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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till personalchefen inom bostadsföretaget som i ett tidigt skede 

hjälpte oss att ta kontakt med relevant yrkesgrupp för studiens syfte. Personalchefen har även 

fungerat som ett stöd vid framtagandet av vår intervjuguide samt delat med sig av dokument 

om företagets arbetsmiljöarbete. Vi vill vidare tacka samtliga informanter som har deltagit i 

våra intervjuer och bidragit med sina erfarenheter och upplevelser av den psykosociala 

arbetsmiljön. Slutligen vill vi tacka vår handledare Johan Örestig för vägledning och 

uppmuntran under arbetets gång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Sammanfattning 
 
Den psykosociala arbetsmiljön har fått en större uppmärksamhet i arbetslivet då allt fler 
människor sjukskrivs på grund av stress och psykisk ohälsa. Intresset för psykosociala frågor 
har ökat i takt med att många människor idag arbetar inom serviceyrken. Det är också den 
yrkesgrupp som flest kvinnor söker sig till och som löper störst risk att drabbas av 
stressrelaterade sjukdomar. Syftet med vår uppsats var att undersöka den psykosociala 
arbetsmiljön inom Kundservice på ett bostadsföretag. I uppsatsen undersöktes vilka 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer som kan orsaka stress och psykisk ohälsa bland 
medarbetarna samt vilka strategier som används för att hantera stress. Vidare studerades 
chefens insats i arbetet med att förebygga stress på arbetsplatsen. Urvalet baserades på fem 
medarbetare samt ansvarig chef inom Kundservice. Datainsamlingen utgick från 
semistrukturerade intervjuer som senare analyserades med hjälp av tematisering och kodning. 
Resultatet visar att det finns en viss koppling mellan medarbetarnas upplevelse av krav och 
kontroll samt arbetsrelaterad stress. Medarbetarna upplever periodvis en hög arbetsbelastning 
som blir ett direkt stressmoment i arbetet. De få karriärmöjligheterna som erbjuds inom 
företaget är även något som indirekt kan påverka medarbetarnas stress. En annan aspekt som 
går att koppla till stress är medarbetarnas upplevelse av lägre status. Statusskillnader inom 
företaget beskrivs vara en del av företagskulturen som sitter i väggarna. För att främja den 
psykosociala arbetsmiljön är chefen närvarande och stödjande i sitt ledarskap där hon arbetar 
mycket i dialog med gruppen. Den psykosociala arbetsmiljön finns även med som en stående 
punkt i dagordningen under arbetsplatsträffar. Medarbetarna får då möjlighet att diskutera 
faktorer i arbetet som kan leda till stress.  
 
Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, coping, kontroll, krav, psykosocial arbetsmiljö, psykisk 
ohälsa, socialt stöd, status. 
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Inledning 

Under de senaste 300 åren har mänskligheten varit med om en av de största och mest radikala 

förändringarna någonsin. I takt med den industriella revolutionen har antalet sysselsatta inom 

jordbruket minskat drastiskt. Vi har gått från ett bondesamhälle till ett industri- och 

tjänstesamhälle där människors sätt att leva, försörja sig och arbeta har förändrats. 

Arbetsuppgifter har flyttats från verkstadsgolv till kontor och idag arbetar omkring tre av fyra 

svenskar inom tjänstesektorn (Jordahl, 2012).  

 
Mycket har också förändrats när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön. Övergången 

till ett tjänstesamhälle har enligt Theorell (2012) medfört helt nya förhållanden på 

arbetsmarknaden. Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut alltmer i takt med ökade krav på 

individens ständiga tillgänglighet. Informationsmängden är större än den någonsin har varit. 

Enligt Arbetsmiljöverket (2016) räknas psykisk ohälsa idag till ett av de största och snabbast 

växande folkhälsoproblemen i Sverige. Sedan 2010 har antalet sjukskrivningar på grund av 

organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön ökat med cirka 70 procent. Vision 

(2016) beskriver att stressrelaterade sjukdomar är den vanligaste orsaken till att människor 

sjukskriver sig. Redan långt innan sjukskrivningar uppstår menar Eklöf (2017) att stress kan 

få negativa följder på medarbetares prestation och motivation i arbetet. Stress försämrar den 

kognitiva förmågan och försvårar insamlande och bearbetning av komplex information. En 

annan känslomässig funktion som påverkas negativt av stress är vår empati. I stressfyllda 

situationer blir individer mer konfliktbenägna, vilket i sin tur försvårar förmågan att kunna 

samarbeta med andra. För att kunna möta de krav som ställs på oss i vardagen och arbetet är 

det viktigt med återhämtning, vila och sömn (Eklöf, 2017).  

