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Abstract 
Working alone is the ultimate consequence of an overly slimmed work organization, but the knowledge of 
the extent and consequences of lone work is limited. Being alone at the workplace is associated with risks if 
something should happen, but also with occupational health issues as anxiety and stress. Those who work 
alone a large part of the day suffers also a risk of a socially depleting work environment. No in-depth study 
of the magnitude and consequences of lone work in the Swedish retail sector has previously been carried 
out.

 This study shows that lone work, or working whithout being seen or heard by another person, is relati-
vely extensive in the retail sector. In a survey to retail workers, it appears that 54 per cent work entirely or 
partially alone. Of those who worked alone, 32 percent of them worked almost every day. 29 percent work 
alone at least half a working day at least several days a week. Working alone is more usual among women 
than among men, and more prevalent among younger than among elderly workers.

 Working alone also involves several occupational health-related problems. What was seen as the most 
alarming among the workers was stress due to excessive workload, problems with not being able to take a 
break for, for example, visiting toilets and not being able to get help if there was an accident. Although the 
work tasks are not more extensive per person, it is stressful in itself to handle an uneven workload all by 
yourself. In addition, fear about being subjected to robbery, threats, violence or harassment is stressful to 
handle alone. Women are more worried than men, which shows that lone work is also a problem of gender 
equality.

 When workers were asked about which measures that could help with lone work-issues the most com-
mon were: more security guards, greater opportunities to get help if something happened and instructions 
on what tasks you should not perform alone. The conclusion in the analysis is that what is requested is not 
alarms and other technical solutions, but other people’s support and presence. This means that the main 
problem with working alone is that it is performed alone, not that the technical solutions are deficient.

 Another important conclusion in the report is that the information to members who work alone is 
completely inadequate. Just under 20 percent had received information about working alone. The lack of 
education and information was equally small for the group that worked alone much of the time. In regard 
of the importance that laws and regulations lay down for routines and training in order to accept lone work, 
the results should be taken seriously.

 Since lone work is socially deplorable and leads to occupational health-related problems, it is a problem 
that needs increased focus. The report discusses industry policy, trade union and political policy strategies 
to reduce lone work. There may be a need for new routines and practices in the use of labour legislation 
(MBL) and the Work Environment Act in order to reduce the extent of working alone and its negative 
consequences.
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Sammanfattning
Ensamarbete kan ses som den yttersta konsekvensen av en alltför slimmad arbetsorganisation, men kun-
skapen om omfattning och konsekvenser av ensamarbete är begränsad. Att vara ensam på sin arbetsplats är 
förenat med särskilda risker om något skulle inträffa, men också med oro och stress. För dem som arbetar 
ensamma stor del av sin arbetsdag finns också risken för en socialt utarmande arbetsmiljö. Någon fördju-
pad studie av omfattning och konsekvenser av ensamarbete i detaljhandeln har tidigare inte genomförts. 

 I denna rapport visas att ensamarbete och arbete på långt avstånd från andra arbetskamrater är relativt 
omfattande i detaljhandeln. I en enkätundersökning till handelsanställda framkommer att 54 procent nå-
gon gång arbetar helt eller delvis ensamma. Av de som arbetade ensamma gjorde 32 procent det i stort sett 
varje dag. 29 procent arbetar ensamma minst halva arbetsdagar minst flera dagar i veckan. Ensamarbetet är 
mer utbrett bland kvinnor än bland män, och mer utbrett bland yngre än bland äldre. 

 Ensamarbete innebär också flera arbetsmiljörelaterade problem. Det som oroade de svarande mest var 
stress på grund av för hög arbetsbelastning, problem med att inte kunna ta paus för till exempel toalettbe-
sök och att inte kunna få hjälp om man skadas. Även om arbetsuppgifterna inte är fler per person, så är det 
stressande i sig att hantera en ojämn arbetsbörda helt själv. Dessutom är oron över att bli utsatt för rån, hot, 
våld eller trakasserier stressande att hantera ensam. Kvinnor oroas mer än män vilket visar att ensamarbete 
också är ett jämställdhetsproblem.

 När anställda tillfrågades om vilka åtgärder som skulle hjälpa vid ensamarbete var fler väktare, större 
möjligheter att få stöd om något händer och instruktioner om att inte utföra vissa arbetsuppgifter ensam de 
mest efterfrågade. Slutsatsen i analysen är att det som efterfrågas inte är larm och andra tekniska lösningar, 
utan andra människors stöd och närvaro. Det betyder att det huvudsakliga problemet med ensamarbete är 
att det utförs ensamt, inte att de tekniska lösningarna är undermåliga.

 En annan viktig slutsats i rapporten är att informationen till medlemmar som arbetar ensamma är helt 
otillräcklig. Knappt 20 procent hade fått information om vad som gäller för att arbeta ensam. Förekomsten 
av utbildning och information var lika liten för den grupp som arbetade mycket ensamma. Med tanke på 
den vikt som lagar och föreskrifter lägger vid rutiner och utbildning för att ensamarbete ska få förekomma 
är resultatet mycket allvarligt.

 Eftersom ensamarbete är socialt utarmande och leder till arbetsmiljörelaterade problem behövs det 
mer fokus på detta. I rapporten diskuteras branschpolitiska, fackliga och samhällspolitiska strategier för 
att minska ensamarbete. Det kan till exempel behövas nya rutiner och praxis i användandet av MBL och 
Arbetsmiljölagen för att minska ensamarbetets förekomst och dess negativa konsekvenser.
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1. Inledning

”Det är både tråkigt, ej utvecklande, ger dålig service för kunden att arbeta ensam. Ingen tjänar på detta 
utom arbetsgivarna. Vill ej ha denna typ av anställning i handeln även om man hade vakter eller larm.”

 Så beskriver en av Handelsanställdas förbunds medlemmar sin upplevelse av att arbeta ensam. Citatet 
lyfter fram många aspekter av ensamarbetet. Att det är tråkigt och ej utvecklande innebär att ensamar-
betet i längden skapar oattraktiva arbeten och social utarmning hos de anställda. Att inte kunna ge den 
service som man vill och som är en del av yrkesstoltheten hos handelns anställda skapar stress och under-
gräver självkänslan som kommer av ett gott utfört arbete. Medlemmen som citeras här lyfter också fram 
säkerhetsaspekterna genom att nämna vakter och larm. Att göra ensamarbetet mindre otryggt med hjälp 
av sådana åtgärder kan vara viktigt och hjälpa många, men den negativa upplevelse av ensamarbete som 
medlemmen ger uttryck för kvarstår.

 Majoriteten av Handelsanställdas förbunds medlemmar arbetar i butiker runtom i landet, och av erfa-
renhet vet vi att ensamarbetet är vanligt förekommande och leder till många problem för de anställda. Det 
finns inom förbundet en känsla av att ensamarbete används på många arbetsplatser där det är direkt olämp-
ligt, som ett sätt att minska bemanningen och förlänga öppettiderna. Det som inte är känt är hur utbrett 
ensamarbetet är, vilka grupper av anställda som är mest utsatta och vilka problem de upplever. Det saknas 
ingående kunskap om hur olika problem upplevs och vilka åtgärder som skulle hjälpa de anställda. I denna 
rapport undersöks utbredningen av ensamarbete inom handeln, vilka problem det medför för de anställda 
och vilka lösningar som skulle gynna arbetsmiljö och social utveckling.

1.1. Metod och material

Undersökningen baseras på såväl enkäter som intervjuer och beställd statistik. Det viktigaste materialet 
utgörs av en enkät som skickats till 10 000 slumpmässigt utvalda medlemmar från Handelsanställdas för-
bunds medlemsregister, tillhörande branscherna motorhandel och detaljhandel (SNI-kod 45 och 47), det vill 
säga huvudsakligen butiksanställda. Av dessa kunde 9 215 utskickade e-postmeddelanden distribueras. Det 
totala antalet som svarade på hela enkäten uppgick efter fyra påminnelser till 1 836 personer. Det innebär en 
svarsfrekvens på tjugo procent. För den statistiska analysen har en viktning av svaren gjorts baserad på ål-
der och kön. Efterkontroll har också gjorts för svarens geografiska fördelning, men ingen märkbar skillnad 
mellan olika län framträdde.

 Den sista frågan i enkäten var frivillig och besvarades med fritext. Frågan löd ”Har du andra kommen-
tarer som rör att arbeta ensam eller på långt avstånd från arbetskamrater? Beskriv gärna till exempel hur 
du hanterar olika situationer, om du vidtar några särskilda åtgärder eller hur du påverkas av att arbeta 
ensam.” 230 personer valde att svara på den. 49 av de 230 personer som svarade skrev bara ”Nej”, gjorde ett 
streck, skrev var de arbetade eller tekniska kommentarer om själva enkäten. Efter att dessa har tagits bort 
så uppgick antalet frisvar som har analyserats till 181 stycken. När citat återges i rapporten har uppenbara 
stavfel ändrats och arbetsplatser och arbetsgivare anonymiserats.

 Undersökningen baseras också på intervjuer med ombudsmän i Handelsanställdas förbund. Först 
gjordes semistrukturerade telefonintervjuer med nio ombudsmän runt om i landet som har särskilt ansvar 
för arbetsmiljöfrågor. Dessa intervjuer fungerade både som kunskapsinhämtning och som underlag för att 
konstruera enkäterna. Därefter utformades en enkät som skickades till samtliga ombudsmän i Handels av-
delningar, totalt 98 stycken. Av dessa svarade 74 på enkäten. Alla ombudsmän har två roller i arbetsmiljöar-
betet: dels är de förhandlande ombudsmän för medlemmarnas räkning, dels är de regionala skyddsombud 
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som har till uppgift att skydda arbetsmiljön på arbetsplatser där inget lokalt skyddsombud finns. För att 
undersöka det fackliga arbetet i frågan om ensamarbete har också en studie av alla protokoll från förhand-
lingar rörande ensamarbete i Handels de senaste två åren gjorts. 

 Utöver dessa undersökningar har fem längre samtalsintervjuer med medlemmar gjorts. Dessa har valts 
ut efter förslag från ombudsmän och andra anställda och förtroendevalda i Handelsanställdas förbund. För 
en analys av utbredningen av ensamarbete har en specialbeställning från Statistiska centralbyrån gjorts. 
Materialet kommer från de Arbetsmiljöundersökningar som SCB gör vartannat år på uppdrag av Arbets-
miljöverket. Dessutom har rapporter och andra skrifter från LO använts, och samtal med nyckelpersoner på 
Arbetsmiljöverket, SCB och inom Handels genomförts.  

1.2. Disposition

Rapporten inleds med en diskussion av de teoretiska aspekterna på problemen med ensamarbete, för att 
skapa förståelse för de mekanismer som gör ensamarbetet problematiskt. Därefter följer en presentation 
av lagar och föreskrifter som rör ensamarbete, samt en diskussion och presentation av några exempel på 
fackligt arbete i relation till ensamarbete.

 Rapportens huvudsakliga analys är uppdelad i tre delar som i tur och ordning berör ensamarbetets 
utbredning, problem som följer av ensamarbete samt vilka åtgärder som framträder som mer respektive 
mindre viktiga för att skapa bättre arbetsmiljö för ensamarbetande.

2. Teoretiska utgångspunkter – problemen med   
ensamarbete

2.1 Stress och socialt stöd
Krav-kontroll-modellen är ett teoretiskt verktyg för att förstå den belastning som olika typer av arbeten 
innebär. Det är en modell som under lång tid och med gott empiriskt stöd använts i arbetsmiljöforskning. 
Frågorna i Arbetsmiljöundersökningarna formuleras till exempel utifrån denna modell. Krav-kontroll-mo-
dellen innebär att arbeten kategoriseras utifrån två axlar: en kravaxel som innefattar arbetsbelastning och 
arbetstempo och en kontrollaxel som innefattar möjligheter att själva styra och påverka hur arbetet utförs. 
Båda dimensionerna uppfattas i modellen som kontinuum, så att alla arbeten eller arbetsuppgifter kan pla-
ceras på dessa axlar. Axlarna ska inte rakt av läsas som en skala från sämre till bättre, utan på samma sätt 
som för höga krav och för högt tempo är skadligt för arbetaren, så är också för låga krav negativt. Detsam-
ma gäller för kontrolldimensionen: att ha lite kontroll innebär negativ stress, men för mycket egenkontroll 
kan göra det svårt att släppa arbetet och kunna vara ledig vilket utgör en grund för negativ stress. Däremot 
väger kontrolldimensionen i viss utsträckning upp för kravdimensionen, så att en person med höga krav kan 
klara detta arbete bättre om det kombineras med hög nivå av kontroll. De bästa jobben befinner sig därför 
relativt högt på båda axlarna, det vill säga arbeten med höga krav men också hög nivå av egen kontroll (ak-
tiva arbeten). Därmed inte sagt att hög grad av egenkontroll kan kompensera för hur höga krav som helst. 
De sämsta jobben återfinns där krav och arbetstempo är höga samtidigt som nivån av egen kontroll är låg 
(högstressarbeten).1  Teorin kan förenklat beskrivas genom bild 1. 
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1Krav-kontrollmodellen är utarbetad av Robert Karasek i flera arbeten från 1970-talet och framåt, och  
används ofta i såväl teoretisk arbetslivsforskning som i tillämpat arbetsmiljöarbete. Presentationen här 
bygger på  Eriksson och Larsson (2017) s. 432–35) samt Eriksson (1991) s. 157–159.



Inom handeln hör många arbeten till gruppen högstressarbeten. Arbetet i en utgångskassa kan användas 
som exempel: med ständiga köer är uppgiften stressig och kräver högt tempo, samtidigt som arbetaren har 
små möjligheter att påverka hur arbetet ska utföras.2  Det finns olika sätt att motverka den negativa stress 
som högstressarbeten innebär, och relevant i detta sammanhang är tillgången till socialt stöd. Forskning har 
visat att stressreaktioner i dessa arbeten kan minskas med tillgång till socialt stöd, så att socialt stöd i viss 
utsträckning fungerar som en buffert för den som upplever låg nivå av egenkontroll i arbetet. En del forska-
re ifrågasätter dock att möjligheten att klara höga krav ökar med tillgång till socialt stöd och menar istället 
att om höga krav är orsaken till stress är det bara minskade krav som kan minska stressen.3  

 I verkliga situationer är det emellertid inte helt lätt att skilja dessa aspekter åt, eftersom avsaknad av 
kollegor gör att stressen ökar på grund av arbetsbördan. Så oavsett vilken vikt som läggs vid att ha tillgång 
till socialt stöd för att minska stressen, kan konstateras att det är en stressfaktor att arbeta ensam. Att ha 
kollegor omkring sig innebär inte automatiskt att arbetaren upplever sig ha tillgång till socialt stöd, men att 
ha kollegor närvarande är en förutsättning för att kunna erhålla socialt stöd. I forskningen operationalise-
ras ”tillgång till socialt stöd” som frågor både om möjligheten att få emotionellt stöd av chefer och av kolle-
gor och att få återkoppling på sin arbetsinsats samt instrumentellt stöd vilket innebär att kunna få praktisk 
hjälp och att kunna samarbeta med andra.4  Dessa aspekter kommer att undersökas utifrån medlemsunder-
sökningen som gjorts för denna rapport.

