Risker i vardagen 
 

Lastbilschaufförer utsätts för många risker varje dag. Då den 
huvudsakliga tiden på arbetet sker ute på vägarna så är 
väderförhållanden, väglag och medtrafikanter en stor risk, men 
outbildade kollegor, stress och genvägar i arbetet är andra stora 
riskfaktorer. 

 
Oftast så yrkesförare dom har koll många gånger, jag 
ska inte säga att alla har det, men dom har ofta koll på 
vad som råder kring en lastbil. Medans då vanliga 
Svensson som sitter och kör en personbil dom […] ser 
inte eventuella följder som kan hända (Intervjuperson 1). 

 
Man ser ju folk som genar i sitt jobb […] kanske inte är 
förankrat riktigt som det ska, man tar bort någon 
säkerhetsgrej för att det går fortare (Intervjuperson 2). 

 
Man tar genvägar såklart, det är lättare att hoppa upp än 
att klättra (Intervjuperson 6). 
 

Det sker många olyckor vid lossning och lastning samt 
vid situationer när man känner sig stressad. Detta bekräftas 
i studien som Williamsson et al. (2009, s. 424) gjort. Att vara 
stressad leder oftast till att genvägar tas, och då ökar risken 
för olyckor. Att ta genvägar i arbetet tas kan bero på olika 
saker, dels kan det bero på ren lathet, känslan av att ha ont 
om tid och bli stressad, instruktionerna inte varit tillräckligt 
tydliga på hur arbetet ska utföras eller vilken typ av 
arbetsledning som förekommer på arbetsplatsen. 
Arbetsplatsen kan genomsyras av ett rådgivande styre, i 
den bemärkelsen att arbetstagarna gör lite som de själva 
vill och lägger upp arbetet på det vis som passar dem bäst. 
Rådgivaren har försökt att få arbetstagarna att utföra 
arbetsuppgifter enligt ett regelverk som finns på 
arbetsplatsen, men arbetstagarna lyssnar inte och ignorerar 
rådgivarens arbetsorder. Bauman (2012, s. 64) för 
resonemanget att det finns två olika typer av auktoriteter, 
en rådgivare och en ledare. Det är ingen självklarhet att 
lyssna till den rådgivande auktoriteten, denne måste 
förtjäna att lyssnas till. Om då arbetsplatsen har 
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arbetstagare som inte anser att rådgivaren är värd att 
lyssna på, så kan det resultera i att genvägar tas. 

Ensamarbete är en annan risk som är värd att nämnas, 
att arbeta själv kan ställa högre krav på säkerhetstänkande 
och att följa rutiner för att förhindra att olyckor sker. Att ha 
mycket att göra kan vara utmanande och roligt, samtidigt 
som det måste finnas balans och en överkomlighet i arbetet 
som ska utföras, vilket också Bolin (2015, s. 189) och 
Göransson et al. (2013, s. 114) menar på i sitt resonemang 
kring en balanserad arbetsvardag. När godsflödet eskalerar 
och känslan av att inte hinna med växer, så ökar risken för 
olyckor eller att man tar beslut som inte är igenomtänkta. 

 
Det som kan kännas lite jobbigt ibland det är ju att jag 
sällan vet vilket fordon jag ska ha […] Det kan vara 
stressande att byta fordon hela tiden (Intervjuperson 5). 

 
Vid arbete som kräver ett frekvent fordonsbyte, 

upplever intervjuperson 5 att det tar tid att komma in i hur 
lastbilen fungerar, beroende på lastbilsmärke, så betyder 
knapparna olika saker och sitter på olika ställen. Samtidigt 
som det är utvecklande att prova på många olika fordon, så 
upplevs en liten osäkerhet och det förtar kör – och 
manövreringsglädjen. 

En arbetsdag kan bestå av många stressande situationer som 
oklarheter med kollegor, arbetsgivaren eller trafiken. Eklöfs (2017, s. 33) 
psykologiska stressmodell styrker intervjupersonernas upplevelser med 
att förklara hur människan reagerar vid upplevelser av specifika 
situationer som har betydelse, och hur personer reagerar i likvärdig 
omfattning som hur viktig situationen anses vara. En intervjuperson 
beskriver följande situationer som stressande: 

 
Det finns ju få branscher som är så kontrollerad i tid som 
vi är och när man inte kan utföra sina vardagliga behov 
pga. det, det är illa. […] En annan stressfaktor, man vet 
inte vad man ska göra och så ska man vara hemma pga. 
föräldramöte eller fotbollsträningar eller sånt där, stress 
är ju fritiden efter arbetsdagen och det stora godsflödet 
(Intervjuperson 1). 
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Intervjuperson 6 hanterar en situation som för en annan kanske hade 
kunnat upplevts väldigt stressande: 
 

Saker och ting tar ju tid och man hinner inte med allt. 
Det är så mycket som kan komma i vägen på en dag och 
tiden springer iväg väldigt fort ibland. […] Det är inte 
bara jag på min arbetsplats utan det är bland kollegor 
också. Det har jag märkt på de här åren också att tempot 
snurras upp, det ska gå, det ska göras mer och mer och 
mer och mer […] Jag stressar ju inte på bara för att dom 
tycker att jag ska göra på ett visst vis utan jag får ju jobba 
på i mitt tempo ändå.  

 
Hur man hanterar och blir påverkad utav stress är alltså 

olika, det styrker även Westerholm, Lundberg & Ågren 
(2008, s. 4), i sitt resonemang kring att en stressreaktion är 
någonting som alla individer upplever olika. 