 
Enligt Arbetsmiljöverket (2016) har arbetsgivaren idag det största ansvaret för att arbeta 

förebyggande mot stress på arbetsplatsen. Till följd av den drastiska ökningen av psykisk 

ohälsa trädde en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS) i kraft under 

våren 2016. Föreskriften syftar till att skapa riktlinjer för organisationer i främjandet av en 

god psykosocial arbetsmiljö. Arbetsgivaren har som uppgift att förse chefer och arbetsledare 

med kunskap om hur kränkande särbehandling och en ohälsosam arbetsbelastning kan 

förebyggas och hanteras bland anställda. Inom dagens organisationer ska systematiskt 
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arbetsmiljöarbete vara en naturlig del i verksamheten där arbetsgivaren ansvarar över att 

organisera och planera vilka aktiviteter som ska genomföras (Arbetsmiljöverket, 2016). 
 
I denna uppsats undersöks den psykosociala arbetsmiljön med fokus på stress bland 

medarbetare som arbetar inom Kundservice på ett bostadsföretag. Organisationsstrukturen 

kan delas in i enheter som riktar sig till olika affärsområden. För att få både ett medarbetar- 

och chefsperspektiv i vår undersökning deltar 5 av 12 medarbetare från enheten Kundservice 

samt ansvarig chef. Kundservice hanterar alla uthyrningsärenden och har en daglig kontakt 

med kunder. Avdelningen har emellanåt en hög arbetsbelastning samtidigt som kraven från 

kunderna ibland överstiger de resurser som finns. I det avseendet upplevdes denna målgrupp 

vara relevant för studiens syfte. Som blivande personalvetare är den psykosociala 

arbetsmiljön ett aktuellt och viktigt ämne att studera då vi har ett starkt intresse för 

människorna i organisationen och arbetslivets betydelse för hälsan.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att undersöka förhållandet mellan psykosocial hälsa och arbetsliv ur 

ett medarbetarperspektiv inom ett bostadsföretag. I uppsatsen undersöks vilka faktorer som 

kan orsaka stress och psykisk ohälsa bland medarbetarna samt vilka strategier som används 

för att hantera stress.  

 
Följande frågeställningar står i fokus i vår undersökning: 

 
- Finns det en koppling mellan medarbetarnas upplevelse av kända psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer som krav, kontroll och stöd samt arbetsrelaterad stress? 

- Finns det en koppling mellan stress i arbetet och medarbetarnas privatliv?  

- Vilka strategier använder medarbetarna för att bearbeta stress?  

- Hur förebygger och hanterar chefen negativ stress på arbetsplatsen?  
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Tidigare forskning 
I litteraturgenomgången beskrivs de teorier som ligger till grund för vår uppsats. 

Inledningsvis presenteras begreppen psykosocial arbetsmiljö, psykisk ohälsa, stress och 

arbetsrelaterad stress följt av coping, krav-kontroll-stödmodellen samt yrkesstatus. Slutligen 

redogör vi för arbetsgivarens ansvar när det gäller att förebygga stress och psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen.  

 

Psykosocial arbetsmiljö  

Begreppet psykosocial kan beskrivas som interaktionen mellan psykiska och sociala faktorer. 

Det innebär ett samspel i båda riktningarna, från de sociala faktorerna till de psykiska och 

tvärtom (Theorell, 2012). Begreppet arbetsmiljö innefattar de förhållanden som arbetstagaren 

exponeras för på sin arbetsplats, såväl fysiska som psykosociala (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Den psykosociala arbetsmiljön handlar i stort om medarbetarnas trivsel och upplevelse av 

rättvisa på arbetsplatsen. En god psykosocial arbetsmiljö innefattar goda relationer mellan 

arbetskollegor och till ledningsgruppen inom organisationen. Det är även av betydelse att 

individen får möjlighet att utveckla sin kompetens samt vara delaktig och bidra till företagets 

lönsamhet. Riskfaktorer som kan leda till psykisk ohälsa är exempelvis avsaknaden av 

ledarskap eller otydliga mål och riktlinjer i arbetet (Suntarbetsliv, 2012). 