 Att ha ett arbete med hög belastning, låg grad av egenkontroll och svagt socialt stöd är förknippat med 
såväl fysiska som psykiska hälsoproblem.5  Modern stressforskning visar också att smärta och värk har 
en direkt koppling till brister i psykosocial arbetsmiljö. Mental stress ger fysiska symptom, och det finns 
ett klart samband mellan hög arbetsbelastning och värk i nacke och skuldra som alltså inte beror på den 
fysiska belastningen i arbetet. Ett samband finns också mellan låg grad av socialt stöd och värk i nacke och 
skuldra6. I en omfattande litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk utvärdering visas att det 
anses klarlagt att det finns ett samband mellan lågt socialt stöd på arbetsplatsen och symptom på utmatt-
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 2Melin och Wigaeus Tornqvist (2004) s. 126.
 3Fagerlind Ståhl; Ståhl och Smith (2018).
4Jeff Johnson kompletterade Karaseks modell med dimensionen socialt stöd, vilket sedan har inarbetats i modellen av Karasek. 
Se Eriksson och Larsson (2017) s. 433–434; Eriksson (1991) s. 165–167.
 5 Eriksson (1991) s. 167–168. ”Eftersom människan också är en social varelse som vill känna medmänskligt stöd, måste arbetet 
organiseras så att man utför så mycket som möjligt av arbetet tillsammans med andra. Genom att förändra arbetslivet i sådan 
riktning kan risker för ohälsa omvandlas till möjligheter till utveckling.” (s. 168)
6Melin och Wigaeus Tornqvist (2004) s. 136, 147.
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ningsdepression, så som känslomässig utmattning.7  Då detta är ett synnerligen omfattande problem på 
arbetsmarknader i åtminstone hela västvärlden har frågan om möjligheten till socialt stöd potential att vara 
mycket viktig för såväl utvecklingen av goda arbeten som förbättrad folkhälsa.8 

 En annan dimension av möjligheten till socialt stöd är att den som arbetar med kunder, klienter eller 
brukare behöver mer socialt stöd av kollegor än personer som arbetar helt ensamma, såsom lokförare eller 
brevbärare. Kontakt med kunder i en butik ersätter därför inte behovet av kontakt med arbetskamrater utan 
ökar snarare behovet av att kunna samtala med andra i samma position.9

2.2 Säkerhetsrisker med ensamarbete

Kunskapen om hur sena öppettider och ensamarbete påverkar förekomsten av hot och våld mot personalen 
i butiker är inte särskilt omfattande. En undersökning av bensinstationer visade att begränsade öppettider 
var mer effektivt som preventionsåtgärd än dubbelbemanning. Samtidigt inträffade två tredjedelar av rånen 
och drygt 40 % av övriga fall av hot och våld vid just ensamarbete.10  I Brottsförebyggande rådets rapport 
från 2011 om butiksrån visades att strax över hälften av butiksrånen skedde i butiker med ensambemanning, 
och att för de mest rånutsatta butikerna, nämligen videobutiker samt kiosker och tobakshandlar, så före-
kom ensambemanning vid 90 % respektive 75 % av rånen.11  Arbetsmiljöinspektionen i Linköping förbjöd 
ensamarbete sena kvällar och nätter vid ett stort antal bensinstationer år 2001, om inte försäljningen skedde 
via nattlucka. Det var ett beslut som regeringen efter överklaganden modifierade till att kräva att möjlighe-
ten att låsa kundentrén och sköta försäljningen via nattlucka för att ensamarbete skulle accepteras.12  Efter 
Handelsanställdas förbunds arbete ställde Arbetsmiljöinspektionen år 2004 ett liknande krav på en service-
butik i centrala Stockholm, med krav på nattlucka vid ensamarbete mellan klockan 23-06.13 

 Riskfaktorer för att utsättas för våld och hot i arbetslivet är att ha direktkontakt med utomstående (sär-
skilt för den som kan utöva kontroll och makt över andra i sin yrkesutövning), att arbeta kvällar och nätter 
och att arbeta ensam. Men också organisatoriska förhållanden med mindre uppenbar koppling till risk för 
hot och våld, såsom hög nivå av stress och hög arbetsbelastning, låg grad av kontroll och stor förekomst av 
tillfälliga anställningar har visats öka risken.14  Det innebär att många av riskfaktorerna för att utsättas för 
rån, hot och våld sammanstrålar i handeln. Det är också sannolikt att upplevelsen av att dels känna oro för 
rån, dels genomlida ett rån eller rånförsök förvärras av ensamarbete.

2.3 Genusperspektiv på ensamarbete

Fler kvinnor än män är anställda i butiker runt om i landet, och kvinnors arbetsvillkor är generellt sett säm-
re än mäns särskilt gällande psykosociala faktorer. När LO, utifrån statistik hämtad från Arbetsmiljöunder-
sökningarna och SCB, beskriver utvecklingen av olika arbetsmiljöfaktorer för högre och lägre tjänstemän 
och arbetare samt för kvinnor och män, visar det sig att arbetarkvinnor är mest stressade, har minst möjlig-
het att själva ha inflytande över sitt arbete och har mer arbetsrelaterade psykiska problem.15  Som diskuteras 
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7Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt (2014) 
s. 210–19. 
 8Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt (2014) 
s. 285–86.
9LO (2008) s. 48.
10Menckel och Hultin (2004) s. 353–355.
11Blixt och Wallin (2017) s. 30–31.
12Menckel & Hultin (2004) s. 356–357.
13Handels (2004) s. 36.
14Jerre (2009) s. 69–70.
15Utvecklingen fram till 2015 presenteras i Larsdotter (2018).



mer nedan anger också en större andel kvinnor än män att de arbetar ensamma.

 Sexuella trakasserier är en allvarlig arbetsmiljöfråga med en direkt koppling till ensamarbete. Att vara 
ung kvinna och arbeta inom detaljhandeln innebär stor risk att bli utsatt för sexuella trakasserier, särskilt 
av kunder. Bland kvinnor under 30 år på hela arbetsmarknaden har tre av tio blivit utsatta minst en gång de 
senaste tolv månaderna. Bland butikssäljare inom detaljhandeln i alla åldrar har så många som en femtedel 
blivit utsatta för sexuella trakasserier av andra än chefer eller arbetskamrater enligt Arbetsmiljöunder-
sökningen 2017. Dessutom visar samma undersökning att den som har en tidsbegränsad anställning löper 
betydligt större risk att utsättas för sexuella trakasserier. Bland fast anställda kvinnor på hela arbetsmark-
naden har 13 procent blivit utsatta av någon (chefer, kollegor och/eller kunder/klienter), medan motsvaran-
de siffra för tidsbegränsat anställda är 20 procent. Det är alltså så att alla de faktorer som ökar risken för att 
utsättas sammanstrålar i detaljhandeln: många av de anställda är unga kvinnor med osäkra anställningar 
vars arbete innebär tät kontakt med kunder. Såväl risken för att bli utsatt som obehaget i att riskera att 
utsättas ökar sannolikt vid ensamarbete. 

 Hösten 2017 startade en omfattande rörelse där kvinnor i snart sagt alla branscher, liksom andra grup-
per av kvinnor, vittnade om den fruktansvärda utbredningen av sexuella trakasserier i hela samhället. Rö-
relsen formulerade upprop under slagordet Metoo för att påvisa hur vanlig denna erfarenhet är. Handelns 
anställda formulerade två sådana upprop, #obekvämarbetstid för butiksanställda och #taggarnautåt för 
florister. Med stöd av Handelsanställdas förbund samlades dessa vittnesmål och en diskussion och analys 
av problemen i en rapport. Ett av kraven som framförs där är att få bort ensamarbetet. Även LO:s rapport 
utifrån Metoo-uppropen framför samma krav.16  

 Ytterligare en aspekt av genusperspektiv på ensamarbete handlar om möjligheten att ta korta pauser 
för toalettbesök. Att inte kunna gå ifrån sitt arbete för att gå på toaletten är ett problem för både män och 
kvinnor, men för den som har mens kan det bli mycket besvärligt och till och med bli omöjligt att arbeta 
vissa dagar. Den svenska regeringen har drivit frågor om mens i biståndsprojekt och i internationella sam-
manhang lyft vikten av tillgång till sanitetsfaciliteter för att flickor och kvinnor ska kunna gå i skolan och 
arbeta. Det är viktigt att uppmärksamma att sådana problem faktiskt finns också på svensk arbetsmarknad.

3. Lagar och föreskrifter 
Ensamarbete regleras i flera lagar och föreskrifter. De viktigaste är Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och 
föreskriften från Arbetsmiljöverket, AFS 1982:3 Ensamarbete, men även andra lagar och föreskrifter är 
relevanta för organisering och reglering av ensamarbete. I detta avsnitt presenteras och diskuteras dels 
regelverket, dels hur dessa regleringar används idag och potentiellt kan användas i fackliga strategier kring 
ensamarbete.

3.1 Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen innehåller omfattande skrivningar rörande den psykosociala arbetsmiljön. I princip 
kräver arbetsmiljölagen att alla åtgärder som behövs för att uppnå god arbetsmiljö ska vidtas, även om 
det finns en aspekt av proportionalitet i kraven som kan ställas på åtgärdernas omfattning.17  De omfat-
tande skyldigheterna att ordna en god arbetsmiljö gäller oberoende av arbetsgivarens ekonomiska ut- 
rymme. Det är samma princip i arbetsmiljöarbetet som i den solidariska lönepolitiken. Verksamheter 
som går så dåligt att god arbetsmiljö inte kan ordnas ska hellre läggas ned och de anställda fångas upp av 
arbetsmarknadsåtgärder och få nya arbeten i bättre fungerande företag än tvingas acceptera dålig arbets-
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16Bergold (2018); Karlsson och Ström (2019).  
17Andersson (2013) s. 17.



miljö.18  Det betonas också att en god arbetsmiljö inte bara består i att undanröja faror och direkt hälsovåd-
liga aspekter av arbetet, utan också i möjligheten till utveckling och sociala kontakter.19  

 Ensamarbete omnämns i Arbetsmiljölagen på så sätt att arbetsgivaren ska se till den särskilda risk som 
ensamarbete kan innebära. Ensamarbetets karaktär av att vara såväl fysiskt riskabelt som psykiskt påfres-
tande betonades redan i den utredning som ledde fram till Arbetsmiljölagen.20 Rädslan för att ensamarbete 
i butik inte skulle vara tillåtet var en viktig orsak till arbetsgivarorganisationens negativa inställning till 
Arbetsmiljölagens skrivningar om psykosociala aspekter inför lagens införande 1977. Dessa invändningar 
bemöttes dock med att det var fokus på de särskilda riskerna, inte ensamarbetet som sådant.21 1991 stärktes 
den psykosociala aspekten i Arbetsmiljölagen, och i propositionen betonades särskilt hur ensamarbete bör 
undvikas inte bara på grund av fysiska risker, utan för att arbetskamrater och möjligheten till socialt stöd 
förebygger stress, ohälsa och isolering.22  

3.2 Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljölagen är en ramlag som kompletteras med mer detaljerade föreskrifter som utfärdas av Ar-
betsmiljöverket.23  De föreskrifter som omfattar fysiska problem och faror är avsevärt mer detaljerade och 
utvecklade än de som gäller den psykosociala arbetsmiljön, trots Arbetsmiljölagens uttalat holistiska per-
spektiv.24  Föreskriften om ensamarbete var den första som berörde de psykosociala aspekterna av Arbets-
miljölagens skrivningar. Nästa föreskrift som innehöll bindande regler kring psykosociala faktorer trädde i 
kraft 31 mars 2016, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (förkortas OSA).25  

 OSA:n behandlar systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsbelastning och arbetstid samt kränkande särbe-
handling. Syftet med OSA:n, som anges i första paragrafen, är att ”främja en god arbetsmiljö och förebygga 
risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.” OSA-föreskriften tar 
inte upp ensamarbete specifikt, men då den handlar om arbetsmiljö ur ett socialt och organisatoriskt per-
spektiv kan den tillämpas på frågor som bemanning, möjlighet till socialt stöd och kunskaper och rutiner 
för besvärliga situationer. I LO:s kommentarer till OSA:n konstateras också att ensamarbete i sig kan öka 
arbetsbelastningen på flera sätt.26 Arbetsmiljöverket menar också att OSA:n blivit ett viktigt verktyg för att 
komma åt arbetsorganisation som leder till ohälsa.27

I OSA §10 föreskrivs arbetsgivarnas skyldighet att se till att alla arbetstagare känner till vem de kan vända 
sig till för att få stöd och hjälp att utföra arbetet, vilket torde kunna vara direkt tillämpbart på ensamarbete. 
LO skriver i sin kommentar till föreskriften att ensamarbete med risk för hot och våld kan utgöra exempel 
på starkt psykiskt påfrestande arbete. Då krävs att det går snabbt att få kontakt med till exempel en ar-
betsledare, att det finns larm som tillkallar hjälp vid hotfulla situationer samt utbildning och rutiner för att 
arbetet överhuvudtaget ska få utföras som ensamarbete.28 Den som arbetar ensam har inte någon självklar 
person att vända sig till, och då har arbetsgivaren en skyldighet att se till att arbetstagaren ändå vet vem hon 
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18Andersson (2013) s. 174–75.
19Andersson (2013) s. 57–58.
20Andersson (2013) s. 179–80.
21Steinberg (2004) s. 171
22Hämtat från Andersson (2013) s. 143–44.
23Andersson (2013) 75–81.
24Andersson (2013) s. 18–19, 144–46.
25AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.
26Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 - LOs vägledning (2016) s. 16.
27Bäckman Lägerdal (2019).
28Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 - LOs vägledning (2016) s. 18–19.



eller han kan vända sig till vid behov. Avsaknad av sådana rutiner blir därför ett brott mot denna föreskrift. 
Som kommer att visas längre fram är just information, utbildning och riktlinjer ett klart eftersatt område 
bland arbetsgivare som använder ensamarbete. 

3.3 Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete
Föreskriften om ensamarbete tar fasta på de särskilda risker som finns med ensamarbete, såväl fysiska 
som psykosociala, och uttrycker att ambitionen bör vara att minimera ensamarbetet, men den innehåller 
inget förbud mot ensamarbete. I § 3 fastställs att arbetsgivaren ska vidta åtgärder ”för att så långt som 
möjligt ordna ensamarbete så, att den som utför arbetet ensam inte löper större risk för skada än om flera 
gemensamt utför arbetet.” Föreskriften anger också att möjligheterna till kontakt med andra människor 
ska beaktas och att möjligheten att få hjälp i en nödsituation ska tillgodoses. Arbete som innebär ”stark 
psykisk påfrestning” och/eller ”påtaglig risk för kroppsskada” får bara utföras om godtagbar säkerhet kan 
ordnas och skyddsombud måste alltid underrättas. Minderårig får aldrig utföra sådant ensamarbete. Inför 
beslut om ensamarbete som kan vara ”riskfyllt eller påfrestande” är arbetsgivaren skyldig att samråda med 
skyddsombudet. Skyddskommittén kan involveras i långsiktig planering.29 Det är också viktigt att notera 
att enligt Medbestämmandelagen (MBL) så ska förhandling med facklig organisation ske innan beslut om 
förändringar i arbetets organisering.