Det kan konstaterat att problem som orsakas av fysiska 
arbetsmiljöfaktorer kan resultera i att det är känslan av välbefinnandet i 
den psykosociala arbetsmiljön som är den som blir påverkad. En fysisk 
arbetsmiljöfaktor kan vara när det regnar ute på vintern på ishala 
vägar, som kan resultera i att lastbilen glider av vägen på grund att det 
inte går att styra, och både chaufför och lastbil kan få fysiska skador. 
Det kan också vara att när lastbilschauffören upptäcker att det inte går 
att styra och kontrollera det 60 ton tunga ekipaget kan det samtidigt 
resultera i en väldigt stressande situation som påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön, i detta fall mest troligt en känsla av 
maktlöshet, rädsla och oro. Det går därför inte att säga att fysiska 
arbetsmiljöproblem alltid medför fysiska skador och psykosocial 
arbetsmiljö resulterar i subjektiva stress- och orosmoment, det kan vara 
så, men å andra sidan kan det lika gärna vara så att en stressande 
situation leder till att en fysisk skada uppstår. 

 

6.2 Psykosocial arbetsmiljö 
 

Intervjupersonernas upplevelse vad psykosociala arbetsmiljöarbetet 
handlar om är lite oklar. Det är ovisst vad innebörden av begreppet 
handlar om, samt ifall arbetsgivaren arbetar med den psykosociala 
arbetsmiljön överhuvudtaget i den dagliga driften, och görs det så vet 
man inte hur det görs. Genomgående i studien så upplever 
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intervjupersonerna att arbetsgivaren undersöker detta genom att prata 
med personalen, frågar om mående och försöker intressera sig för sina 
medarbetare. Någon djupare kartläggning av den psykosociala 
arbetsmiljön har förekommit endast på en arbetsplats och då i samband 
med undersökning av övriga arbetsmiljöfrågor. Där det tydligt är en 
påtaglig brist, så önskas en uppstrukturering kring det förebyggande 
psykosociala arbetsmiljöarbetet.  Begreppet psykosocial arbetsmiljö 
handlar bland annat om hur arbetstagaren upplever sina 
anställningsförhållanden, trygghet och villkor samt upplevelsen av 
arbetstagares välbefinnande. Detta undersöks lämpligast via 
självrapporteringsenkäter enligt Eklöf (2017, s. 28). 

 

6.2.1 Social samvaro och samarbete 
 

Hur informationsflödet fungerar, är olika på respektive arbetsplats. 
Personalmöten är en typ av tillfälle då informationsutbyte är vanligt 
förekommande, frekvensen av dessa varierar från företag till företag. 
Intervallerna är allt från små morgonmöten varje dag, till en gång per 
år. På ett företag sker all kommunikation över telefon eller mail. 
 

Jag kan ju sakna, vi har ju inget riktigt personalutrymme 
eller konto eller nått ställe där vi kan träffas för att 
dricka kaffe tex, det har vi inte (Intervjuperson 3). 

 
Att sakna en plats för social samvaro skulle kunna påverka 

sammanhållningen på arbetet och leda till en känsla av ensamhet och 
vantrivsel. Det resonemanget som Abrahamsson och Johansson (2013, s. 
10) för, förklarar att social samvaro och samspel med andra individer är 
en viktig del i att uppnå en god arbetsmiljö, och avsaknaden av 
möjlighet till en sådan mötesplats kan resultera i sämre arbetsmiljö. 

Det är väldigt viktigt att ha bra människor runt omkring sig när man 
arbetar, intervjupersonerna berättar att gemenskapen med kollegorna 
är en av de största faktorerna som bidrar till trivsel på arbetsplatsen. 
Samtidigt så menar Bauman (2012, s. 148) att samhället tenderar till att 
bli mer och mer individualistiskt där gemensamma intressen inte längre 
är någonting att sträva efter, om det sker på samhällsnivå så kan det 
mest troligt även ske på arbetsplatsnivå. Det kan säkert vara så i vissa 
sammanhang, att de individuella önskemålen är viktigare än de 
kollektiva, och för att uppnå en god arbetsmiljö för egen del så krävs 
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det kanske att individuella önskemål bör tas större hänsyn till. För det 
första så tenderar det att vara många arbetsplatser som består av ett 
flertal arbetstagare, och på dessa arbetsplatser krävs ett visst 
gemensamt intresse för att få verksamheten att fungera. Att då sträva 
efter att enbart uppfylla sin egen önskan kommer mest troligt leda till 
att arbetsplatsen kommer ha ett flertal bekymmer. Poängen blir därför 
att trots att samhället individualiseras så bör man vara försiktig med att 
individualisera arbetsplatsen. Att endast se till eget intresse passar inte 
in i en arbetsgrupp, arbetstagare ska istället fokusera på att måna om 
varandra för att skapa en god arbetsmiljö. Att bry sig om sina kollegor, 
vara hjälpsam, prata med varandra, ställa upp på varandra, känna sig 
behövd, uppskattad och accepterad är jätteviktigt och främjar en god 
arbetsmiljö enligt intervjupersonerna. 

 
Jag vill inte vara på ett jobb där det är dålig stämning, då 
kliver jag ju av […] vi ska ha en bra dialog mellan 
varandra, den kan vara rå men hjärtligt (Intervjuperson 
2). 