 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat begrepp och innefattar allt från psykisk sjukdom till att 

uppleva besvär som stör det psykiska välbefinnandet och påverkar det dagliga livet. Enligt 

Dahlström (2014) definieras psykisk ohälsa som de psykiska problem som gör det svårare för 

oss att fungera normalt i vardagen. Det kan handla mer om allmänna problem såsom stress, 

sorg eller sömnproblem som har med den mentala hälsan att göra men inte klassas som en 

psykisk sjukdom. Andra exempel på faktorer som kan påverka den psykiska hälsan negativt är 

avsaknaden av ett socialt nätverk, tidspress samt en låg anställningstrygghet (Suntarbetsliv, 

2006). 

 

Stress  

Begreppet stress kan ha olika definitioner beroende på i vilket sammanhang det benämns. 

Enligt Socialstyrelsen (2009) kan stress definieras som “en obalans mellan de krav som ställs 

på oss och vår förmåga att hantera dem”. Stress handlar vanligtvis om att vi upplever för 
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höga krav från omgivningen, men det kan även handla om att det ställs för lite krav på oss i 

förhållande till vår förmåga. Almén (2007) redogör att stress kan kategoriseras in i tre olika 

stressfaktorer. Den första faktorn omfattar stressorer som kan kopplas till en viss händelse där 

individen blir stressad. Den andra faktorn kallas för stressresponser, vilka beskriver 

individens reaktion av själva händelsen. Den tredje stressfaktorn är stressymptom som 

exempelvis huvudvärk eller trötthet. Symptomen kan långsiktigt ses som en negativ 

hälsoeffekt av individens stressresponser (Almén, 2007). 

 

Arbetsrelaterad stress 

Stress i arbetslivet ökar och drabbar inte bara den enskilde arbetstagaren, utan även 

arbetsorganisationen och samhället (Theorell, 2012). Europeiska arbetsmiljöbyrån beskriver 

arbetsrelaterad stress som växelspelet mellan de anställda och risker i deras arbetsmiljö. Att 

stress är en växande arbetsmiljöfråga är mycket på grund av att vi lever i en tid där 

arbetsbelastningen har ökat samtidigt som teknik- och kunskapskraven accelererat. Parallellt 

med detta har även individen krav på sig själv och sitt liv (Olofsson, 2015). Arbetsrelaterad 

stress kan förebyggas genom att arbetet omformas. Det kan exempelvis handla om att 

arbetstagaren får större inflytande, ett bättre socialt stöd samt belöning för det arbete som 

utförs. Den fysiska miljön på arbetsplatsen bör också anpassas till den anställdes förmåga, 

behov och rimliga förväntningar. Flexibel arbetstid och karriärutveckling kan vara möjliga 

komponenter i ett sådant program (Theorell, 2012).  

 

Kortvarig och långvarig stress 

Institutet för stressmedicin (2017) beskriver att stress är en del av livet som kan vara både 

positiv och negativ. En lagom dos av stress kan många gånger innebära en styrka för att klara 

av uppgifter och göra människor mer effektiva. Kortvarig stress återfinns ofta i vardagliga 

situationer och behöver inte vara skadlig för vår hälsa. Dock är det viktigt att det finns tid till 

återhämtning för att vi ska kunna hämta ny energi. Det är först när individen under en 

långvarig period upplever svårhanterliga situationer och inte får möjlighet att återhämta sig 

som stressen kan bli skadlig för individen. Långvarig stress kan till en början leda till 

psykiska och fysiska besvär för individen. Sömnstörningar som inte går över är exempelvis 

vanliga och kan signalera tidiga tecken på utmattningssyndrom. På sikt kan skadan i vissa fall 

leda till stressrelaterade sjukdomar såsom utmattning och depression (Institutet för 

stressmedicin, 2017). 
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Coping 

Olofsson (2015) skriver i sin bok om “överlevare” som alltid tycks må bra trots olika 

påfrestningar. Coping handlar om vad en person gör för att kontrollera, minska eller förhindra 

upplevelsen av stress. Detta är individuellt och styrs av arv, hälsovanor och livserfarenheter. 

Vi har olika synsätt på saker och ting vilket får konsekvenser på hur vi uppfattar och bemöter 

olika situationer. I litteratur om stress brukar man prata om ”locus of control” vilket handlar 

om hur man betraktar en situation, det vill säga om individen upplever sig ha kontroll över en 

viss händelse. Personer som har en god självkänsla brukar ofta uppleva att de har kontroll 

över situationen och en stark tilltro till att klara av den, vilket resulterar i att de blir mindre 

stressade (Olofsson, 2015). 