 Några andra föreskrifter och rådgivande skrifter från Arbetsmiljöverket berör också ensamarbete. AFS 
1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön förbjuder uttryckligen ensamarbete om en arbetsuppgift innebär påtag-
lig risk för våld eller hot om våld.30 Anställda inom handeln anses i denna föreskrift vara en av de grupper 
som är särskilt utsatta för hot och våld i arbetet, tillsammans med till exempel socialarbetare, lärare och 
poliser.31 För minderåriga är transport av pengar eller värdehandlingar utanför arbetsstället förbjudet att 
utföra som ensamarbete, även i fall då det är del av praktik eller liknande.32 I den rådgivande skriften ”Att 
arbeta i kassa” skriver Arbetsmiljöverket angående ensamarbete, att även om larm och andra säkerhetsåt-
gärder har ordnats, så ”innebär ensamarbete nästan alltid särskilda psykiska påfrestningar.”33 

 Sammanfattningsvis kan konstateras att arbete inom handeln ofta innebär att de anställda konfronteras 
med många av de risker och arbetsmiljöproblem som omfattas av lagar och föreskrifter kring ensamarbete, 
samt att lagstiftaren velat begränsa ensamarbetet till ett minimum. Det torde innebära att det finns stöd i 
lagar och föreskrifter för att vara mer offensiv i frågan om ensamarbete. Nästa avsnitt innehåller en diskus-
sion om tänkbara fackliga strategier rörande ensamarbete.

 

4. Fackliga strategier
Ensamarbete i sig är inte förbjudet, men ensamarbete omgärdas av särskilda skrivningar i Arbetsmiljöla-
gen, regleras av en särskild föreskrift och ger skyddsombud större möjligheter att stoppa arbete vid fara. 
Det fackliga arbetet för att hindra ensamarbete eller mildra de negativa effekterna av det bygger dels på 
förhandlingsskyldigheten som regleras i Medbestämmandelagen (MBL) och dels på arbetsgivarens skyldig-
het att ordna god arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen.

 Förändringar i arbetsorganisation och schema ska, på arbetsgivarens initiativ, förhandlas med facket 
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31Andersson (2013) s. 160.
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enligt MBL innan beslut fattas. Införandet av ensamarbete är vanligen ett resultat av antingen arbetsbrist 
och därmed uppsägningar eller i relation till utökade öppettider. Det innebär att i förhandlingar rörande 
uppsägningar eller schemaändringar kan också frågan om ensamarbete lyftas. Vid en sådan förhandling 
ska facket kräva en risk- och konsekvensanalys av de föreslagna förändringarna. Denna analys ska gälla 
det aktuella arbetsstället, inte till exempel en hel kedja. För att fackets representant ska kunna förhandla på 
informerad grund bör en risk- och konsekvensanalys ha presenterats av arbetsgivaren före förhandlingen. 
Denna ska ta fasta på de aspekter som lyfts i föreskriften om ensamarbete, som innebär att det inte ska vara 
större risker för den som arbetar ensam än om arbetet utförs av flera. Särskilt viktigt är att arbetstagaren 
snabbt kan få hjälp i en kritisk situation, att möjligheten till kontakt med andra människor beaktas, att ar-
betstagaren har erforderlig kunskap samt att det tas hänsyn till dennes personliga förutsättningar. Givetvis 
måste också rutiner för korta pauser för till exempel toalettbesök samt i övrigt rutiner för riskfyllda mo-
ment ordnas.

 Långt ifrån alla arbetsgivare kallar till förhandling, och många ombudsmän vittnar om hur arbetsgi-
vare för små butiker tycks betrakta det som en självklarhet att ensamarbete är tillåtet och upp till dem att 
införa efter eget huvud. Genom att som fackförbund kräva en förhandling kan också arbetsmiljöaspek-
terna komma upp på bordet. Även om inte en MBL-förhandling ägt rum, kan facket vid kännedom om att 
ensamarbete förekommer göra en skyddsrond för att hitta risker. Då bör både fysiska risker och risker för 
den psykosociala arbetsmiljön uppmärksammas. Här gäller dels Arbetsmiljölagen, dels föreskriften om 
organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och föreskriften om ensamarbete. Om analysen visar att god 
arbetsmiljö inte kan säkerställas för de anställda ska facket påtala detta för arbetsgivaren. Samverkan är 
självklart eftersträvansvärt, men om inget sker för att åtgärda bristerna efter upprepade påstötningar kan 
facket kräva en arbetsmiljöåtgärd hos Arbetsmiljöverket, som kan ålägga arbetsgivare att vidta åtgärder 
samt utdela vite. En sådan åtgärd kallas för 6:6a efter den paragraf i Arbetsmiljölagen som reglerar förfa-
randet.

 Vid mer akuta risker på en arbetsplats kan också åtgärden skyddsstopp införas. Det innebär att skydds-
ombud stoppar arbete där arbetsmiljöproblemen inte omedelbart har rättats till av arbetsgivaren. Arbets-
givaren måste sedan begära att få skyddsstoppet upphävt. Ett sådant upphävande kan bara godkännas av 
skyddsombudet eller Arbetsmiljöverket, vilka då tillser att åtgärderna är tillräckliga. Eftersom ensamarbete 
utgör en förhöjd risk kan skyddsstopp läggas inte bara då allvarlig risk för liv eller hälsa föreligger, utan 
också om det i övrigt är påkallat ur skyddssynpunkt. Det föreligger därmed något lägre krav på graden av 
fara för att skyddsstopp ska kunna läggas när arbetet utförs som ensamarbete.34  

En studie av skyddsstopp och begäran om hänvändelse (så kallad 6:6a) visar att ensamarbete har varit en 
framträdande orsak till dessa åtgärder. Skyddsstopp med hänvisning till risken för hot och våld bland annat 
vid penningtransporter hörde till de vanligare skälen, men också ärenden som gällde stress och underbe-
manning.35 Av studien framgick att de skyddsstopp som begärts rörande ensamarbete inte var mindre allvar-
liga än andra skyddsstopp, trots att lagen medger en sådan anpassning när det gäller ensamarbete.36  Såväl 
penningtransporter som kassaarbete innebär särskilda risker för hot och våld.

4.1 Exempel på fackligt arbete rörande ensamarbete

Undersökningen som genomfördes bland Handels ombudsmän visar vilka problem de uppfattar som 
vanligt förekommande där arbete utförs ensamt: risken för rån, hot och våld, risk för att inte kunna påkalla 
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hjälp, risk för fysiska faror samt hög arbetsbelastning och risken att inte kunna ta pauser för till exempel 
toalettbesök. I Handels eget material med checklistor till skyddsombud sägs dels att även sociala och psyko-
logiska risker på grupp- och individnivå ska utredas, dels att ensamarbete särskilt ska utredas och anmälas 
till skyddsombud. 

 Byggvaruhuskedjan Byggmax ville införa ensamarbete sommaren 2018. Butiks- och regionchefer kall-
lade Handels runt om i landet till förhandlingar. Handels krävde då en risk- och konsekvensanalys för varje 
butik. Framträdande argument i dessa förhandlingar rörde de fysiska riskerna med hantering av byggmate-
rial, truckkörning, kassaräkning, möjligheterna att ta paus för till exempel toalettbesök, larm samt rutiner 
och utbildning kring hotfulla situationer. Förhandlingarna utföll på olika sätt. På vissa platser accepterades 
ensamarbete med krav på att dessa aspekter tillgodosågs och på någon plats accepterades det på prov under 
en kortare period. I vissa butiker uppfattade arbetsgivarna att de risker som Handels identifierade var allt-
för stora och avbröt därför initiativen till att införa ensamarbete. Byggmax måste betraktas som ett ovanligt 
exempel gällande ensamarbete, eftersom deras butiker innehåller många uppenbara fysiska risker. Men 
likväl finns lärdomar att dra gällande fackliga strategier, som innebär att med noggranna kartläggningar av 
riskerna finns möjlighet att stoppa ensamarbete. 

 Handels har också med framgång drivit krav gentemot en liten butik i gallerian Mall of Scandinavia i 
Stockholm, där toalett saknades i lokalen. Arbetsmiljöverket ansåg att det krävdes en skriftlig överenskom-
melse med väktare om att de skulle passa butiken vid toabesök, eftersom butiken inte fick stängas tillfälligt 
på grund av gallerians krav. Arbetsgivaren beslöt dubbelbemanna butiken tills toalett i lokalen var ordnad.

 LO presenterade ett handlingsprogram mot ensamarbete 2008. I den föreslogs en förändring av före-
skriften om ensamarbete (AFS 1982:3) så att istället för den nuvarande skrivningen att ensamarbete tillåts 
men inskränks vid påtagliga risker, skulle det omvända gälla, så att ensamarbete inte skulle betraktas som 
önskvärt men kan tillåtas vid goda omständigheter. LO menade att denna skrivning skulle ha stöd i Arbets-
miljölagens andra kapitel, § 1 där såväl fysisk, psykisk som social utsatthet i arbetet ska åtgärdas.37 I LO:s 
rapport påtalades också att det inte finns någon metod för att bedöma risker vid ensamarbete som kan ge 
”otrivsel, social isolering, förlust av social kompetens, känsla av otillräcklighet och sämre lärande och sämre 
utveckling i arbetet” och att en sådan metod och ett sådant fokus i bedömningen av ensamarbete vore önsk-
värt.38 De krav som ställdes i denna rapport återstår emellertid fortfarande att förverkliga.

 Det finns goda skäl och lagstöd för att betrakta ensamarbete som en riskfaktor i sig själv, snarare än som 
vilken arbetsorganisatorisk fråga som helst. Här torde finnas utrymme att ifrågasätta ensamarbete på den 
grund att detta inte får utgöra större risk än arbete tillsammans med andra samt att ensamarbete i möjligas-
te mån bör undvikas.

5. Ensamarbetets utbredning
Att svara på hur vanligt ensamarbete är och huruvida det har ökat eller minskat är inte helt enkelt. I detta 
avsnitt kommer frågan om ensamarbetets utbredning att belysas från olika perspektiv, utifrån olika källor. 

5.1 Ensamarbete i offentlig statistik
För en övergripande bild av ensamarbetets utbredning inom handelns branscher används specialbeställd 
statistik från SCB, som på uppdrag av Arbetsmiljöverket utför den omfattande Arbetsmiljöundersökningen 
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vartannat år. Arbetsmiljöundersökningarna är välrenommerade och enkätens frågor bygger på etablerad 
arbetslivsforskning, till exempel krav-kontrollmodellen som presenterades ovan. 2007 ställdes för första 
gången en fråga om ensamarbete i Arbetsmiljöundersökningen. Denna fråga är emellertid formulerad så 
att fokus läggs på risken för hot och våld, trots att föreskriften om ensamarbete lyfter även de psykosociala 
aspekterna. Det innebär att Arbetsmiljöundersökningarnas bild av ensamarbetet blir en minimidefinition, 
och att den verkliga förekomsten av ensamarbete som sådant är högre än vad som visas i undersökningen. 
Detta bekräftas också av det faktum att en förändring i frågeformuleringen inför 2015 års undersökning 
gjorde att antalet som svarade ja på frågan om ensamarbete sjönk kraftigt. I undersökningarna 2007–2013 
löd frågan: ”Arbetar du ibland ensam och riskerar att utsättas för hotfulla eller otrygga situationer? Varje 
vecka”. Från och med 2015 års undersökning löd frågan istället ”Arbetar du ensam och riskerar att utsättas 
för hotfulla och otrygga situationer varje vecka?”. Denna förändrade formulering gjorde att färre kände sig 
träffade, vilket också visar på att förekomsten av ensamarbete ”ibland” är större än vad de senaste årens 
siffror avslöjar. 

I diagram 1 och 2 visas utbredningen av det ensamarbete som fångas i Arbetsmiljöundersökningarna sedan 
2007, då frågan om ensamarbete ställdes första gången. På grund av den förändrade frågan är det svårt att 
dra tydliga slutsatser om utbredningens förändring över tid. De siffror som kan jämföras är utvecklingen 
från 2007 till och med 2013 respektive utvecklingen mellan 2015 och 2017. Därför har statistiken från Ar-
betsmiljöundersökningarna delats upp i två diagram. 

Totalt sett på hela arbetsmarknaden tycks då ensamarbetets utbredning vara tämligen stabilt. Uppdelat på 
kön syns emellertid en viss ökning av kvinnors ensamarbete och möjligen en viss minskning av mäns ensam-
arbete. Däremot är det tydligt att unga kvinnor är mest utsatta för ensamarbete, och att deras ensamarbete 
uppvisar en påtaglig ökning över tid. En stor del av de unga kvinnorna på arbetsmarknaden finns inom 
handeln.
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 En liknande slutsats drog också LO:s utredare Sten Gellerstedt när han följde upp utvecklingen av 
medlemmarnas arbetsvillkor 2014. I rapporten konstaterades att: ”Det så kallade 24-timmarssamhället 
bärs främst upp av kvinnliga arbetare. Bara en tredjedel av de kvinnliga arbetarna jobbar enbart dagtid på 
vardagar. Det ökande arbetet på udda tider medför också att fler kvinnliga arbetare jobbar ensamma och 
hamnar i hotfulla situationer.”39 Gellerstedt använde statistik uppdelad på arbetare och tjänstemän till och 
med undersökningen 2013. Andelen kvinnliga arbetare med erfarenhet av ensamarbete hade ökat kontinu-
erligt sedan 2007 men med en påtagligt ökad takt mellan 2011 och 2013, så att 27 procent av de kvinnliga 
arbetarna jobbade under sådana förhållanden år 2013.40  

 De största skillnaderna i ensamarbetets utbredning finns mellan arbetare och tjänstemän. På hela arbets-
marknaden arbetade omkring 20 procent av arbetarna och 8 procent av tjänstemännen ensamma enligt den 
definition som användes till och med år 2013. I det sammanslagna resultatet från Arbetsmiljöundersök-
ningarna 2015/2017 var andelen ensamarbetande bland arbetarna 16 procent och bland tjänstemännen 8 
procent. I handeln är skillnaderna ännu större, som framgår av diagram 3 och 4.41  Bland de unga kvinnorna 
arbetade omkring en fjärdedel varje vecka ensamma och riskerade att utsättas för otrygga och hotfulla situ-
ationer i undersökningarna till och med år 2013. Det är värt att notera att även i tjänstemannagruppen är de 
unga kvinnorna mer utsatta än andra.