 

6.2.2 Egenkontroll 
 

Att kunna kontrollera sin egen tid är en viktig del i att kunna må bra. 
Levy (2015, s. 160) för resonemanget att tiderna har förändrats för 
lastbilschaufförer, från att kunna styra sig själv till att ständigt bli 
övervakad genom tekniska hjälpmedel. Den synen delar inte 
intervjupersonerna, de upplever att möjligheten till att styra sin egen 
vardag visst existerar. Vissa håller med om att en viss övervakning kan 
ske, för att körturerna ska optimeras. Från början upplevde vissa att 
övervakningen skulle missbrukas utav arbetsgivaren och resulterade i 
oro. Denna studie visar dock på att med tiden så har synen på 
övervakningen mjuknat, och av de som blir övervakade via GPS som är 
installerad i lastbilen, så är det ingen som blir negativt påverkad av det 
längre.  Enligt Karasek och Theorell (1990, s. 32) skulle en 
arbetssituation där övervakning sker, indirekt kunna knytas till att det 
är högt ställda krav på arbetstagaren. Hade kraven varit lågt ställda, 
skulle det inte finnas någon poäng med att arbetsledningen övervakade 
arbetstagaren från början. I en arbetssituation där övervakning sker är 
möjligheterna att ta beslut mest troligt lågt, och hur arbetstagaren 
upplever övervakningen, beror på hur denne uppfattar att 
arbetsgivaren ska använda sig utav informationen. Stödet från 
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arbetsledningen anses vara lågt eftersom de inte litar på sina 
arbetstagare. Mest troligt kommer denna arbetssituationen falla inom 
Karasek och Theorells (1990, s. 32) spända arbetssituation, där kraven är 
höga och lastbilschauffören har ingen chans att påverka sitt eget arbete, 
och får inte heller något stöd av sin arbetsledning. Denna typ av 
arbetssituation kommer mest troligt att leda till en lastbilschaufför som 
känner sig stressad, och kan i slutändan leda till ohälsa. Då istället 
stödet från arbetsledningen kan anses vara högt, och möjligheten till att 
påverka, kontrollera och lägga upp sina körningar också kan anses vara 
höga så resulterar det i en aktiv arbetssituation enligt Karasek och 
Theorell (1990, s. 35). 

 
Jag ser nästan bara fördelar med det eftersom att jag 
också kan gå in och kolla...Annars kan det väl bli att man 
kan ju inte riktigt planera de där sista timmarna innan 
man ska iväg, för rätt vad det är så ska man iväg lite 
tidigare och då kanske man måste åka någonstans och 
byta och man går ju bara och väntar de sista timmarna 
men då är det bra med GPS: en då slipper jag ringa, då 
kan jag bara gå in och kolla och då vet man på ett 
ungefär ganska exakt när man ska byta (Intervjuperson 
3). 

Att kunna ha koll på övervakningen själv för att planera sig egen 
dag, anses vara en stor fördel då det underlättar den privata 
planeringen. Denna arbetssituation skulle enligt Karasek och Theorell 
(1990, s. 35) kunna passa in i beskrivningen av en aktiv arbetssituation 
som resulterar i arbetstillfredsställelse. I detta fall är kraven är höga i 
avseendet att intervjupersonen förväntas komma till arbete när lastbilen 
kommer till terminalen. Samtidigt är den upplevda kontrollen av 
situationen hög, då intervjupersonen har exakt koll på var lastbilen 
befinner sig och utifrån det kan själv styra över när det passar att åka. 
Stödet från arbetsgivaren anses indirekt vara högt, då denne litar fullt 
ut på att intervjupersonen kommer i tid till arbetet utifrån när lastbilen 
kommer in till terminal. 

Möjlighet till eget upplägg, i den mån som går att bestämma över 
själv på arbetet, är stor, och alla intervjupersonerna är överens om att 
det är viktigt.  
 

Jag gör ju egentligen som jag vill […] Jag behöver inte 
fråga någon utan jag har blick för vad som behövs så jag 
kan allt från att köra schakt till att köra återvinning med 
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träkontrainrar och sånt där […] Jag frågar ju nästan 
aldrig vad jag ska göra utan jag gör hela tiden, jag ser 
saker själv som ska göras. Jag gör allt som jag ska och 
samtidigt så gör jag saker i kring som förbättrar 
(Intervjuperson 2). 
 
Folk ringer ju även direkt till oss som kör lastbilarna tex 
mig ibland och då har jag fått det förtroendet att jag kan 
ta på mig jobben själv och bestämma och lägga upp ett 
eget schema (Intervjuperson 4).  

 
Karasek och Theorell (1990, s. 36) skulle beskriva att den 

arbetssituation som är beskriven ovan av intervjuperson två handlar 
om att denne har en avspänd arbetssituation. Då intervjupersonen 
lägger upp sin egen arbetsvardag, frågar inte vad som behöver göras, så 
kan det indirekt se ut som att det inte verkar ställas speciellt höga krav, 
medan det samtidigt finns ett högt stöd från arbetsgivarens sida. Det 
höga stödet kan vara ett resultat av produktivitet från 
intervjupersonens sida. Hade det stödet inte funnits, hade 
intervjupersonen mest troligt inte få styra över sin arbetsvardag på det 
viset som görs i dagsläget. En idealisk arbetssituation för både 
arbetsgivaren och arbetstagaren. Här skulle det inte spela någon större 
roll ur varken ett arbetsgivar- eller arbetstagarperspektiv ifall 
arbetsgivaren ställde lite mer krav på arbetstagen så denne hamnade i 
en aktiv arbetssituation (Karasek & Theorell 1990, s. 35) då den 
arbetssituationen är tillfredsställande likt den avspända 
arbetssituationen, men kanske att arbetstagaren skulle bli lite mer 
produktiv om det ställdes lite mer krav. Här visar Karasek & Theorell 
(1990, s. 32) på att krav-, kontroll- och stödmodellen är väldigt flexibel 
och med hjälp av små förändringar från arbetsgivarens sida om att 
ställa lite mer krav på arbetstagaren, kan arbetssituationer vara 
omväxlande utan att det egentligen behöver leda till ohälsa. Denna 
typen av horisontell omväxling mellan arbetssituationerna, avspänd 
och aktiv, upplevs vara gynnsamt och inte leda till ohälsa, medan en 
vertikal omväxling från avspänd till passiv (Karasek & Theorell 1990, 
ss. 37 - 38) skulle kunna skapa stora orosmoment då de 
arbetssituationerna är så pass olika. Det skulle mer sannolikt kunna 
leda till förvirring och ohälsa. 