 

Enligt Theorell (2012) handlar coping om hur en människa utövar kontroll i en påfrestande 

situation. Utövandet är dels genetiskt och kan påverkas av tidigare upplevelser från 

barndomen. Vi formas även av vår omgivning samtidigt som vårt utövande kan se olika ut 

beroende på hur vi väljer att hantera vår stress. Andersson (2009) lyfter fram två 

huvudfunktioner av coping; problemfokuserad och emotionsfokuserad. Problemfokuserad 

coping handlar om att hantera stress genom att försöka lösa problem som uppstår i vår 

omgivning. Här vill individen försöka identifiera problemet och hitta eventuella lösningar. 

Emotionsfokuserad coping handlar istället om att reglera den egna emotionella spänningen 

genom att undvika, minimera och distansera sig från olika processer. En person som använder 

emotionsfokuserad coping gör oftast bedömningen att inget kan göras i situationen 

(Andersson, 2009). 

 

Krav-kontroll-stödmodellen 

Vår förmåga att utöva kontroll kan kopplas till Theorells krav-kontroll-stödmodell. Modellen, 

som är en av de vanligaste i psykosocial arbetsmiljöforskning, redogör för relationen mellan 

en individs yttre psykiska krav samt tillgången till socialt stöd och beslutsutrymme 

(Stressforskningsinstitutet, 2017). Höga krav är lättare att tackla om det finns en kontroll över 

arbetet och ett gott socialt stöd. Obalans i arbetet skapar negativa följder som stress. När en 

arbetsplats har en hög stressnivå är det viktigt att ledningen underlättar situationen och tar 

ansvar för prioritering och struktur (Olofsson, 2015).  

 

Theorell (2012) beskriver att sambandet mellan krav och kontrollmöjligheter kan förklaras 

med hjälp av fyra olika extremsituationer. Den “avspända” situationen innebär låga krav och 
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ett stort beslutsutrymme där individen får arbeta i en rimlig takt och lägga upp arbetet relativt 

självständigt. Situationer där en individ har låga krav men också ett litet beslutsutrymme 

kallas för “passivt” arbete medan den “spända” situationen innebär höga krav och en liten 

möjlighet att fatta egna beslut. Det finns forskning som visar att människor som tillhör denna 

kategori löper en större risk att bli sjuka än andra. Den ”aktiva” situationen där kraven är höga 

men den egna kontrollen större är betydligt mer gynnsam för individen. Modellen blir ännu 

bättre om stöddimensionen läggs till som innefattar hur bra stödet är från chefer och 

medarbetare. Det “ideala” arbetet innebär ett starkt socialt stöd och ett stort beslutsutrymme. 

Motsatsen, den “iso-spända” situationen, innebär höga krav, låg kontroll och ett litet stöd 

vilket medför en kraftigt ökad risk för sjukdomar (Theorell, 2012). 

 

 
Figur 1. Krav-kontroll-stödmodellen baserad på Theorell (2012).  

 

Kvantitativa och emotionella krav 

Enligt Karasek och Theorells definition på krav har begreppet en tonvikt på mängd och 

hastighet, svårighetsgrad och upplevelsen av att behöva arbeta hårt. Begreppet kan delas in i 

kvantitativa och emotionella krav (Eklöf, 2017). Förhållanden som bidrar till tidspress och 

svårhanterlig arbetsmängd kallas för kvantitativa krav. Det innebär att en individ har svårt att 

hinna med sina arbetsuppgifter. De kvantitativa kraven är riskabelt höga när fritiden måste 

användas för att hantera arbetsmängden. Emotionella krav uppkommer på två sätt. Det kan 

handla om att en människa på grund av sitt arbete måste uppvisa vissa känslor. Detta är 

vanligt inom serviceyrken som kräver en förmåga att vara glad, trevlig och entusiastisk, 



	 8 

oavsett hur den anställde egentligen känner sig. Här skapas en dissonans mellan det riktiga 

måendet och de känslouttryck som arbetsrollen kräver. Emotionellt arbete kan innebära 

problem som etisk stress, vilket innebär att individen tvingas göra prioriteringar som går emot 

egna centrala värderingar. Arbetet kräver att individen agerar professionellt och inte visar 

varken positiva eller negativa känslor som anses opassande i yrkesrollen (Eklöf, 2017).  