 Genomsnittet för åren 2015 och 2017 för arbetare av båda könen och alla åldrar var att 16 procent 
arbetade ensamma varje vecka och riskerade att utsättas för hotfulla och otrygga situationer. Motsvarande 
siffra för tjänstemän var 8 procent. Inom handeln svarade 14 procent av arbetarna ja på frågan, det vill säga 
i närheten av men strax under snittet för samtliga arbetargrupper. 
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39Gellerstedt (2014) s. 4.
40Gellerstedt (2014) s. 6.
41Observera att dessa diagram omfattar hela handeln, branschkod G. Medlemsenkäten har endast gått till anställda inom bran-
scherna motorhandel och detaljhandel.



5.2 Handels ombudsmän om ensamarbetets utbredning
Ensamarbete förekommer på många typer av arbetsställen inom handeln. När ombudsmännen i Handels- 
anställdas förbund fick frågan om ensamarbetets utbredning fördelade sig svaren som visas i diagram 5. En 
majoritet svarade att det förekom i stor eller ganska stor utsträckning i kiosker, servicebutiker eller liknande 
samt i mindre butiker i gallerior/köpcentrum. Men även i livsmedelsbutiker och större butiker i utkanten 
av stadskärnor anger mellan en fjärdedel och en dryg tredjedel att det förekommer i viss eller ganska stor 
utsträckning. Andra typer av arbetsställen som nämns är florister, salonger för skönhetsvård, spelbutiker, 
parfymerier, hälsobutiker liksom olika typer av mindre butiker i lite mindre centrumbebyggelse. Fler om-
budsmän nämner också ensamarbete bland föreningsanställda tjänstemän.
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 Ombudsmännen tillfrågades också om huruvida de uppfattar att ensamarbetet ökat eller minskat inom 
handeln de senaste åren. I frågan instruerades de svarande att jämföra med upp till tio år bakåt i tiden. Sam-
stämmigheten är mycket stor kring att ensamarbetets utbredning har ökat, som visas i diagram 6. 

 

50 procent av de svarande ombudsmännen anger att ensamarbetet har ökat och ytterligare 32 procent säger 
att det har ökat något. Ingen svarar att ensamarbetets utbredning har minskat de senaste åren och endast 7 
procent säger att utbredningen är oförändrad. Övriga svarar att de inte vet.

      Tidigare diskuterades möjligheten att använda arbetsrättsliga lagar för att föra fackliga förhandlingar 
om införande av ensamarbete. I enkäten fick ombudsmännen frågor om huruvida de hade kännedom om 
att få frågor och/eller förhandlingar rörande ensamarbete. Det behöver alltså inte vara den svarande om-
budsmannen själv som har fört förhandlingen, hon eller han kan också ha kunskap om andras förhandling-
ar. Syftet med frågan var att få syn på hur stort problem ensamarbete uppfattas vara. En majoritet av om-
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budsmännen har kunskap om frågor och/eller förhandlingar rörande ensamarbete de senaste åren, och så 
mycket som 60 procent av de svarande har kunskap om förhandlingar. Men flera ombudsmän svarar också 
att i många typer av butiker äger aldrig några förhandlingar rum, då arbetsgivarna anser det vara självklart 
att ensamarbete kan användas enligt deras bedömningar. 

      Hur kan ombudsmännens bild av ensamarbetets utbredning förstås? Å ena sidan kan sägas att ombuds-
männen får större kännedom om arbetsplatser där det råder problem vilket skulle kunna göra att de över-
skattar utbredningen. Å andra sidan företräder ombudsmännen Handels medlemmar, och på arbetsplatser 
där ingen eller få anställda är medlemmar i facket är situationen sannolikt än mer problematisk. Samman-
taget är det svårt att tänka sig någon grupp av personer som har större insyn i vardagen i svenska butiker än 
Handels ombudsmän, varför deras samlade och mycket starka uppfattning att ensamarbetet har ökat bör 
tas på största allvar, även om den exakta omfattningen inte kan fastslås.

5.3 Handels medlemmar om ensamarbetets utbredning
Arbetsmiljöundersökningen visar endast det ensamarbete som upplevs som otryggt och hotfullt, en mini-
midefinition av ensamarbetets utbredning. I den medlemsenkät som gjorts för denna rapport har en bredare 
förståelse av fenomenet eftersträvats. För att förstå olika typer av ensamarbete har medlemmarna tillfrågats 
om det någon gång förekommer att de arbetar ensamma eller på så långt avstånd från sina arbetskamrater 
att de inte kan ropa på varandra om något skulle hända. Svarsalternativen var ”Ja, ensam på arbetsplatsen”, 
”Ja, på långt avstånd från arbetskamrater”, ”Ja, både helt ensam och på långt avstånd från arbetskamrater” 
samt ”Nej, aldrig”. I diagram 7 nedan visas fördelningen bland alla svarande. 

Enligt denna definition så har över hälften, 54 procent, erfarenhet av ensamarbete eller arbete på så långt av-
stånd från arbetskamrater att de inte kan höra varandra om de ropar. Det finns en risk att andelen med er-
farenhet av ensamarbete överskattas, då en enkät som handlar om ensamarbete riskerar att besvaras i högre 
utsträckning av dem som har sådan erfarenhet. I enkätutskicket betonades att allas svar, oavsett erfarenhet 
av ensamarbete, var av intresse för undersökningen, men likväl finns en sådan risk. 

Det är emellertid viktigt att notera att enkäten endast har skickats till dem som är medlemmar och gene-
rellt är det så att gruppen medlemmar har bättre villkor och arbetsmiljö än hela gruppen anställda. Därför 
skulle andelen som svarar att de har erfarenhet av ensamarbete sannolikt vara större om urvalet avspeglade 
hela gruppen handelsanställda. Sammantaget ger svaren en tydlig bild av att en mycket stor del handelns 
anställda arbetar ensamma. 
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 Gruppen med erfarenhet av ensamarbete fördelas utifrån kön och ålder enligt diagram 8 och 9.  
 

 

Som synes i diagram 8 finns en påtaglig könsskillnad i förekomst av ensamarbete. 57 procent av kvinnor-
na hade erfarenhet av någon typ av ensamarbete, att jämföra med 45 procent av männen. Det är också 
stor skillnad mellan olika åldersgrupper, där något mindre än hälften av medlemmarna över 34 år arbetar 
ensamma, medan 60 procent av de under 35 år gör det. Motsvarande köns- och åldersskillnader återfinns 
också i Arbetsmiljöundersökningen, varför dessa skillnader kan betraktas som tämligen robusta. Att en-
samarbetet är så utbrett bland de unga, också de allra yngsta under 25 år, gör att det inte är ovanligt att vara 
ensam på sitt allra första jobb. Det är en tuff start på arbetslivet att inte ha någon att fråga och dessutom 
vara i avsaknad av den erfarenhet som i någon grad skulle kunna kompensera för bristande möjligheter att 
ta hjälp av kollegor.
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5.4 Ensamarbetets polarisering
Vilka arbetsmiljöproblem man upplever av ensamarbete kan skilja sig åt beroende på i vilken omfattning 
ensamarbete förekommer. Därför har alla som har erfarenhet av ensamarbete också fått frågor om hur ofta 
det sker och under hur stor del av dagen. Utifrån svaren på frågan om hur ofta ensamarbete sker syns tydligt 
att ensamarbete inte är något undantagsfenomen, utan en del av den vardagliga arbetsorganisationen. Den 
största gruppen, en tredjedel av alla som har erfarenhet av att arbeta ensamma eller på långt avstånd från 
arbetskamrater, gör det i stort sett varje dag. En fjärdedel gör det flera dagar i veckan och ytterligare en 
fjärdedel gör det varje vecka. Endast för 15 procent av de tillfrågade är ensamarbete så ovanligt att det före-
kommer mer sällan än varje vecka.

 På frågan om hur stor del av dagen som ensamarbete eller arbete på långt avstånd från arbetskamrater 
sker, svarade en stor majoritet, 65 procent, att det sker en eller ett par timmar per arbetsdag. Det innebär 
emellertid att 35 procent arbetar ensamma minst halva dagarna. 
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 Ovanstående diagram ger en bild av att många arbetar ensamma en eller ett par timmar i stort sett varje 
dag eller åtminstone flera dagar i veckan. Men det finns ytterligare ett sätt att studera utbredningen, nämli-
gen genom att slå samman dessa två frågor. I diagram 12 och 13 visas fördelningen inom varje svarsalterna-
tiv. I diagram 12 syns att i den grupp som arbetar ensamma i stort sett varje dag är det 27 procent som gör 
det hela arbetsdagar. Men i gruppen som arbetar ensamma någon dag i veckan eller mer sällan, är det 80 
respektive 90 procent som gör det endast en eller ett par timmar per dag. 

 Även om antalet svarande för varje kategori blir litet, så är trenden tydlig. För den som arbetar ensam 
ofta är det vanligare att också vara ensam hela arbetsdagen, än vad det är för den som bara arbetar ensam 
någon dag i veckan eller mer sällan. Ännu tydligare blir den trenden när gruppen som arbetar ensam hela 
arbetsdagar jämförs med de som arbetar ensamma kortare tid.
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 Av dem som arbetar ensamma hela eller halva arbetsdagar gör omkring hälften det i stort sett varje dag, 
medan för dem som arbetar ensamma en eller ett par timmar per arbetsdag så gör 22 procent det varje dag. 
Totalt sett så är det fler som arbetar ensamma en mindre del av dagen, men det finns också en grupp av 
butiksanställda som är ensamma så gott som hela tiden. Hela 29 procent av dem som har erfarenhet av en-
samarbete arbetar ensamma minst halva dagarna minst flera dagar i veckan. I det följande kommer denna 
grupp, som arbetar mycket ensamma, att analyseras separat i vissa fall.

 Sammanfattningsvis visar analysen att ensamarbete är mycket utbrett inom handeln. Drygt hälften av 
alla medlemmar arbetar någon gång ensamma eller på så långt avstånd från arbetskamrater att de inte kan 
höra varandra om de ropar. Ensamarbete är vanligare bland kvinnor än bland män, och vanligare bland 
yngre än bland äldre. Det innebär att ensamarbete i någon form är avsevärt mycket mer utbrett än vad som 
syns i Arbetsmiljöundersökningarna och därför mer än vad som varit känt tidigare. Det betyder att de ar-
betsmiljöproblem som kommer med ensamarbete berör en stor del av handelns arbetare.

6. Vilka problem innebär ensamarbete? 
6.1 Översikt
I enkäten till medlemmarna gavs nio olika problem som ensamarbete kan innebära, där de svarande fick 
gradera i vilken utsträckning de instämmer i påståendena på en femgradig skala där ett betyder ”instämmer 
helt” och fem betyder ”instämmer inte alls”. Problemen formulerades utifrån den förstudie som gjorts till 
arbetsmiljöansvariga ombudsmän, kvalitativa intervjuer med medlemmar samt bakgrundsinformation i 
litteraturen. Frågorna lyder: ”I vilken grad instämmer du i följande påstående när du arbetar ensam eller på 
långt avstånd från arbetskamrater?”

Jag känner oro för rån, hot och våld

Jag känner oro för trakasserier

Jag känner oro för att inte kunna få hjälp om jag skadar mig

Jag blir stressad på grund av för hög arbetsbelastning

Jag har ingen att fråga om hjälp vid besvärliga situationer

Jag kan inte ta korta pauser (till exempel för toalettbesök)
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Jag känner mig socialt isolerad

Jag kan inte utvecklas i arbetet

Jag kan inte göra ett bra arbete

 Frågorna ställdes bara till dem som svarat att de någon gång arbetar ensamma och/eller på så långt 
avstånd från arbetskamrater att de inte hörs om de ropar, vilket uppgick till 990 svarande. Svaren på den 
femgradiga skalan från ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls” har tolkats som om ett och två betyder 
att den svarande instämmer, medan fyra och fem betyder att den svarande inte instämmer. I diagram 14 har 
andelen av de svarande som angett ett eller två (det vill säga instämmer i påståendet) slagits samman. För-
delningen visas för alla svarande samt för den grupp som arbetar mycket ensamma, det vill säga minst halva 
arbetsdagar minst flera dagar i veckan. Svaren har ordnats efter hur stor andel som instämmer i påstående-
na i gruppen som arbetar mycket ensamma.

 Stress på grund av för hög arbetsbelastning och att inte kunna ta korta pauser för till exempel toalett-
besök upplever medlemmarna som de klart största problemen med ensamarbete. Hela 46 respektive 44 
procent av de svarande instämmer i dessa påståenden. Därefter kommer oron för att inte kunna få hjälp om 
man skadar sig och att det inte finns någon att fråga om hjälp vid besvärliga situationer, vilket 35 procent 
instämmer i. Oron för rån, hot och våld samt för trakasserier är också stor, runt en fjärdedel av alla medlem-
mar instämmer i att de känner sådan oro. De aspekter av ensamarbete som handlar om att känna sig socialt 
isolerad, inte kunna utvecklas i arbetet och inte kunna göra ett bra arbete hör till de saker som oroar minst 
med ensamarbete, men fortfarande är det mer än var femte ensamarbetande medlem som känner sig socialt 
isolerad på arbetet. Som visades i diagram 10 ovan är det knappt 60 procent av alla som har erfarenhet av 
ensamarbete eller arbete på långt avstånd från arbetskamrater, som gör det minst flera dagar i veckan. Det 
innebär att allvarliga arbetsmiljöproblem till följd av ensamarbete är mycket utbredda inom handeln.

 Gruppen som arbetar ensamma minst halva dagarna minst flera dagar i veckan utgör knappt en tred-
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jedel av alla med erfarenhet av ensamarbete. I diagram 14 jämförs alla med erfarenhet av ensamarbete 
eller arbete på långt avstånd från arbetskamrater med den grupp som har dessa arbetsvillkor minst halva 
arbetsdagar minst flera dagar i veckan. Föga överraskande visar den senare gruppen avsevärt mer oro i alla 
aspekter som mäts i enkäten. Minst skillnad finns för frågan om oro för rån, hot och våld. Det kan sanno-
likt bero på att för den andra gruppen, de som arbetar ensamma endast en eller ett par timmar om dagen, 
är ensamarbetet ofta förlagt till butiksstängning då risken för rån, hot och våld upplevs som störst. 

 Bland dem som arbetar ensamma mycket är problemet med att inte kunna ta korta pauser för till exem-
pel toalettbesök det som flest upplever som ett problem. Hela 62 procent instämmer i det. Avsaknaden av 
någon att fråga om hjälp eller att kunna få hjälp av om man skadar sig är också skäl till mer oro för grup-
pen som arbetar mycket ensamma. Problem relaterade till den sociala aspekten av arbetet är även de mer 
påtagliga för dem som arbetar mycket ensamma. 36 procent känner sig socialt isolerade bland dem som ar-
betar mycket ensamma, att jämföra med 23 procent av samtliga med erfarenhet av ensamarbete. 38 procent 
av de som arbetar mycket ensamma instämmer också i att de inte kan utvecklas i arbetet, att jämföra med 
27 procent av alla.