Abrahamsson och Johansson (2013, s. 10) menar på för att uppnå en 
god arbetsmiljö ska arbetstagaren kunna påverka, vara delaktig och ha 
kontroll över sin arbetsvardags dagliga utmaningar. 
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6.2.3 Delaktighet och tillhörighet 
 

Delaktighet handlar om beslut som fattas på arbetsplatsen och 
tillhörigheten handlar om i vilken omfattning arbetstagare känner att 
de tillhör företaget den arbetar på.  
 

Mina närmaste är klockren, vi jobbar som i ett 
team...vissa har jag inte ens med att göra så dom kan jag 
inte säga någonting om, men en del grejer kan ju vara 
lite vi och dom känsla (Intervjuperson 1). 

 
De flesta intervjupersonerna känner sig delaktiga i själva 

arbetsupplägget. Att få chansen och förtroendet att åka och kolla på 
kommande arbeten för att sedan få möjlighet att bestämma över när det 
passar i tid att genomföra arbetet är en form utav delaktighet, likaså att 
få möjlighet att diskutera och ha en dialog med sin arbetsgivare är en 
viktig del i att känna sig delaktig.  

Det stämmer överens med vad Abrahamsson och Johansson (2013, s. 
10) har för resonemang om att för att uppnå en god arbetsmiljö så ska 
de anställda känna att de har delaktighet i arbetets utformning.  

 
Han frågar hemskt mycket om tips och råd vad jag 
tycker (Intervjuperson 2). 

 
Man får vara med att påverka lite grann, ja om man har 
några tokiga idéer så kan man få vara med och tycka till, 
ja och utveckla lite grann vad vi ska hålla på med 
(Intervjuperson 3). 

 
Då synen på delaktighet skiljer sig mellan intervjupersonerna, så 

ställer jag mig frågan om det är en personrelaterad fråga eller om det är 
en organisationsfråga som avgör om personen är delaktig eller inte. (Se 
avsnitt Personrelaterad favorisering) 

 

6.3 Ledarskap 
 

Merparten av intervjupersonerna känner att de har en bra dialog med 
sin chef, de har en chef som är närvarande, visar uppskattning, stöttar 
och uppmuntrar till dialog och vidareutveckling. Visst förekommer det 
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tillfällen där chefen skulle kunna kommunicera bättre eller på ett 
annorlunda sätt och det finns vissa situationer som det råder oklarheter 
kring.   

 

6.3.1 Personrelaterad favorisering 
 

Graden av hur bra samarbete som existerar mellan chef och 
lastbilschaufför tenderar till att mest troligt vara personrelaterad. 
Detsamma gäller upplevelsen av att kunna påverka sin egen vardag. 

 
Jo man jag kan påverka ganska mycket, om det är för att 
det är jag eller det törs jag inte svara på (Intervjuperson 
1). 
 
Han är ganska mån om att jag är kvar […] man lyfts ju 
av det, han vill ju absolut inte att jag ska hitta något 
annat […] han berättar saker för mig som jag vet stannar 
oss emellan […] så visst lyfts man som person också att 
man gör ett bra jobb (Intervjuperson 2). 
 
Om han är ute och går tex då kan han stanna och fråga 
hur det går, mot mig är han väldigt intresserad i alla fall 
sen vet jag inte hur det är med mina kollegor 
(Intervjuperson 4). 

 
Om chefen är duktig på att vara närvarande, se till varje individ och 

lyfta alla på ett sätt som kan upplevas positivt, så kan det leda till en 
positiv anda som genomsyrar hela företaget. Då blir alla arbetstagare 
uppmärksammade likvärdigt. En särbehandling av en specifik 
arbetstagare kan ha en negativ påverkan på en hel personalgrupp. Det 
kan vara en grogrund till stort missnöje att vissa arbetstagare blir 
favoriserade. 

Bauman (2012, ss. 164 - 165) menar på att arbetsgivaren konsumerar 
sina arbetstagare, och arbetsgivaren behöver inte arbeta så hårt för att 
ett samarbete ska fungera. Funkar det inte med en arbetstagare, så byter 
man ut den.  

Att ständigt köpa ny personal är kanske inget att rekommendera av 
många anledningar, det kan vara bättre att satsa på att finna en väg 
tillsammans för att nå framgång som Bauman (2012, ss. 164 - 165) ändå 
menar på, att ha ett bra samarbete och acceptans med sin chef tyder på 
att det mest troligt resulterar i en produktiv arbetsvardag. Karasek och 
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Theorell (1990, ss. 69 - 70) poängterar också att det är väldigt viktigt att 
ha stöd och support från sin chef, då det påverkar 
arbetstillfredsställelsen. Likaså resonerar Abrahamsson och Johansson 
(2013, s. 10 - 11), det är viktigt med social samvaro och att ha ett bra 
socialt stöd, där ledarskapet är demokratiskt och genomsyras av god 
och öppen kommunikation. 