 

Kravens omfattning och tydlighet är enligt Olofsson (2015) grundläggande för en god 

arbetsmiljö ur stressynpunkt. Arbetskraven bör vara klart uttryckta och inte lämna utrymme 

för tolkning. Är individens inre krav större än arbetsgivarens krav är det lätt att det uppstår 

stress. Arbetsgivaren har ett ansvar att leda och fördela arbetet, vilket enligt Arbetsmiljölagen 

ska göras på ett sådant sätt att inte hälsan riskeras. Eklöf (2017) menar dock att det är viktigt 

att komma ihåg att det inte enbart är arbetsgivaren som via cheferna definierar de krav som 

finns på en arbetsplats. Kravnivån påverkas även av andra faktorer såsom normsystem inom 

arbetsgrupper, krav från lagar och myndigheter samt kundernas krav. Utöver det har individen 

egna mål gällande sin arbetsprestation. Om dessa krav är motsägelsefulla kan det leda till 

rollkonflikter, ökade emotionella krav samt öka risken för etisk stress. Cheferna har en viktig 

uppgift i att hjälpa medarbetare att reda ut otydliga förväntningar, ett ansvar som finns 

reglerat i den svenska arbetsmiljölagstiftningen (Eklöf, 2017).  

 

Kontrollmöjligheter 

Att utöva kontroll över sitt liv innebär enligt Theorell (2012) en förmåga att ta kommando 

över de flesta av sina vardagssituationer. Utövandet av kontroll kan hänföras till vardagsmakt 

där den som har makt över sin situation också kan kontrollera den. Det finns även en nära 

koppling mellan stressreaktioner och utövandet av kontroll. Människor riskerar att blir 

stressade när de förlorar kontrollen över sin situation och kämpar för att behålla den. 

Kontrollmöjligheter kan ses som en resurs och underlätta en individs hantering av arbetets 

krav. Goda kontrollmöjligheter bidrar till förutsättningar för att individen ska lära och 

utvecklas i arbetet, både på ett kompetens- och hälsomässigt plan (Theorell, 2012). 

 

Begreppet kontroll kan enligt Eklöf (2017) delas in i de två komponenterna stimulans och 

egenkontroll. Stimulans kan beskrivas som arbetets egenskaper som innebär möjlighet till 

lärande och som gör arbetet intressant. Det handlar även om att individen har och kan 

använda sin kompetens och kreativitet samt att arbetet är omväxlande. Egenkontroll, som 

också står för beslutsutrymme, beskriver individens påverkansmöjligheter både när det gäller 
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vad som ska utföras och hur det ska utföras. Egenkontroll kan betraktas i två perspektiv. Det 

första handlar om den kontroll som individen har i det dagliga arbetet och kan exempelvis 

vara möjligheten att påverka arbetets upplägg, vilka uppgifter som ska utföras, när de ska 

göras och i vilken ordning. Det andra perspektivet avser individens kontroll över arbetet och 

huruvida det finns utrymme för utveckling i arbetet samt karriärmöjligheter (Eklöf, 2017). 

 

Socialt stöd  

Eklöf (2017) beskriver det sociala stödet i form av en positiv stämning på jobbet, ömsesidig 

förståelse från medarbetare och ett socialt samspel som fungerar bra mellan kollegor och 

arbetsledning inom organisationen. Det sociala stödet har en viktig betydelse för individen. 

Det kan dels vara en resurs som hjälper individen att hantera de krav som arbetet medför. Ett 

bristande socialt stöd riskerar att skapa obalans mellan kollegorna på arbetsplatsen vilket kan 

utgöra en stressfaktor för individen. Ensamarbete och höga krav i arbetet kan medföra mindre 

socialt stöd då var och en måste fokusera på sina egna arbetsuppgifter och inte har möjlighet 

att stötta andra (Eklöf, 2017). 

 

Socialt stöd är enligt Olofsson (2015) viktigt för vår hälsa då det tillgodoser vårt 

trygghetsbehov. Stödet har olika inriktningar och kan exempelvis vara känslomässigt, vilket 

innebär att den stöttande personen finns nära tillhands, lyssnar och visar uppskattning och 

omtanke. Det känslomässiga stödet tycks vara viktigast för oss. Ett värderande stöd ger 

istället mycket beröm och kritik och kan påverka individens bedömning av att klara av en viss 

uppgift. Det finns även ett kognitivt stöd som syftar till att ge råd, visa nya perspektiv, 

handleda och dela med sig av nya kunskaper (Olofsson, 2015). 