 När män och kvinnor jämförs framträder flera viktiga resultat ur undersökningen. Som tidigare kon-
staterats är det fler kvinnor än män som arbetar ensamma. Här visas också att kvinnor uppger sig lida mer 
av ensamarbete än män. Endast i två av de nio testade påståendena instämmer män i större utsträckning 
än kvinnor: att ensamarbete gör att de inte kan utvecklas i arbetet och att de känner sig socialt isolerade. 
Ett liknande mönster har iakttagits vid Handels analys av Arbetsmiljöundersökningarna. Ett av ganska få 
områden där män har större arbetsmiljöproblem än kvinnor inom handeln är att män saknar socialt stöd 
i större utsträckning. Det skulle kunna vara så att män i större utsträckning skulle svara att de känner sig 
socialt isolerade oavsett om de har arbetskamrater i närheten eller ej, men det är en hypotes som inte kan 
testas här. 
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 De områden där skillnaderna mellan män och kvinnor är marginella är förekomsten av stress, problemet 
med att inte ha någon att fråga om hjälp vid besvärliga situationer och att inte kunna göra ett bra arbete. 
Större skillnader föreligger i oron för rån, hot och våld, oron för trakasserier och oron för att inte kunna få 
hjälp om man skadar sig. Sammanfattningsvis skulle därmed kunna sägas att män känner sig mer ensam-
ma, medan kvinnor oroas mer av sitt ensamarbete. Båda aspekterna är förstås allvarliga och förtjänar vida-
re undersökningar. Generellt är det dock tydligt att kvinnor ser större och fler problem med ensamarbete än 
män.

6.2 Handels ombudsmän om risker med ensamarbete
Vilka risker och problem med ensamarbete identifieras av Handels ombudsmän? I enkäten ställdes frågan 
”Vilka risker har varit centrala i de samtal och/eller förhandlingar om ensamarbete som du har kunskap 
om?”. Som visas i diagram 16 är det tre aspekter som dominerar: risken för rån, hot och våld, risk för att 
de anställda inte kan ta paus för till exempel toalettbesök samt risk för att inte kunna påkalla hjälp. Där-
efter följer risk för fysiska faror och risk för hög arbetsbelastning. Av mindre betydelse har frågor om den 
psykosociala arbetsmiljön varit, även om också dessa frågor (uppdelade på risk för trakasserier, risk för 
social isolering och andra risker i den psykosociala arbetsmiljön) haft betydelse i stor, ganska stor eller viss 
utsträckning enligt en majoritet av de svarande.

 När ombudsmännen får frågor från anställda om ensamarbete, är problemet med att inte kunna ta paus 
för till exempel toalettbesök vanligast förekommande, följt av risken för rån, hot och våld. Även frågor om 
att inte kunna påkalla hjälp och hög arbetsbelastning är relativt vanliga. Frågor om social isolering eller 
andra psykosociala arbetsmiljöproblem är så gott som osynliga. Det är inte särskilt förvånande att enskilda 
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anställda lyfter vardagliga problem som avsaknad av pauser och hög arbetsbelastning i något större ut-
sträckning än ombudsmännen själva, som placerar de mer akuta riskerna för rån, hot och våld samt möjlig-
heten att påkalla hjälp något högre. I följande avsnitt fördjupas några av de problem som lyfts här.

6.3 Upplevd stress
Stress är det problem som upplevs som mest påtagligt av medlemmarna med erfarenhet av att arbeta en-
samma, och det är värre ju större del av tiden som arbetet sker ensamt. I diagram 17 visas skillnaden mellan 
fördelning av svar från ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls” mellan alla med erfarenhet av att arbeta 
ensamma eller på långt avstånd från arbetskamrater och den grupp som arbetar ensamma minst halva 
dagar minst flera dagar i veckan. Som synes är det betydligt fler av dem som arbetar mycket ensamma som 
instämmer helt och betydligt färre som inte instämmer alls, vilket kan tolkas som att upplevelsen av stress är 
starkare hos gruppen som arbetar mycket ensamma. 

 

Det kan tyckas vara ett självklart resultat, att problemen blir värre för den som utsätts för ensamarbete i 
hög grad, men man kan också vända på saken. Arbetsplatser där ensamarbete förekommer i stor utsträck-
ning skulle kunna vara arbetsplatser med färre arbetsuppgifter, och att stressen därför skulle vara mindre 
där. Att så inte är fallet har två tänkbara förklaringar. Antingen kan det bero på att ensamarbete används 
i stor utsträckning av arbetsgivare för att minska kostnaderna snarare än att för att det inte behövs mer 
personal. Eller så kan det bero på att känslan av stress ökar på grund av ensamarbetet i sig, snarare än som 
en följd av alltför många arbetsuppgifter. En analys av de fritextsvar som lämnats av en del medlemmar i 
enkäten tyder på den senare tolkningen, även om förklaringarna inte utesluter varandra. 

 Arbetsmängden, att antalet arbetsuppgifter överstiger vad en person klarar av under en arbetsdag, kan 
naturligtvis uppstå oavsett antalet anställda på plats, men marginalerna blir mindre när allt hänger på en 
person. En medlem uttrycker detta förhållande: ”Jag känner en större stress när jag är ensam i butiken även 
om mängden arbete för mig är lika stor som om någon annan varit där.”

 Att ha en arbetskamrat på plats kan också leda till att man gemensamt hittar lösningar på en överväldi-
gande arbetsbörda, medan den som är helt själv snarare kan bli låst. 

”Jag blir ofta ståendes stilla i kassan även om andra arbetsuppgifter behöver göras. Då jag inte vill förlo-
ra tid på att gå och t.ex. packa upp varor för att sedan missa att någon behöver hjälp i kassan.” 

”Det jobbiga är att arbetsbelastningen blir högre och vissa arbetsuppgifter kan man inte utföra ensam 
eftersom man behöver ägna sin tid åt kunderna om man är själv.”
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Hög arbetsbelastning som inte kan lättas genom att hjälpas åt eller åtminstone dela känslan med någon hör 
till de mest framträdande svaren i medlemsenkäten. Många vittnar om stress, utmattning och avsaknad av 
marginaler.

”Det är otroligt stressande när kunderna pustar och frågar om man jobbar själv.”

”Om jag får lite mer hjälp som jag blivit lovad skulle jag inte stressa ihjäl mig och må bättre.”

”Mer personal skulle behövas så slipper folk få utmattningssyndrom.”

”Får jobba väldigt mycket under stress på kvällarna ibland då vi alltid kör en person på kvällen där jag 
jobbar. Servicedisken dvs. Ingen annan i butiken kan hjälpa till.”

Stress är ett problem bland handelns anställda generellt, men det är viktigt att se att ensamarbete ökar 
stressen även om inte arbetsuppgifterna är fler per person än vid arbete som utförs av flera gemensamt. I en 
butik varierar arbetsmängden under dagen beroende på antalet kunder och vilka tider nya varor levereras. 
När en anställd har hand om alla arbetsuppgifter själv saknas möjligheten att jämna ut arbetsbördan och 
stressiga stunder kan i mindre utsträckning varvas med lugnare stunder. Det är just sådan stress som i läng-
den blir hälsoskadlig.

Ensamarbete i handeln kännetecknas också av en annan stressfaktor som framträder tydligt i frisvaren i 
medlemsenkäten. Det är stress som handlar om att ständigt behöva se sig om över axeln, överblicka butiken 
för att avgöra om inkommande personer kan utgöra ett hot och att känna oro över att hantera kassan utan 
att någon kan komma till undsättning vid hotfulla situationer. En del medlemmar upplever situationen som 
acceptabel trots obehagskänslorna, men visar ändå i sina svar hur de ständigt är på sin vakt. 

”Arbetar som chaufför, montör. Jag jobbar ensam och går in i främmande människors lägenheter ensam 
samtidigt som jag ska hålla koll på min bil utanför lägenheten som är full av vitvaror samt verktyg. Inget 
som plågar mig men ligger ändå i ryggmärgen att ha översikt och tolka kroppsspråk.” 

”Känner mig ganska trygg. Jobbar i ett köpcentrum där vi har väktare. Men när jag är ensam så försöker 
jag att ha koll på vilka som går in.”

Att hålla ständig översikt och tolka kroppsspråk är arbetssituationer som kan förknippas med till exempel 
väktare vars huvudsakliga arbetsuppgift är att hålla koll på hotfullt och felaktigt beteende, inte montörer 
och butikssäljare. Men för den som arbetar ensam är ständig beredskap vardag.

”Är hyperfokuserad, på vem som är inne i butiken, är det gäng som kommer in mm.”

”Man blir orolig och avvaktande gentemot kunder, alltid telefonen i fickan och beredd att kunna ringa 
efter hjälp om det skulle hända något.”

”Jag har sedan en tid tillbaka blivit mer benägen att kolla mig över axeln eller att vara väldigt angelägen 
om att titta noggrannare på kunder när de är i butik för att kunna avgöra om de utgör något hot.”

”Man vet aldrig vem som kommer in genom dörren och det är obehagligt. Är alltid lite nervös när jag 
ska låsa att någon ska tränga sig in och råna butiken. Vi stänger 19 men butikerna runt omkring stänger 
18. Som trygghet har vi en restaurang vägg i vägg som ofta är öppen.”

”Man känner sig illa till mods om man är ensam i kassan, helst på kvällen då det ibland kommer skum-
ma typer.”

 Ensamarbete är inte bara problematiskt om det sker under så lång tid att pauser och raster inte kan tas 
ut, utan också kortare stunder, inte minst vid öppning och stängning. Flera personer beskriver i intervjuer 
hur de blir ensamma den sista stunden innan stängning och försöker räkna kassan så att det inte ska synas 
för mycket, och hur de därefter tvingas lämna butiken genom ett nedsläckt köpcentrum utan möjlighet att 
se om någon väntar på dem vid utgången.  
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 Den ständigt underliggande hotberedskap som dessa svar visar på skapar en mycket stressande arbets-
situation. Arbetsmiljöforskare är överens om att den stress som är skadlig på lång sikt är stressreaktioner 
som inte följs av mer avslappnade situationer. För den som är ensam på sin arbetsplats under lång tid och 
har en ständig hotberedskap är arbetssituationen mycket olämplig. Än värre blir det förstås för den som 
någon gång har upplevt en verkligt farlig händelse på sin arbetsplats, så som ett rån. Psykiska skador efter 
rån är den absolut vanligaste allvarliga arbetsskadan bland unga arbetare i handeln, och trots åtgärder som 
säkrare kassahantering och mindre kontanter så minskar inte de allvarliga arbetsplatsolyckorna bland unga 
till följd av rån, hot och våld.42

 Ombudsmännen tillfrågades om hur de uppfattade samvariationen mellan andra arbetsmiljöproblem 
och ensamarbete. Svaren visas i diagram 18. Hög arbetsbelastning, stress och sjukskrivningar och dåligt 
arbetsmiljöarbete anges som vanligare på arbetsplatser där ensamarbete förekommer. Förekomst av rån, hot 
och våld samt trakasserier uppfattar ombudsmännen däremot som lika vanligt förekommande på arbetsplat-
ser där ensamarbete förekommer som på andra arbetsplatser. Dessa uppgifter är givetvis inget bevis på ett 
samband mellan ensamarbete och stress och sjukskrivningar, men det är en aspekt värd att undersöka vidare. 

   I Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete erkänns ensamarbete som en stressfaktor; föreskriften 
finns för att det är en påfrestning att vara ensam även då säkerhetsrutiner och möjlighet till raster tillfreds-
ställts. Det är därför inte orimligt att tänka sig att en större undersökning skulle kunna visa att stress och 
sjukskrivningar är vanligare där ensamarbete förekommer. Men resultatet visar också på en annan aspekt, 
nämligen att det finns problem med ensamarbete som inte i tillräcklig utsträckning räknas in i risk- och 
konsekvensanalyser. Problemet kan formuleras både som att ensamarbete kan vara extra olämpligt när det 
redan finns problem med stress och sjukskrivningar och hög arbetsbelastning, och som att stress och hög 
arbetsbelastning kan förvärras av stor förekomst av ensamarbete. 
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6.4 Ensamarbete utan pauser
Arbetstidslagen anger att arbetstagare har rätt till rast efter fem timmar. Det finns givetvis överträdelser 
emot detta, men i de fallen – om de kommer till fackets kännedom – finns starka verktyg, eftersom rätten 
till rast är lagstadgad. Det finns emellertid sätt att kringgå detta. Ett sätt är att anställda arbetar kortare 
arbetsdagar, det vill säga upp till fem timmar, då ingen rast måste ingå i arbetstiden. Eftersom så många av 
de butiksanställda arbetar deltid blir det möjligt för arbetsgivaren att schemalägga arbetsdagar kortare än 
fem timmar och därmed spara in på rasten. Frågan om anställningsform ställdes till alla svarande, oavsett 
om de hade erfarenhet av ensamarbete eller ej, och då angav 60 procent att de arbetar deltid. Bland de som 
har erfarenhet av ensamarbete var det 65 procent som arbetar deltid. 

 Det andra sättet att kringgå frågan om rast är att förhandla fram en uppgörelse om måltidsuppehåll 
istället för rast. Måltidsuppehåll innebär att arbetstagaren får äta när det uppstår en möjlighet att ta paus, 
vilket innebär att om det inte uppstår någon sådan tidpunkt under arbetsdagen finns ingen rättighet att få 
matpaus. Å andra sidan får arbetstagaren betalt under hela arbetsdagen, även vid måltidsuppehållet. Ingen 
kan tvingas till att välja måltidsuppehåll framför rast om arbetspasset uppgår till över fem timmar, men av 
intervjuerna framgår att en del anställda väljer det för att i övrigt få ett schema som fungerar. I frisvaren i 
medlemsenkäten är det tydligt att femtimmarsgränsen ibland blir en norm istället för ett absolut tak på hur 
lång tid som får gå utan rast.

”Står ensam i 5h varje dag :(”

”Tycker inte att det är ok att jobba själv 5 timmar men det ska sparas in på timmar..”

 Det händer också att arbetsgivaren försöker kringgå bestämmelser om ensamarbete genom att tvinga 
anställda att vara tillgängliga på sin rast för att den som arbetar inte ska bli ensam.

”När vi har rast måste vi alltid ta med telefon så att den andra som jobbar kan nå oss. Dvs vi har bara ett 
måltidsuppehåll, men får avdrag för rast, 15-45 minuter. Detta har jag haft uppe med min arbetsgivare 
under flera år utan att det sker någon förändring.”

”Vi kan inte äta lunch och ta ordentlig rast för då funkar inte schemat och min kamrat blir själv i buti-
ken helt och det är inte tillåtet att lämna dom själv men ibland måste vi för att jag börjar jobba kl 8 och 
ska då annars inte få lunch förrän kvart över 2 på dagen, detta påverkar ju att jag inte kan slappna av på 
min rast för jag måste finnas tillgänglig för min kollega och jag får inte betalt för rasten då heller.”