 
6.3.2 Anställningstrygghet 
 
Intervjupersonerna anser att de själva har en trygg anställning bland 
annat på grund av den brist på lastbilschaufförer som finns på 
arbetsmarknaden idag. Tryggheten baseras på att samhället stannar om 
det inte vore för lastbilarna. Samtidigt ifrågasätts de trygga och otrygga 
anställningsformer och det upplevs lite oklarheter kring varför det kan 
vara svårt att få en tillsvidareanställning. Det kan avskräcka människor 
att söka sig till denna typen utav arbete då det förekommer otrygga 
anställningsformer, och samtidigt kan det avskräcka att försöka byta 
arbetsgivare vid missnöjsamhet, då det kan vara svårt att få en 
tillsvidareanställning, det kan vara ett resultat av det Bauman (2012, ss. 
160 - 161) menar med ovissheten kring personers framtid, rättigheter 
samt kring personens livssituation i stort. Känslan av att inte veta hur 
arbetssituationen ser ut framöver kan resultera i en osäkerhet kring 
inkomst och möjligheten att kunna försörja sig själv. Förr var det en 
självklarhet för varje människa att ha ett arbete som leder till inkomst, 
idag är det inte lika självklart att ett arbete är säkert och konstant. Även 
om många arbeten rationaliseras vilket resulterar i att människor 
förlorar sitt arbete, så är det inte särskilt troligt att lastbilschaufförernas 
arbeten kommer kunna automatiseras helt. 

Beroende på erfarenhet och kontaktnät så är upplevelserna delade 
gällande anställningsformer, på vissa arbetsplatser är det lätt att få en 
tillsvidareanställning direkt, medan det på andra är vanligast med 
tidsbegränsade anställningar som sedan övergår till 
tillsvidareanställningar, och det kan ta tid. Att leva med den 
otryggheten i arbetslivet som kan resultera i att lojalitet och 
engagemang gentemot arbetsgivaren uteblir enligt (Bauman 2012, s. 
148).  
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Just nu så är det chaufförernas marknad på nått vis. Det 
är många som byter företag och väljer och vrakar lite 
mellan arbetsgivarna (Intervjuperson 5). 
 

Chaufförens marknad kan liknas med Baumans (2012, s. 
149) campingplatsresonemang, där camparen väljer 
campingplats utifrån de behov som finns och de faciliteter 
som erbjuds på respektive campingplats. När behoven 
ändras och campingplatsen inte kan erbjuda de nya 
faciliteterna, så söker sig camparen till en ny camping. Det 
kan förklaras ur ett arbetsperspektiv enligt följande, 
arbetstagaren söker efter ett arbete, finner ett arbete som 
uppfyller en hel del önskningar och väljer att arbeta på 
arbetsplatsen en tid. Tiden går och arbetstagaren inser att 
denne önskar sig någonting som den nuvarande 
arbetsgivaren inte kan tillgodose, då ser sig arbetstagaren 
om efter ett nytt arbete som kan tillgodose dennes nya 
önskemål. 

Slutsatsen som kan dras av detta blir att om en lastbilschaufför inte 
är nöjd med nuvarande arbetsförhållanden, vare sig det gäller fysiska 
eller psykosociala förutsättningar, så kommer denne mest troligt att 
söka sig till ett nytt arbete, eller med tiden påverkas i den omfattningen 
så det leder till ohälsa.  

 

Diskussion och slutsats 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras tankar och reflektioner som uppkommit under 
studiens gång. Studien bedrevs utifrån tre frågeställningar som kopplade ihop dels tidigare teori 
samt dels från det datamaterial som samlades in via intervjuer. Här presenteras även 
alternativa metoder för undersökningen samt förslag på vidare forskning. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur yrkesverksamma 
lastbilschaufförer upplever sin fysiska och psykiska arbetsmiljö, vilka 
utmaningar och risker som lastbilschaufförerna stöter på i sitt dagliga 
arbete och försöka besvara frågan som handlar om vad arbetsgivaren 
gör för att arbetstagaren ska arbeta i en god och säker arbetsmiljö. 

Resultatet av studien visar på att arbetsmiljön är viktig för att man 
ska trivas på arbetet. Upplevelsen är att den fysiska arbetsmiljön är 
lättare att relatera enligt intervjupersonerna. Det är lättare att påpeka 
att man upplever problematik kring att någonting i lastbilen inte 
fungerar eller redskap är trasiga och att arbetsgivaren då lagar när det 
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är trasigt. Så fort det trasiga föremålet är lagat, är problemet ur världen. 
Ett upplevt fysiskt problem leder till en negativ upplevelse, när en 
förbättring eller lagning sker resulterar det till en omedelbar förändrad 
upplevelse tillbaka till positiv upplevelse, redskapet fungerar som 
vanligt igen. Jag skulle kunna kalla de fysiska arbetsmiljöfaktorerna 
generellt sett, för snabbåtgärdade arbetsmiljöproblem. 

Vad gäller den psykosociala arbetsmiljön så kan jag ana vissa 
tveksamheter från intervjupersonernas synvinkel, kring vad 
innebörden av helheten handlar om. De mest självklara faktorer som 
kan relateras till psykosocial arbetsmiljö, menar intervjupersonerna på 
handlar om att de ska må bra på arbetet och trivas ihop med sina 
kollegor. Psykosocial arbetsmiljö handlar om den enskildes subjektiva 
upplevelser kring exempelvis att rutiner saknas på arbetsplatsen, eller 
att det är samarbetssvårigheter i arbetsgruppen. När upplevda 
arbetsmiljöproblem gällande de psykosociala faktorerna ska bearbetas 
från arbetsgivarens sida, kan det vara en långsamtgående process. 

Generellt uttryckt skulle jag kunna beskriva att fysiska 
arbetsmiljöfaktorer handlar om icke mänskliga faktorer, och 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer handlar enbart om faktorer som 
involverar andra människor i någon form. När samarbetsproblem ska 
lösas, är inte det så lätt för arbetsgivaren att tala om för alla arbetstagare 
att skärpa sig och börja samarbeta, så är problemet ur världen. Det är 
olika viljor och olika upplevelser som ska tas hänsyn till. Om det vore 
så lätt, så är det inte säkert att den arbetstagaren som mådde dåligt på 
grund av dessa samarbetsproblem, börjar må bra vid första tillfället när 
samarbete visar sig fungera. Det kommer mest troligt att ta tid för 
arbetstagaren att få förtroende då samarbetet visar sig vara på väg att 
bli varaktigt.  Jag skulle därför kunna kalla de psykosociala 
arbetsmiljöfaktorerna generellt sett för trögåtgärdade 
arbetsmiljöproblem. Ordet trög, kan upplevas ha en negativ innebörd 
och klang, men i detta fall handlar trögheten om ett tidsperspektiv med 
svårigheter.  

Den absolut största skillnaden mellan förbättringsåtgärder gällande 
den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är att den fysiska 
arbetsmiljön får resultat så snart förbättringen är utförd. Den 
psykosociala arbetsmiljön kan resultatet av förbättringsåtgärder som är 
utförda, ta väldigt lång tid på grund av andra människors delaktighet.   
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Det är väldigt viktigt att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete på våra 
arbetsplatser och det arbetsmiljöarbete som bedrivs runt om i Sverige är 
av varierande kvalitet och det påverkar arbetstagares hälsa och ohälsa. 
Antalet sjuka på grund av ohälsa i arbetslivet ökar, och då kan det 
behövas sättas in åtgärder för att minska risken för sjukdom. Att 
bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket är ett krav och 
samtidigt anses vara föredömligt för att skapa struktur och ordning på 
arbetsplatsen, är dock inte en självklarhet hos alla arbetsgivare. Det 
skulle kunna ses som en omöjlighet för arbetsgivare att kunna förutse 
alla typer av hinder och problem som skulle kunna uppstå. Jag tror det 
är svårt att uppnå konsensus i vad en god arbetsmiljö handlar om, och 
hur man på bästa sätt når dit för att det ska passa alla. De krav som 
ställs på arbetsgivaren för att varje medarbetare ska arbeta i en god 
arbetsmiljö, kan vara högt satta. Regelverken kring arbetsmiljöfrågor är 
omfattande och få arbetsgivare når upp till målet att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete, frågan jag ställer mig till arbetsgivare då 
är, ”Är det okunskap som utgör det största hindret för att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete, eller är det en fråga om tid och pengar?” 
Det skulle vara intressant att undersöka arbetsmiljöfrågor ur ett 
arbetsgivarperspektiv och se vikten av arbetsmiljöfrågor ur deras 
synvinkel.  

Arbetsmiljö handlar om precis alla aspekter som en arbetstagare kan 
uppleva på arbetsplatsen, allt ifrån sandning på parkeringsplatsen, till 
att utreda olyckor och tillbud. Arbetsmiljöbegreppet är komplext, och 
innebörden kan vara svårbegriplig då det är väldigt omfattande. 
Fysiska arbetsmiljöfaktorer känns mer självklara än psykosociala, och 
trots att de samspelar med varandra väldigt väl, så upplever jag att det 
är fler oklarheter kring den psykosociala arbetsmiljön än den fysiska 
arbetsmiljön. 

Personal som mår dåligt på grund av fysiska eller psykiska 
arbetsmiljöfaktorer, blir tillslut antingen sjukskrivna eller väljer att byta 
arbete. Det är kostsamt för arbetsgivare att mista arbetstagare på grund 
av ohälsa eller olyckor, och min känsla är att det är fler och fler 
arbetsgivare som tycker att det är viktigt med arbetsmiljöfrågor, 
arbetsgivare försöker men lyckas kanske inte hela vägen fram. Jag tror 
absolut på att storleken på företaget kan ha betydelse för omfattningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Hör känslan av delaktighet, samverkan och kommunikation med 
mera ihop med arbetsgivarens storlek? Ja kanske, det kan vara lättare 
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att finna samhörighet mellan arbetsgivare och arbetstagare ju färre som 
arbetar på arbetsplatsen, och samsynen resulterar i delaktighet, 
samverkan och kommunikation. På en större arbetsplats krävs det 
kanske lite mer struktur än vad det gör på en mindre arbetsplats, och ju 
fler arbetstagare som arbetar, ju fler viljor att ta hänsyn till, som kan 
resultera i att det är svårt att nå en samsyn. 

Går jag vidare till att resonera kring lastbilschaufförers arbetsmiljö 
mer specifikt så är det klart att de utsätts för prövningar och hinder i 
vardagen som en som arbetar med administrativa arbetsuppgifter inte 
ens kan föreställa sig. De som arbetar som lastbilschaufförer tycker att 
det är ett väldigt fritt och roligt arbete, och många arbetar många år 
som lastbilschaufför. Det finns dock en brist på lastbilschaufförer, 
varför? Kan det bero på döds- och olyckshistoriken, på att arbetet i sig 
är väldigt statiskt, eller handlar det om otrygga anställningar? 
Människan är inte skapad för att vara stillasittandes, det finns en 
anledning till att arbetstagare som har ett stillasittandes arbete har 
diverse hjälpmedel för att aktivera sig på arbetet. Jag tror att det är fler 
och fler som försöker ta hand om sig och väljer bort allt för 
stillasittandes arbeten till förmån för sin hälsa, och då möjligheterna till 
aktivering vid körningar är begränsad, så kan det vara en anledning till 
att arbetstagare väljer bort yrket. 