 Problemet är ofta att butiker i gallerior, och även andra butiker, inte får stängas ens korta stunder, och 
om det då ständigt är kunder i butiken uppstår aldrig en lucka för toalettbesök – och framförallt går det 
inte att styra den luckan till att uppstå vid det tillfälle som det finns behov. En medlem beskriver problemati-
ken: 

”Behöver jag bara gå snabbt kan jag smita bort emellan kunder eftersom jag jobbar på kvällen och det 
inte är jättemycket kunder går det att hitta en lucka för det. Men när jag känner att jag måste gå bort 
en längre tid är jag tvungen att låsa butiken och det är inte något som man får göra. När jag tagit upp 
denna frågan med chefer så har jag fått väldigt otydliga svar. Jag får göra det men jag ska helst inte göra 
det. De har aldrig velat ge ett rakt svar. Jag kan heller inte lämna butiken oövervakad pga stöldrisk så jag 
låser hellre i 10 minuter och sätter en lapp på dörren. Tycker det borde finnas riktlinjer kring det.”

 För den grupp som arbetar mycket ensamma, halva dagar eller mer och flera dagar i veckan eller oftare, 
är problemet att inte kunna ta korta pauser för till exempel toalettbesök det som allra flest instämmer i. I 
diagram 19 syns att hela 62 procent instämmer i det medan endast 21 procent av de som arbetar mycket en-
samma inte ser detta som ett problem, att jämföra med 44 respektive 40 procent bland alla med erfarenhet 
av ensamarbete. 
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 I enkäten till ombudsmännen var anställdas möjligheter till korta pauser till exempel för att kunna gå på 
toaletten det problem som flest menade hade varit centralt i samtal och/eller förhandlingar rörande ensam-
arbete. Att inte ha rimliga möjligheter att gå på toaletten är ett arbetsmiljöproblem som arbetsgivaren är 
skyldig att åtgärda. 

 Svaren i medlemsenkäten visar emellertid att problemen är större än avståndet till närmaste toalett. 
Även om det finns rutiner och bestämmelser kring hur toalettbesök ska ordnas, så kan dessa ändå leda till 
både hälsoproblem och innebära förnedrande situationer. 

”Jag får ont i magen, när jag inte har möjlighet att gå på toa. Måste ringa chefen och säga jag behöver 
kissa kan du komma så jag kan gå ifrån. Hur ofta tror ni man gör det, endast vid akut behov annars 
väntar man 2–3 timmar tills man får rast.”

”Det är väldigt förnedrande att vara tvungen att behöva tillkalla vakten när man ska gå på toaletten.” 

”Det värsta är att inte kunna slappna av när man ska äta och t.ex. att dricka för lite under arbetsdagen 
för att slippa gå på toa.”

”Jag jobbar inte ensam längre, men har gjort det i två år och har tyckt att det var jobbigt att inte kunna 
äta och inte kunna gå på toa.”

 Att arbetsgivare i så stor utsträckning organiserar arbetet med ensamarbete och inte ser till att de an-
ställda har möjligheten att gå på toaletten skapar en direkt människofientlig arbetsmiljö

6.5 Rån, hot och våld

Medlemmar som uttrycker oro för rån och stölder beskriver hur det upplevs som extra stressande att det 
syns att de är ensamma i butiken och att de upplever att det också ökar risken att bli utsatt. På samma sätt 
som stressen över för stor arbetsmängd kan förvärras av att tvingas hantera den ensam, kan oron för rån 
och hot öka för den som arbetar ensam. Handels medlemmar har också i tidigare undersökningar angett 
att ensamarbete ökar oron för rån, hot och våld. 

”Att arbeta ensam ingår i jobbet och det är inte ekonomiskt försvarbart i det företag jag arbetar i att vara 
dubbelbemannad, så det är alltid på morgon och kväll när hot och stölder sker. När man står själv, personer 
som gör sånt vet det.”
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dubbelbemannad, så det är alltid på morgon och kväll när hot och stölder sker. När man står själv, personer 
som gör sånt vet det.”

”Känns jobbigt när det märks att jag jobbar själv, lätt att distrahera och stjäla.”

”Ska man vara helt ensam så kommer jag känna obehag att vara på jobbet, en del kunder är inte alltid lätta 
att hantera och när butiken vart utsatt för inbrott och grannbutiken för rån så känns det inte så kul att vara 
själv. [Arbetsplatsen] är dessutom en rätt stor anläggning att hålla koll på själv, säg att ett golv är slut och 
jag måste hämta på lager, då är kassan helt obemannad, tror inte det kommer ta för lång tid innan nån sät-
ter det i system, en frågar om hjälp så man försvinner från kassa och utgång/ingång och en annan springer 
ut med grejerna då INGENTING är larmat!”

”Man känner sig illa till mods om man är ensam i kassan, helst på kvällen då det ibland kommer skumma 
typer. Men även på dagen. Vissa kunder har kort stubin och står och skriker på en. I sådana situationer är 
det skönt om där finns någon annan som kan ringa på hjälp eller själv komma till undsättning.”

 Oron för rån, hot och våld är det problem där medlemmarnas svar uppvisar störst könsskillnader. I dia-
gram 20 syns hur män respektive kvinnor svarat på påståendet ”Jag känner oro för rån, hot och våld” på en 
femgradig skala.

Graden av oro för rån, hot och våld säger inget om graden av utsatthet, men det är viktigt att poängtera 
att oron är ett problem i sig självt som skapar stress. Kombinationen av att ensamarbete är vanligare bland 
kvinnor och att kvinnor oroas mer av att bli utsatta för allvarliga händelser i arbetet gör att ensamarbete 
måste betraktas som ett arbetsmiljöproblem med tydlig genusprägel. 

6.6 Sexuella och andra typer av trakasserier

Den större utsattheten för kvinnor syns också i frågan om trakasserier. Här ingår både sexuella trakasserier 
och andra typer av trakasserier, och det är inte ägnat att förvåna att kvinnor känner större oro för detta. Det 

32



är också en fråga där de som arbetar mycket ensamma är betydligt mer oroade, till skillnad från vad som 
gäller oron för rån, hot och våld (se diagram 14). I handelns Metoo-upprop, #obekvämarbetstid, lyfts hur 
kunder är den absolut vanligaste kategorin förövare av sexuella trakasserier, och tillfällena för förövare att 
trakassera ökar givetvis när anställda arbetar ensamma. Frågan kompliceras emellertid av att även arbets-
kamrater, säkerhetspersonal, leverantörer och arbetsgivare hör till förövarna. 

När diagram 21 och 22 jämförs syns att könsskillnaderna följer samma mönster, men att såväl graden av 
oro som skillnaderna mellan män och kvinnor är något mindre vad gäller frågan om oro för trakasserier. 
Termen trakasserier kan omfatta många olika situationer: alltifrån de allvarliga sexuella trakasserier som 
inkluderar förföljelse och att anställda blir uppsökta på sin fritid som blottläggs i vittnesmål i Metoo-rap-
porten, till stökiga personer eller grupper av personer som beter sig otrevligt mot personalen utan inslag av 
sexualiserade trakasserier. 

I Metoo-rapporten påtalas att ansvaret blir otydligt när förövaren är en kund eller en anställd på ett annat 
företag, till exempel leverantörer eller säkerhetspersonal. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för sina an-
ställda, men har inte formell makt att till exempel porta kunder eller byta ut leverantörers anställda perso-
nal. Däremot påpekas i rapporten att arbetsgivarens hållning och attityd till sexuella trakasserier ändå har 
stor betydelse, både för att de anställda ska våga och kunna säga ifrån och för att de ska få stöd om något 
händer. 

I medlemsenkäten om ensamarbete ställdes frågor om vilka åtgärder som skulle göra att ensamarbetande 
kände mindre oro, vilket diskuteras utförligt i nästa avsnitt. En av de åtgärder som ingick i enkäten formu-
lerades ”Jag skulle känna mindre oro vid ensamarbete eller arbete på långt avstånd från arbetskamrater 
om det fanns tydligare hållning från arbetsgivaren att trakasserier är oacceptabla”. Det var den åtgärd som 
minst andel av de svarande instämde i (se diagram 24 nedan), men likväl var det en tredjedel av alla svaran-
de som instämde, medan 42 procent svarade att de inte instämde i att en sådan åtgärd skulle göra att de 
kände mindre oro vid ensamarbete. Men när svaren från den grupp som faktiskt känner oro för trakasserier 
studeras separat, blir bilden en annan, som syns i diagram 22.
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Bland de som instämmer i påståendet att de känner oro för trakasserier är det hela 56 procent som instäm-
mer i att en tydligare hållning från arbetsgivaren att trakasserier är oacceptabla skulle göra att de känner 
mindre oro. Det visar att det finns mycket som arbetsgivaren kan göra för att få de anställda att känna 
mindre oro för trakasserier.

6.7 Socialt utarmande arbeten

I kommentarerna till föreskriften om ensamarbete sägs: ”Kontakten med arbetskamrater och andra 
människor i arbetet innebär i sig ett värde som det är viktigt att tillvarata. Kontakten kan innebära stimu-
lans och impulser till personlig utveckling, den kan innebära trygghet och stöd. Uppskattning i arbetet kan 
vara ett värdefullt stöd för självkänsla och en källa till arbetsglädje.” Men många medlemmar svarar att en-
samarbetet är stressigt, otryggt och deprimerande, vilket är precis de faktorer som föreskriften syftar till att 
minimera. Som syns i diagram 14 så är det runt en fjärdedel av alla medlemmar som instämmer i att de inte 
kan utvecklas i arbetet och att de känner sig socialt isolerade av att arbeta ensamma. Det kommer också till 
uttryck i frisvaren:

”Att arbeta ensam tycker jag inte är rekommenderbart. Har arbetat på en bensinstation förut och där 
jobbade vi själva först på morgonen från 6–8 och sedan på kvällen från 18.30-22. Det var inte kul och 
man hade ingen att diskutera med om något hände.”

”Det är både tråkigt, ej utvecklande, ger dålig service för kunden att arbeta ensam. Ingen tjänar på detta 
utom arbetsgivarna. Vill ej ha denna typ av anställning i handeln även om man hade vakter eller larm.”

”I min situation är 2 personer betydligt bättre på flera plan. Raster, mentalt utbyte vilket uppehåller 
energinivå, man får kraft och stöd av varann. Arbetsbördan fördelas. Vår arbetsgivare anser att vi ska 
jobba själva på söndagar 11-18.15. Jag uppskattar inte det.”

”Man blir deprimerad och lätt irriterad om man jobbar ensam efter ett tag.” 

”Det är stressande tråkigt att jobba ensam. Arbetar inte ensam speciellt ofta men det tar emot att gå till 
detta pass.” 
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”Osocialt, ensamt, isolerat, ingen möjlighet att röra sig runt i lokalen därav väldigt monotont och be-
gränsat. Vi söker oss till varandra (vi kollegor) genom att ställa oss halvvägs mellan två avdelningar men 
det innebär också att vi inte har samma uppsikt.”

 Formuleringar om att det tar emot att gå till det pass där man ska arbeta ensam återkommer också i in-
tervjuerna. Flera beskriver också hur de på olika sätt försöker se till att skapa andra kontakter, till exempel 
med kollegor i andra butiker. Att känna sig socialt isolerad och inte kunna utvecklas i arbetet är motsatsen 
till en god arbetsmiljö, men det är också ett problem för själva verksamheten. Även om det är en minoritet 
som säger att de inte kan göra ett bra jobb på grund av ensamarbete, så är det ändå en femtedel som svarar 
så och bland dem som arbetar mycket ensamma är det en fjärdedel. 

 Stressade anställda som oroar sig för att bli utsatta för hotfulla situationer och inte kan gå på toaletten 
vid behov leder inte till god service – och känslan av att inte kunna erbjuda kunderna det de förväntar sig 
ökar stressen ytterligare. 

”På min arbetsplats har personalstyrkan minskat med ett tjugotal anställda de senaste två åren. Ändå 
förväntas vi som arbetar kvar utföra samma arbetsuppgifter som tidigare vilket leder till stress, irrita-
tion, frustration och en känsla av att inte räcka till. Har flera gånger påtalat detta för chefen som hänvi-
sar till besparingar och effektivisering. Men då är bara frågan till vilket pris? Resultatet blir i slutändan 
att kunderna som inte får den service de förutsätter istället väljer en annan butik.”

”Den största konsekvensen av att arbeta ensam är att jag upplever att jag inte kan tillgodose alla mina 
kunder den bästa servicen samt möjligheten till en kortare schemalagd paus.”

”Den otrygghet, stress och obehag inför att inte göra ett bra jobb jag känner är något som arbetsgivaren 
är mycket väl medveten om och har bedömt vara ett rimligt pris att betala för att spara pengar.”

      Analysen av medlemsenkäten och enkäten till ombudsmän visar att ensamarbete medför omfattande 
och utbredda arbetsmiljöproblem. I nästa avsnitt diskuteras vilka åtgärder som skulle hjälpa de anställda 
att klara ensamarbetet bättre.

7. Vilka åtgärder hjälper vid ensamarbete?
Medlemmarna tillfrågades i enkäten om vilka åtgärder som skulle få dem att känna mindre oro kring 
ensamarbete. Alternativen presenterades så att den svarande fick ta ställning till vart och ett av påståendena 
nedan på en femgradig skala från ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”. Frågorna formulerades enligt 
följande: 

      ”I vilken grad instämmer du i följande påstående? Jag skulle känna mindre oro vid ensamarbete eller 
arbete på långt avstånd från arbetskamrater om det fanns:

• Bättre tillgång till larm

• Fler eller bättre övervakningskameror

• Bättre kunskap och rutiner

• Förändrad fysisk miljö för att få bättre överblick över lokalen

• Större möjligheter att få stöd om något händer
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• Fler eller mer tillgängliga väktare

• Kortare öppettider

• Tydligare hållning från arbetsgivaren att trakasserier är oacceptabla

• Instruktioner om att inte utföra vissa arbetsuppgifter ensam”

 Alternativen har tagits fram efter samtal med arbetsmiljöansvariga ombudsmän på Handels avdel-
ningar, intervjuer med medlemmar, litteraturstudier och studier av lagar och föreskrifter rörande ensamar-
bete. Avsikten bakom valet av alternativ har varit att hitta sätt att göra ensamarbetet bättre, och som i viss 
mån korresponderar med de problem som diskuterats ovan. Vissa av problemen motsvaras inte av något 
förslag på åtgärder då de förefaller alltför självklara. Om man upplever problem med att inte kunna ta 
korta pauser för till exempel toalettbesök, så torde det vara uppenbart att det som skulle ge mindre problem 
är att möjligheten till korta pauser säkerställs. Alternativ som innefattar att inte vara ensam har uteslutits 
av samma skäl: arbete som inte längre utförs som ensamarbete förknippas rimligen inte med de problem 
som ensamarbete ger. Alternativet ”instruktioner om att inte utföra vissa arbetsuppgifter ensam” är emel-
lertid en variant på det, eftersom det då i alla fall tillfälligtvis inte blir ensamarbete. Fördelningen av graden 
av instämmande i detta påstående kan därför också utgöra en indikation på i vilken grad problemen med 
ensamarbete främst är förknippade med specifika arbetsuppgifter eller mer med situationen i sig.