Mycket av den tidigare forskning jag tagit del av, har en kvantitativ 
ansats, med stora enkätstudier. Fördelen med det är att man får en ökad 
bredd på undersökningen, men samtidigt så är det svårare att komma 
åt essensen, vilket jag var intresserad av. Denna studie begränsades till 
lastbilschaufförer som kör grus- och schaktmassor eller distribution av 
varor eller gods som exempelvis livsmedel, byggnadsmaterial och 
virke, som behöver transporteras från ett ställe till ett annat. Det finns 
många likheter mellan dessa typer av lastbilschaufförer, vilket var en av 
anledningarna till att begränsningen kunde innefatta båda typerna. 
Båda typerna av yrkesverksamma lastbilschaufförer hanterar dagligen 
kundkontakt i någon form, relativt många stopp, lossning och lastning 
av gods, i normala fall inga övernattningar, åtta timmars arbetsdagar 
och kortkörningar i normala fall. Det som skiljer yrkesverksamma 
lastbilschaufförer från många andra yrken är att de arbetar mycket 
ensamma, och avsaknaden av kollegor i närhet kan medföra många 
beslutsfattanden på egen hand. Ensamarbete behöver inte medföra en 
större risk för skador i sig, men omfattningen av skadan om den 
inträffar, kan minska när man har fler personer omkring sig.  
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Avslutningsvis kan jag konstatera att flera av intervjupersonerna 
upplever att de har ett stort förtroende från sina chefer att planera och 
utföra arbetet efter eget huvud. Behöver man vila eller avbryta 
körningen på grund av halka så har de arbetsledningens stöd i ryggen. 
Samtidigt vill jag poängteras att trots att det finns vissa utmaningar 
inom yrkeskategorin yrkesverksamma lastbilschaufförer, så återkopplar 
jag till uppsatsens titel: ”Att vara lastbilschaufför är inte bara ett jobb, det är 
även en livsstil”, det säger ganska mycket om arbetet i sig men även om 
de personer som arbetar som lastbilschaufför år efter år, och de som 
återkommit till att köra lastbil efter uppehåll. Antingen så gillar man 
det, eller så slutar man. Jag får känslan av att något mitt emellan-läge, 
existerar inte. Att ha ett fordonsekipage på en totalvikt som kan stiga 
upp mot 60 ton, känna friheten att styra ut från terminalen mot nya 
äventyr varje dag, ha stora valmöjligheter när man vill socialisera och i 
många fall påverka körningar till stor del själv är det som lockar och 
behåller arbetstagare tror jag.  
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Bilaga 1. – Informationsbrev 
Institutionen för humaniora och 
samhällsvetenskap 
Rose-Marie Stolt 
  
  

 

  

Information om deltagande i studie 
Den här informationen riktar sig till dig som har tackat ja till att delta i en studie som 
genomförs av en student vid Mittuniversitetet. Den här informationen gäller dels 
själva studien, dels hanteringen av personuppgifter. Varje uppgift som direkt eller 
indirekt kan kopplas till en levande person (t.ex. namn, personnummer, e-postadress 
och röstinspelning) är en personuppgift. 
Syftet med studien är att se hur yrkesverksamma lastbilschaufförer upplever att 
arbetsmiljöarbetet bedrivs på respektive arbetsplats. Datainsamling sker via 
semistrukturerade intervjuer. 
 
Hur går studien till? 
Studien handlar om hur yrkesverksamma lastbilschaufförer upplever 
arbetsmiljön på sin arbetsplats. Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter. 
Ljudupptagning kommer att ske under hela intervjun, för att säkerställa att 
ingen information tolkas fel, glöms bort eller inte hinner antecknas under 
pågående intervju. Alla svar kommer sedan att överföras till textform för att 
kunna sammanställas. När sammanställningen är klar, och uppsatsen är 
inlämnad och godkänd kommer ljudfiler samt intervjumaterial i textform att 
raderas.  
 
Frivillighet 
Medverkan i studien är helt frivillig, och du kan när som helst avbryta din 
medverkan utan att behöva ange några särskilda skäl för detta. Dina 
personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt så att inte obehöriga kan 
ta del av dem. 

 

Hur kommer insamlat material att användas? 
Studien genomförs inom ramen för kursen Sociologi C uppsats 15 hp, inom 
Personal- och arbetslivsprogrammet. Studien utgör ett examensarbete och 
kommer att redovisas genom en rapport. Resultat kommer i rapporten att 
presenteras i sammanslagen form, med intervjucitat som illustrationer eller 
förtydliganden. Dessa kommer att vara anonymiserade, vilket innebär att de 
inte kommer att kunna härledas till dig som person. 
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Vem tar del av rapporten? 
Det är först och främst handledaren, opponenten vid examinationsseminariet 
samt den examinerande läraren som kommer att ta del av examensarbetet. 
Rapporten kommer att bevaras vid Mittuniversitetet genom att läggas upp i 
DiVA, dvs. universitetets digitala vetenskapliga arkiv. Under förutsättning att 
författaren ger sitt godkännande kommer rapporten också att publiceras i 
DiVA, vilket innebär att rapporten blir fritt tillgänglig på internet. 
Behandling av personuppgifter 
Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR). 
Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet, 831 25 Östersund¸ tel 010-142 80 
00 vx. 
Dataskyddsombud är Eva Rodin Svantesson 
(e-post: Eva.RodinSvantesson@miun.se). 
Vill du veta mer om hur vi som myndighet hanterar personuppgifter, se 
www.miun.se/kontakt/personuppgifter/. 
Insamlade personuppgifter kommer att behandlas på säkert sätt genom att 
förvaras på serverutrymmet som varje student vid Mittuniversitetet har 
tillgång till via sitt personliga studentkonto. 
När studien är avslutad, vilket den anses vara då betyget på examensarbetet 
är satt och registrerat i studieregistret, kommer alla personuppgifter, dvs. den 
inspelade ljudfilen, intervjuutskrifterna samt de underskrivna 
samtyckesformulären, att raderas/kastas.  
Ansvarig lärare 
Om du har några frågor kring ditt deltagande i studien får du gärna ta 
kontakt med handledaren för examensarbetet: 
 
Roine Johansson, professor i Sociologi 
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 
Mittuniversitetet, Östersund 
roine.johansson@miun.se 
010-142 81 53 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Rose-Marie Stolt 
 
  

mailto:Eva.RodinSvantesson@miun.se
http://www.miun.se/kontakt/personuppgifter/
mailto:roine.johansson@miun.se
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Samtyckesformulär 
Jag har tagit del av informationen om studien, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem 
besvarade. Jag samtycker till deltagande i studien. 
 
 

Ort och datum 
 
 

Namn 
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Bilaga 2. – Intervjuguide 
 
Jag vill börja intervjun med att tacka för att du vill ställa upp och delge mig din 
vardag på ditt arbete. Jag börjar med att fråga ifall du godkänner att jag spelar in 
denna intervju så att jag kan överföra dina svar i text senare? 
 

Bakgrundsinformation: 
• Jag skulle vilja börja med att du berättar om dig och ditt arbete. 

o Vad är dina arbetsuppgifter? 
o Hur länge har du arbetat som yrkesverksam lastbilschaufför? 
o Hur ser dina arbetstider ut? 
o Hur många timmar/vecka(månad) jobbar du ungefär? 
o Kör du lång- eller kortkörningar normalt sett? 
o Hur ser en arbetsdag ut för dig från början till slut? 
o Varför har du valt att arbeta som yrkesmässig lastbilschaufför? 

Övergripande arbetsmiljöfaktorer: 
• Att vara lastbilschaufför är ett farligt yrke där flera personer 

omkommer i arbetsplatsolyckor varje år.  
o Hur ser du på de risker som du kan utsättas för? 
o Har du varit med om någon olycka/skada? 
o Om en olycka eller skada inträffat, hur har det påverkat ditt 

tillvägagångsätt i liknande situationer efteråt? 
o Vad gör din arbetsgivare för att minska risken för olyckor? 

 
• Vad gör din arbetsgivare i dagsläget för att undersöka hur du har det 

på din arbetsplats? 
o Vad har det fått för positiva effekter? 
o Vad har det fått för negativa effekter? 
o Vilket ansvar gällande arbetsmiljöfrågor anser du att 

arbetsgivaren har? 
• Hur rapporterar du in tillbud/olyckor/förbättringsförslag m.m? 
• Hur påverkas du av kör och vilotider när du är ute och kör lastbil? 

 

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer: 
• Anställningsförhållanden: 

o Upplever du att yrkesverksamma lastbilschaufförer har en 
trygg eller osäker anställning? 

o Hur ser du på möjligheterna att kunna påverka ditt eget jobb, 
som exempelvis tider och körningar? 
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o Är det viktigt för dig att kunna styra över din egen tid? 
o Är din lastbil installerad med GPS sändare?  
o Vilka effekter tycker du det får att ha GPS installerad så 

kontoret kan se live var du befinner dig? 
 

• Kommunikation och delaktighet: 
o Hur får du som medarbetare information om nya/viktiga saker 

som händer på företaget? 
o Hur ser samarbetet ut mellan de olika 

skiften/avdelningarna/resterande på firman? 
o Hur ofta träffar du dina kollegor? 
o Hur ser samarbetet ut mellan dig och din chef? 
o Vad får du för stöd från din chef? 
o Hur ofta träffar du din chef? 
o Vad gör din arbetsgivare för att du ska känna att du tillhör 

företaget du arbetar på? 
o Känner du tillhörighet till företaget? 
o Hur ser möjligheten ut för personlig vidareutveckling på ditt 

företag? 
o Hur är du som anställd involverad vid förändringar som sker 

på företaget? 
 

• Finns det några arbetssituationer som gör dig stressad? 
• Upplever du att förväntningar och krav som ställs på dig är rimligt 

satta? 
• Hur ser förhållandena ut för dig när det gäller mat, vila och 

toalettbesök? 
• Vilken är den viktigaste faktorn som skapar trivsel på ditt arbete? 
• Vilken arbetsmiljöaspekt utgör det största problemet på ditt arbete? 
• Tycker du att arbetsmiljöfrågor är viktiga? 
• Är det någonting annat som du vill dela med dig utav som jag inte 

frågat om? 

 
Tack för din medverkan! 


	1 Introduktion
	1.1 Arbetsmiljölagen (AML)
	1.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
	1.3 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

	2 Syfte
	2.1 Frågeställningar

	3 Forskningsbakgrund
	4 Teori
	4.1 Karasek och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell
	4.2 Baumans mänskliga band i den flytande världen

	5 Metod
	5.1 Urval och genomförande
	5.2 Tillvägagångssätt
	5.3 Analysmetod
	5.4 Etiska överväganden
	5.5 Validitet och reliabilitet

	6 Resultat och analys
	6.1 Fysisk arbetsmiljö
	6.1.1 Svårigheter i arbetet
	6.1.2 Risker i vardagen

	6.2 Psykosocial arbetsmiljö
	6.2.1 Social samvaro och samarbete
	6.2.2 Egenkontroll
	6.2.3 Delaktighet och tillhörighet

	6.3 Ledarskap
	6.3.1 Personrelaterad favorisering
	6.3.2 Anställningstrygghet


	Diskussion och slutsats
	Referenslista
	Bilaga 1. – Informationsbrev
	Bilaga 2. – Intervjuguide