 Den som svarar att den inte instämmer i påståendena rörande förslag om åtgärder kan ha två skäl till 
det: antingen för att personen inte känner oro vid ensamarbete och därför inte ser någon poäng med de 
föreslagna åtgärderna, eller att oron vid ensamarbete inte skulle minska med just de föreslagna åtgärderna. 
Antagandet är dock att gruppen som inte instämmer på grund av att de inte känner oro för ensamarbete är 
ungefär lika stor gällande varje påstående. Därför blir det relevant att jämföra andelen som instämmer med 
andelen som inte instämmer i vardera påstående, för att få en bild av vilka åtgärder som skulle vara relativt 
sett mer betydelsefulla för de anställda och vilka som skulle vara mindre betydelsefulla. Eller annorlunda 
uttryckt: vissa åtgärder kanske inte alls hjälper den som oroas av ensamarbete, vilket kan indikeras av att 
fler svarar att de inte instämmer än som svarar att de instämmer.     

 I diagram 23 över tänkbara åtgärder som skulle mildra oron för ensamarbete visas hur stor andel som 
instämmer respektive inte instämmer i olika påståenden. Liksom ovan har ”instämmer” tolkats som de som 
svarat ett eller två på en femgradig skala från ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”, och ”instämmer 
inte” har tolkats som de som svarat fyra eller fem på samma skala. Gällande de fyra första påståendena 
är det alltså fler som instämmer än som inte instämmer i att de skulle minska oron, medan gällande de 
fem undre påståendena är det fler som inte instämmer än som instämmer. Differensen mellan andelen som 
instämmer och andelen som inte instämmer blir således ett mått på i hur stor utsträckning åtgärden skulle 
hjälpa.
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 Som synes i diagram 23 är de tre åtgärder med störst differens, det vill säga de som flest medlemmar 
menar skulle göra ensamarbete mindre obehagligt, följande: ”större möjligheter att få stöd om något hän-
der”, ”instruktioner om att inte utföra vissa arbetsuppgifter ensam” och ”fler eller mer tillgängliga väkta-
re”. Det som dessa tre åtgärder har gemensamt är att de involverar andra människor. 

      I andra änden av skalan ligger de mer tekniska åtgärderna: larm, övervakningskameror och förändringar 
av butiksmiljön. Förslag som rör rutiner och kunskap ligger i mitten av skalan, medan tydligare hållning 
rörande trakasserier är den åtgärd som minst andel skulle bli hjälpt av. Det är emellertid mycket stora skill-
nader om gruppen som faktiskt oroar sig för trakasserier studeras separat, vilket har diskuterats mer ovan.

      Kortare öppettider hör inte till de mest populära åtgärderna, trots att det är en fråga som inte sällan 
kommer upp i intervjuer och samtal med ombudsmän. I flera fritextsvar beskrivs också hur det känns obe-
hagligt att vara ensam sena kvällar. 

 För att ytterligare komma åt vilka åtgärder som skulle hjälpa dem som faktiskt oroas av ensamarbete, 
har ett index över graden av oro skapats. Alla frågor om vad medlemmarna känner oro kring vid ensamar-
bete besvarades på en femgradig skala från instämmer helt till instämmer inte alls. När svaren på samtliga 
nio orospunkter summeras och därefter divideras med nio, fås ett genomsnitt över den svarandes grad av 
oro vid ensamarbete. Baserat på denna orosgrad har de svarande delats in i kvartiler, så att de 25 procent 
som känner mest oro utgör en grupp, de 25 procent som känner näst mest oro utgör en grupp och så vidare. 
I diagram 24 visas i vilken grad den mest oroliga fjärdedelen instämmer i påståendena om att olika åtgärder 
skulle minska oron, jämfört med samtliga svarande.
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 Som synes är rangordningen mellan de olika påståendena likartad mellan den mest oroliga gruppen 
och samtliga. Trenden att de åtgärder som involverar andra människor skulle hjälpa mest, medan tekniska 
lösningar som larm och övervakningskameror skulle hjälpa minst är än mer markerad i svaren från den 
mest oroliga gruppen. Åtgärderna som innebär större möjligheter att få stöd om något händer och att få 
instruktioner om att inte utföra vissa arbetsuppgifter ensam har ett mycket starkt stöd bland de som är mest 
oroade av ensamarbete – över 70 procent av dem instämmer i att det skulle minska deras oro. 

 Graden av oro kan också uttryckas som ett genomsnitt av svaren för varje person. Detta visar att ju 
mer ensamarbete som en person har, desto mer oro ger personen uttryck för. Den som har svarat ”instäm-
mer helt” på alla påståenden om oro vid ensamarbete får medelvärde 1, medan den som svarat ”instämmer 
inte alls” på alla påståenden får medelvärde 5. I hela gruppen som har erfarenhet av ensamarbete är medel-
värdet 3,26. För den grupp som arbetar ensamma minst halva dagarna minst flera dagar i veckan är medel-
värdet 2,94 medan den grupp som har angett att de arbetar ensamma en eller ett par timmar per arbetsdag 
har ett medelvärde på 3,40. 

 En viktig slutsats kan dras av dessa resultat, nämligen att det främsta problemet med ensamarbete 
är att det utförs ensamt och att ju mer ensamarbete en person har, desto mer oroas den av detta. De lösning-
ar som föredras av medlemmarna är sådana som gör ensamarbetet mindre ensamt, inte tekniska lösningar 
som skulle kunna göra ensamarbetet mindre otryggt. Av de som är mest oroliga är åtgärder som innefattar 
stöd av andra människor synnerligen högt rankade. Ovan diskuterades att stressen och svårigheten att ta 
korta pauser var de problem som var mest påtagliga för ensamarbetande medlemmar. Sammantaget inne-
bär detta att ensamarbete i stor utsträckning införs som ett led i slimmad bemanning vilket leder till stress 
och social utarmning – dåliga jobb, helt enkelt. Det finns inga billiga eller enkla lösningar på problemen 
med ensamarbete, eftersom det huvudsakliga problemet är att det utförs ensamt. 
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7.1 Väktarnas roll

Den åtgärd som störst andel av de svarande menade skulle minska deras oro eller obehag av att arbeta 
ensamma var fler eller mer tillgängliga väktare. I frisvaren framträder en bild av att de anställda uppskattar 
väktarnas närvaro och litar på deras hjälp i obehagliga situationer, och att larm kopplat till väktare upplevs 
som betryggande. 

”På köpcentrat cirkulerar det ständigt väktare som jag får ringa om jag känner att jag behöver gå på 
toaletten eller stöd i en obehaglig situation.”

”1 dag i veckan jobbar jag ensam (inte alla veckor dock) men känner mig trygg, vi är placerade mitt i en 
galleria och har tillgång till väktar- och polislarm. Samt att väktare kommer och kollar läget nästan varje 
dag så känner ingen oro och känner mig säker.”

”Kommer det in ngn skum typ ringer jag väktaren.”

”Alltid personligt larm och mobil. Vakter på plats inom max 5 min.”

Andra medlemmar lyfter att deras oro ökar vid avsaknaden av väktare:

”Känns lite oroligt på kvällen om ingen väktare finns.”

 En del medlemmar visar dock på problematiken i att lägga den vardagliga tryggheten i arbetet i händer-
na på ett fåtal väktare, och att väktaren kommer först efter att något redan har inträffat.

”Väktarna i [köpcentret] har ingen funktion, de kommer inte om man har en stöld eller blir trakasserad 
och säger att jag endast ska höra av mig om jag har en pistol eller kniv mot huvudet. De är dessutom 
underbemannade och allt detta för att [företagets] centrumledning vill spara in på kostnader, så det finns 
cirka 3 väktare för mer än 250 butiker och restauranger.. Detta vet ligor om och man blir väldigt ofta 
utsatt för stölder när man arbetar ensam i butik.”

”[Ett av] de största problemen i min butik är att om ett bråk eller liknande skulle utlösas i butiken så tar 
det vakterna ca 20 minuter att anlända till butiken efter man tryckt på larmknappen. Larmknappen är 
därför bara till för rån eller liknande och det är i stort sett upp till mig att hantera störiga eller hotfulla 
kunder.”

”Har otaliga gånger blivit utsatt för trakasserier (ibland sexuella) under de timmarna man jobbat en-
sam. Lyckligtvis har man tillgång till väktare men då är skadan redan skedd.”

 Den huvudsakligen positiva bilden av väktare som ges i medlemsenkäten delas inte riktigt av ombuds-
männen, som snarare ser väktarna som butiks- eller centrumägarnas skydd för byggnader och varor än som 
en arbetsmiljöåtgärd för de anställdas skull. Inte heller i Metoo-rapporten från handelsanställdas upprop 
är bilden av väktare som skydd för de anställda särskilt framträdande, istället vittnas om att väktare också 
kan vara förövare. Det är emellertid kunder som utgör merparten av förövarna i rapportens vittnesmål, och 
sannolikt ser åtminstone en del av de som vittnar om trakasserier väktarna som ett potentiellt skydd.
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 I diagram 25 visas att kvinnor i högre grad skulle känna minskad oro om det fanns fler väktare. Efter-
som potentiella förövare finns i alla grupper som en handelsanställd möter i arbetet kan både fler arbets-
kamrater och fler väktare upplevas som att de minskar risken för trakasserier. 

 Att fler väktare uppfattas som relativt sett positivt för ensamarbetande tolkas här som att väktarna av 
de anställda betraktas som de arbetskamrater de i övrigt saknar. Att arbeta tillsammans med en kollega 
eliminerar inte risken för rån eller andra obehagliga situationer, precis som en väktare på långt avstånd inte 
kan komma till omedelbar undsättning. Men känslan av att en annan människa finns närvarande kan i sig 
öka tryggheten och minska obehaget. 

 Det kan visa sig vara en falsk trygghet, om väktaren till exempel inte hinner fram eller inte alls är när-
varande då något allvarligt inträffar, men likväl kan fler och mer tillgängliga väktare uppfattas som positivt 
för arbetsmiljön. Det beror då kanske mindre på att väktaren kan utgöra ett verkligt skydd mot faror och 
mer på att det är en annan närvarande människa som man uppfattar vill en väl och är beredd att anstränga 
sig för ens skull – som en arbetskamrat.

7.2 Kunskap och rutiner

Ett sätt att hantera stressen över alla de risker som ensamarbete eller arbete på långt avstånd från arbets-
kamrater innebär är att ha goda och välkända rutiner. Det är också en åtgärd som är efterfrågad bland 
medlemmar med erfarenhet av ensamarbete och i den grupp som är mest oroliga instämmer 60 procent i att 
det skulle minska deras oro. I frisvaren uttrycker anställda som vet hur de ska hantera obehagliga situatio-
ner också mindre stresskänslor kring det.

”Har tidigare jobbat i en galleria där vi jobbade ensamma två timmar varje kväll. Kände ingen direkt 
stress över detta då arbetsgivaren hade installerat överfallslarm samt var tydlig med att man absolut fick 
ringa om det var några problem. Tror att det viktiga är att alla har fått instruktioner om vad man ska 
göra om någonting händer så man inte står handfallen om det dyker upp en situation.”

”Vi är alltid minst två som arbetar i den medelstora butiken, ett antal som jag tycker är tillräckligt på 
kvällen, då butiken är i ett bra bostadsområde. Vi har interntelefoner och inom kort även direktanslutna 
headsets, överlag är stämningen trygg på kvällar och helger. Om det skulle komma till kritan vet jag att 
jag alltid kan ringa min närmsta säljchef  vid frågor under butikens öppettider.”
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”Känner ingen oro. Vi har telefoner som vi kan ringa varandra på när vi är i olika delar av lokalen.”

”Jag tycker det är rätt skönt att arbeta ensam. […] Vi har bra rutiner för om något uppstår och kan rela-
tivt lätt larma så vakt kommer.”

 Men i enkäten till medlemmar visas att information och rutiner är mycket bristfälliga bland dem som 
arbetar ensamma. Föreskriften om ensamarbete från Arbetsmiljöverket framhåller särskilt hur viktigt det är 
att de anställda som ska arbeta ensamma har tillräcklig kunskap och att rutinerna är väl kända. Eftersom 
ensamarbete är mer utbrett bland unga blir frågan om utbildning extra viktig, då de vanligen har mindre 
erfarenhet med sig från tidigare anställningar. Mot bakgrund av detta är resultaten av medlemsenkäten 
skrämmande. 

 I diagram 26 syns att hela två tredjedelar av alla svarande med erfarenhet av ensamarbete eller arbete på 
långt avstånd från arbetskamrater inte alls har fått någon information eller utbildning om att arbeta ensam. 
Ytterligare 16 procent svarar att de inte vet om de fått någon utbildning eller information, vilket indikerar 
att informationen är bristfällig. När samtliga med erfarenhet av ensamarbete eller arbete på långt avstånd 
från arbetskamrater jämförs med gruppen som arbetar ensamma minst halva dagar minst flera dagar i 
veckan är skillnaderna i hur stor andel som fått utbildning marginella.

 Resultaten har också analyserats uppdelat på ålder och kön, men inga större skillnader finns. Det är 
något färre bland svarande under 35 år som inte alls har fått utbildning eller information om ensamarbete. 
Å andra sidan svarar något fler av de yngre att de inte vet. Något fler män svarar att de fått information vid 
introduktionen och färre att de har fått fortutbildning, medan det omvända gäller för kvinnor. Det viktiga 
resultatet är att en förfärande liten andel av de som arbetar ensamma har fått information eller utbildning 
för att kunna hantera de särskilda påfrestningar som ensamarbete innebär. 

 Ett annat sätt att undersöka vilken roll som utbildning och information har för de anställda, är att 
jämföra graden av oro bland de som fått utbildning och de som inte fått det. I diagram 27 jämförs gruppen 
som har fått utbildning med gruppen som inte fått utbildning eller som svarat vet ej utifrån hur stor oro de 
känner för rån, hot och våld samt för att inte kunna få hjälp om man skadar sig.
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 Gruppen som har fått utbildning är som sagt liten. Men när svaren på frågan om i vilken grad man 
känner oro vid ensamarbete jämförs mellan de som har fått utbildning och de som inte har fått det syns ett 
tydligt mönster. 29 procent instämmer i att de känner oro för rån hot och våld bland dem som inte fått ut-
bildning, medan motsvarande andel bland dem som fått utbildning är 22 procent. Skillnaden är ännu större 
när det gäller oro för att inte kunna få hjälp om man skadar sig, sannolikt eftersom det i större utsträckning 
är en faktor som går att påverka med goda rutiner och kunskap.

 Behovet av bättre kunskap och rutiner syns också i de öppna svaren, där anställda vittnar om trasiga 
telefoner, larmsystem vars räckvidd inte täcker in hela arbetsplatsen och oklara rutiner.

”Det är meningen att vi när vi går hem på kvällen ska invänta varandra så vi ser att alla går från arbetet, 
men det följs tyvärr inte. Det har hänt att arbetskollegor blivit inlåsta när vi gått hem.”

”Vi har telefoner, men det händer att kollegan inte svarar pga upptagen med kund, telefonen fungerar 
inte eller att en har glömt telefonen. Då är man helt ensam!”

”Vidare är telefonerna ett problem då de är trasiga ofta eller inkompletta telefonlistor så jag kan inte få 
hjälp.”

”Jag har tillgång till telefon att ringa kollegan men det tar för lång tid att trycka fram rätt telefon efter-
som det finns flera så måste man välja vem jag ringer på. Överfallslarm finns ifall det blir rån men vore 
bra med internt larm, så kollegan som befinner sig på lagret vet att det är akut behov av hjälp.”

 Problemen med otillräckliga larmanordningar eller möjlighet att tillkalla hjälp gäller både vid hotfulla 
situationer och vid fysiska faror.

”Jobbar 2 pers på kvällen. En har kassan, den andra har golvet helt själv med alla kunder. Ibland måste 
man ut på lagret och slänga saker och det är utanför räckvidd för våra headset. Kassörskan är helt en-
sam vid ev. hot och den på lagret kan skada sig av pallar eller trilla ut från lastkajen, helt utan varandras 
kunskap.”

”Är ensam i kassan de två första timmarna vid öppning, men finns alltid en till i förbutiken en bit bort 
och finns golvpersonal om inte på ropavstånd så per telefon, vilket vi i kassan har påpekat att det är 
viktigt att de har telefoner på sig så vi når dem vid behov.”
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”Det är när vi håller till på lagret och klättrar på höga stegar det inte är så trevligt att vara själv om man 
nu skulle ramla och skada sig och ingen ser en.”

”Känner ibland oro över om jag t.ex. skulle skada mig, få en pall över mig eller något med trucken. Vore 
bäst om vi var minst två på dom passen.”

 Att stå med en lång och kanske felaktig telefonlista framför sig i en akut och obehaglig situation kan 
knappast definieras som goda rutiner. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete betonas hur rutiner 
både för akuta och mer långsiktiga risker ska bemästras. Det innebär att larm vid överfall och rån måste 
fungera, men också att det måste finnas strategier för att hantera den stress som uppstår av att ständigt kän-
na oro och obehag över att något ska hända. I brist på sådana goda rutiner har en del anställda utvecklat 
egna strategier för att hantera obehagskänslorna.

”Öppnar butiken ibland/är ensam på lunchen. Ser då alltid till att ha telefon på mig, att inte slå ut kas-
san helt, ha nedsläckt butik när jag går genom butiken med kassan & har alltid något slags ’vapen’ vid 
mig, så som en sopborste, lång pensel, nycklar.”

”Kvällstid tycker jag det är viktigt att låtsas inför kunder som att vi är fler än vi är vid stängning. En 
kollega får ofta trygghet genom att hens partner väntar i bil vid stängning.”

”Om någon frågar efter t ex chefen på kvällen så säger åtminstone jag att han sitter i möte med Securitas 
:) och får inte störas. Då har dom trott att det varit mer folk i affären.”

”Känner jag mig hotad eller ’obekväm’ så håller jag mig vid butikens ingång med ett larmat plagg. Ifall 
något händer utlöser jag larmet som drar folks fokus till sig och lämnar butiken ut i gallerian.”

”Jag samarbetar med butiken mittemot och har byggt upp en relation med personal och butikschef.”

”Bär på försvarsspray.”

”Jag har vid tillfällen kontaktat vänner för att möta mig på min arbetsplats pga obehagliga människor i 
närområdet.”

”Jag har svart bälte i Taekwondo så jag kan försvara mig och mina kollegor.”

 Att anställda i butiker känner att de behöver bära försvarsspray, ha med sig tillhyggen, vara duktiga i 
kampsport eller be anhöriga möta dem på arbetsplatsen är en skrämmande bild av arbetsmarknaden inom 
handeln. När denna oro dessutom är en följd av ensamarbete måste konstateras att lagstiftningens krav 
på god arbetsmiljö och att ensamarbetande inte ska löpa större risker än de som arbetar tillsammans med 
andra inte har tillgodosetts.

8. Hur kan ensamarbete motverkas?
Lagar och föreskrifter som reglerar arbetsvillkor slår fast att anställda ska ha möjlighet att påverka sin arbets-
miljö och att en arbetsorganisation som leder till stress och oro ska motverkas. I medlemsenkäten tillfrågades 
medlemmarna om de hade påtalat för sin chef att de känner oro eller obehag kring ensamarbete eller arbete 
på långt avstånd från arbetskamrater, och vad det samtalet i så fall hade lett till. Det kan konstateras att en för-
svinnande liten andel av de svarande hade fått till stånd förbättringar genom att tala med sin chef, och de allra 
flesta hade inte ens haft frågan uppe. Gruppen som arbetar mycket ensamma hade i större utsträckning påtalat 
problemen, men i ännu mindre utsträckning fått gehör för det i form av faktiska förbättringar. Det ska dock 
tilläggas att gruppen som arbetar mycket ensamma enligt definitionen att det sker minst halva arbetsdagar 
minst flera dagar i veckan består av 284 personer. Därför är procentsatserna för svarsalternativen att samtalet 
ledde till förbättringar eller att det pågår samtal är osäkra då det rör mycket få svarande. 

43



 En klar skillnad finns när svarsfördelningen för den mest oroliga kvartilen jämförs med övriga. De som 
är mest oroliga har också störst skäl att påtala problem. Men analysen av svaren för den mest oroliga grup-
pen ger också skäl för en annan tolkning, nämligen att de som är mest oroliga delvis är det på grund av att 
de får så svagt stöd från chefen. Det är nämligen en mindre andel i den mest oroliga gruppen som anger att 
de fått några förbättringar eller har ett pågående samtal, trots att det är en avsevärt större andel som fak-
tiskt har påtalat problemen. Över hälften av medlemmarna i den mest oroliga gruppen har påtalat problem 
men utan att några förbättringar har skett. 

 De ombudsmän som har förhandlat om ensamarbete fick också frågor om vilka argument som varit 
gångbara i dessa förhandlingar och vad förhandlingarna resulterat i. Även här angavs argument kring rån, 
hot och våld, möjligheten att påkalla hjälp samt att kunna ta korta pauser för till exempel toalettbesök som 
de viktigaste argumenten. Omkring 60 procent angav att dessa argument varit gångbara i stor eller ganska 
stor utsträckning. Argument som rör trakasserier och hög arbetsbelastning har varit gångbara i viss ut-
sträckning, liksom den typ av argument som snarare har med företagets framgångar att göra, såsom risken 
för snatterier och möjligheten till ökad försäljning om man har fler än en anställd på plats. Argument som 
rör social isolering eller andra psykosociala arbetsmiljöaspekter har i ganska liten utsträckning varit gång-
bara. Det är värt att notera att föreskriften om ensamarbete lyfter den sociala aspekten av att ha arbetskam-
rater närvarande.

 Trots att ombudsmännen uttryckte en viss tveksamhet kring vilka argument som var gångbara, så har 
inte förhandlingarna varit verkningslösa. Faktum är att 18 procent av de svarande angav att förslag om en-
samarbete har dragits tillbaka eller att dubbelbemanning har införts som resultat av förhandlingarna. Det 
vanligaste resultatet var att anställda har fått bättre tillgång till larm, vilket 22 procent angav. 17 procent 
svarade att övervakningskameror har installerats samt att rutiner vid våldsamma eller hotfulla situationer 
har förbättrats. De argument som anses minst framkomliga rör frågor om social isolering. Möjligheten 
att ta paus och fysiska risker har mer tvingande lagstiftning i bakgrunden. Det finns förstås ett visst sam-
band mellan de olika frågorna som har ställts i enkäten. Det är rimligt att tänka sig att om ombudsmännen 
uppfattar att risken för att inte kunna påkalla hjälp är ett påtagligt problem, så används det som argument 
i förhandlingar. Om förhandlingarna bygger på sådana argument så är det troligt att de leder till att larm-
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möjligheterna förbättras. Frågan om vilka resultat som förhandlingarna har lett till innehåller också ett 
visst mått av självvärdering av ombudsmännens insatser. 

 I det fackliga arbetet är det viktigt att notera att de åtgärder som medlemmarna anger är de minst verk-
ningsfulla för att de ska känna mindre oro, nämligen bättre larm och övervakningskameror, samtidigt är de 
krav som oftast blivit resultatet av förhandlingar enligt ombudsmännen. Den bristande överensstämmelsen 
kan bero på flera saker. Den viktigaste orsaken är sannolikt att larm och kameror är betydligt lättare och 
billigare att ordna än åtgärder som har med fler anställda att göra, och därför lättare att få gehör för. Men 
en bidragande orsak kan också vara att mycket få av de som upplever problem med ensamarbete kontaktar 
facket. Som visas i diagram 29, så har 20 procent av medlemmarna som tillhör den mest oroliga gruppen 
kontaktat facket med frågor kring att arbeta ensam eller på långt avstånd från arbetskamrater, och bland 
dem som arbetar mycket ensamma är andelen 12 procent.

 I enkäten till ombudsmän ställdes frågan om vilka ämnen som kommer upp då medlemmar kontaktar 
dem med frågor rörande ensamarbete. Där angavs möjligheter att ta korta pauser för till exempel toalett-
besök och rån, hot och våld som de vanligaste områdena, följt av möjligheten att kunna kalla på hjälp och 
problem med hög arbetsbelastning. Många av problemen hänger förstås ihop, och skillnaden mellan olika 
arbetsplatser kan vara stor. Men generellt torde kunna sägas utifrån de undersökningar som gjorts i den här 
rapporten, att ensamarbete i större utsträckning skulle kunna förstås och behandlas som ett organisatoriskt 
och socialt arbetsmiljöproblem som får många negativa följder för en stor del av Handels medlemmar. Det 
är också i stor utsträckning så som medlemmarna uppfattar problemen med ensamarbete.

8.1 Kan ensamarbete begränsas?

Att begränsa ensamarbetet uppfattas både bland ombudsmännen och bland de medlemmar som intervjuats 
för rapporten som mycket svårt. Att kräva av arbetsgivaren att anställa ytterligare en person framstår som 
ogörligt, och lagstödet uppfattas som ytterst begränsat. Endast 20 procent av ombudsmännen anser att 
föreskriften om ensamarbete i stor eller ganska stor utsträckning är ett användbart verktyg för att hindra 
eller minska ensamarbetet, medan runt hälften säger att den i viss utsträckning är användbar. Även om pro-
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blemen i allra högsta grad framstår som stora enligt ombudsmännen, så är bilden av vad som kan och bör 
göras splittrad. Några ombudsmän utvecklar sina svar:

”det [bör] finnas minst två personer på varje arbetsplats, dels för att öka tryggheten samt förebygga den 
psykiska och fysiska arbetsbelastningen”

”Det borde rimligen gå att förbjuda ensamarbete i vårt fall vid kontanthantering.”

”Vi kan rimligen inte driva frågan att förbjuda allt ensamarbete, möjligen att förbjuda farligt ensamar-
bete. Men å andra sidan är det redan förbjudet. Viktigare då att vi strukturerat och kontinuerligt arbetar 
med de verktyg vi har.”

 En formulering återkommer ofta vid samtal med fackliga representanter, nämligen att ”ensamarbete är 
ju inte förbjudet”. Det uppfattas som en fråga där endast skademinimering är möjlig. Enskilda medlemmar 
som kontaktar Handels fackliga rådgivning med frågor om ensamarbete tycks ofta bära på en bakomlig-
gande fråga om det verkligen kan stämma att det får gå till så. Det förekommer också att problemet löses 
med att den eller de anställda som känner oro och obehag inför att arbeta ensamma har sluppit på olika 
sätt, men att ensamarbete ändå har införts på arbetsplatsen. En medlem kan acceptera en neddragning av 
antalet timmar i anställningskontraktet för att slippa ensamarbete på schemat, medan en annan accepterar 
långa dagar med ensamarbete för att få ett schema som bättre går ihop med livet i övrigt.

 Ombudsmännen uppfattar generellt att anställda är negativt eller ganska negativt inställda till ensamar-
bete, endast nio procent uppfattar att de anställda varken har en positiv eller negativ inställning och ingen 
svarar att anställda är positivt inställda till ensamarbete. I intervjuerna sade en person att han valt arbetet 
därför att det stod i annonsen att det var ensamarbete, därför att han inte ville vara beroende av någon an-
nan utan själv göra jobbet. Flera andra intervjupersoner återkommer också till att det nog inte passar vem 
som helst att arbeta ensam. En person som alltid var ensam på sin arbetsplats och som tyckte att hon ändå 
hade ordnat det så bra som möjligt utifrån förutsättningarna, såg ändå med längtan tillbaka på den korta 
tid då de hade varit två anställda i butiken. 

 I frisvaren uttrycker en del medlemmar att de är ”helt emot” ensamarbete, absolut tycker att det borde 
förbjudas eller att de inte kan förstå hur det kan vara tillåtet. 

”Borde vara olagligt med ensamarbete.” 

”Jag har ALLTID ALLTID tyckt att det är helt oacceptabelt att stå så många timmar själv och göra 
ALLT!!! Inte många människor skulle klara att göra det vi gör!!!!!”

”Ensamarbete skulle inte få förekomma.”

”Det borde, och ska vara förbjudet tycker jag.”

 Några svarar också att de tycker att det kan vara ganska skönt att vara själva och att de har lyckats ord-
na situationen på ett acceptabelt vis. 

 En del medlemmar som inte arbetar ensamma för närvarande uttrycker också lättnad och tacksamhet 
över att detta. Vissa har tidigare erfarenheter av ensamarbete och beskriver hur deras situation idag är bätt-
re, medan vissa helt enkelt är glada att de inte har behövt arbeta ensamma eller att deras arbetsgivare inte 
använder ensamarbete.
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 Villkoren för handelns anställda präglas på många håll av stora problem vad gäller arbetstider, an-
ställningstrygghet och schemaläggning. Ensamarbete är en del av den alltmer slimmade bemanningen och 
accepteras på många håll eftersom alternativet är ännu sämre scheman och färre timmar i kontraktet. Men 
även om ensamarbete inte är förbjudet, så är god arbetsmiljö påbjudet och i såväl föreskriften om ensamar-
bete som i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö framhålls att god arbetsmiljö inte endast 
är undanröjandet av fysiska faror eller risker. Föreskrifter som rör psykosociala frågor har som tidigare 
nämnts varit de som arbetsgivarnas organisationer bjudit mest motstånd emot. Men det faktum att en av 
de få föreskrifter som rör dessa frågor är just om ensamarbete visar också att det är en arbetsform som bör 
användas med stor försiktighet och återhållsamhet. Men medlemmar och ombudsmän i Handels upplever 
att så inte är fallet, utan att ensamarbete snarare införs regelmässigt som svar på upplevda behov av utöka-
de öppettider och slimmad bemanning. 

 Med anledning av de omfattande och allvarliga fysiska och psykosociala arbetsmiljöproblem som 
ensamarbete medför samt den stora utbredningen av ensamarbete, finns det anledning att ifrågasätta om 
föreskriften om ensamarbete är tillräcklig. Vid en revidering av föreskriften borde LO:s krav om att vända 
på bevisbördan vid ensamarbete kunna vara tillämplig. Det innebär att ensamarbete i princip ska undvikas, 
men kan tillåtas om tillräckligt goda förutsättningar råder.
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