 

Ett omfattande socialt stöd är något som Andersson (2009) menar kan ha en direkt effekt på 

hälsan. För individen kan det bidra till en sund livsstil och en positiv livssyn. En person med 

högt socialt stöd kan uppleva påfrestningar som lättare att hantera utan att det skulle få några 

negativa konsekvenser för hälsan. Eklöf (2017) betonar att ett välfungerande socialt stöd 

bidrar till en ökad trivsel på arbetsplatsen, mer engagemang bland medarbetare, bättre 

arbetsprestation, minskad sjukfrånvaro samt en bättre psykisk hälsa. Den upplevda stressnivån 

i arbetet visar sig även vara lägre när det finns ett välfungerande socialt stöd. Ett bristande 

stöd leder istället till att dessa effekter blir omvända (Eklöf, 2017). 
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Yrkesstatus 
Marmor (2012) beskriver yrkesstatus som individens position på arbetsmarknaden i form av 

yrkestitel, utbildning eller inkomst men kan även hänföras till levnadsförhållanden, egendom 

och materiella ägodelar. Statusen är inte bestående utan kan förändras över tid och är 

beroende av de resurser och egenskaper som efterfrågas i samhället. Enligt Svensson & 

Ulfsdotter Eriksson (2009) handlar yrkesstatus om de egenskaper som människor tillskriver 

ett visst yrke. Det kan exempelvis gälla kompetenskrav, arbetsvillkor, belöningar och 

prestige. Att tillskriva någon en viss status grundar sig sällan på ren kunskap och fakta, utan 

baseras istället på kulturella föreställningar där människor utgår från sina egna erfarenheter 

och fördomar. Författaren menar också att yrkesstatusen påverkar hur vi ser på oss själva och 

hur vi bemöter andra. Människor inom lågstatusyrken kan känna sig nedvärderade och 

osynliggjorda vilket kan inverka negativt på deras hälsa och självbild. Det finns antaganden 

om att kvinnors insatser och yrkesområden värderas lägre än mäns insatser och områden 

(Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009). Även karriärmöjligheterna anses vara mer 

begränsade för kvinnor och kommer till uttryck i det som Bihagen & Ohls (2007) kallar för 

”dead end jobs” där medarbetare har möjlighet att utvecklas inom sin yrkesroll, men små 

möjligheter att klättra på karriärstegen. 

 

Arbetsgivarens ansvar i arbetsmiljöarbetet 

Olofsson (2015) beskriver arbetsmiljön som en färskvara som ständigt måste förbättras utifrån 

människorna och i takt med samhällets utveckling. Att ta itu med arbetsrelaterad stress är en 

viktig del i arbetsmiljöarbetet där arbetsgivaren är skyldig att hantera det på samma sätt som 

andra hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen. Iseskog (2015) skriver i sin bok 

”Arbetsmiljöansvar” om arbetsgivarens skyldigheter i arbetsmiljöarbetet. Dessa skyldigheter 

finns reglerade i Arbetsmiljölagen där arbetsgivaren ansvarar över att verka för en så god och 

säker arbetsmiljö som möjligt där både fysiska, psykiska och sociala aspekter inkluderas. 

Detta innebär skyldigheter i att följa de föreskrifter och ingripande som utfärdats av 

Arbetsmiljöverket samt att följa de speciallagar som kan finnas inom olika områden (Iseskog, 

2015). 

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

Arbetsmiljölagen är en ramlag som konkretiseras med hjälp av föreskrifter om 

arbetsförhållanden från Arbetsmiljöverket. Dessa föreskrifter finns inom en rad olika 

sakområden, där vissa är generella för alla arbetsplatser medan andra är mer specifika 
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(Olofsson, 2015). Antalet sjukanmälningar på grund av psykisk ohälsa har ökat med drygt 70 

procent på fem år. För att vända utvecklingen menar Arbetsmiljöverket att arbetsgivarna 

måste förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som en del i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Som en följd av det trädde en ny föreskrift om organisatorisk och social 

arbetsmiljö i kraft under våren 2016 (Suntarbetsliv, 2017).  Föreskriften är enligt 

Arbetsmiljöverket (2015) anpassad till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och 

arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt föreskriften 

ska arbetsgivaren ansvara för att arbetstagarna inte har en ohälsosam arbetsbelastning och att 

resurserna anpassas efter kraven i arbetet. Att ge utrymme för återhämtning, ändra 

prioriteringsordning eller ändra arbetssätt är exempel på förebyggande åtgärder som en 

arbetsgivare kan vidta. I ansvaret ingår även att se till att förläggning av arbetstider inte leder 

till ohälsa samt att klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen i 

form av exempelvis en policy och tydliga riktlinjer (Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

Chefernas roll i den psykosociala arbetsmiljön  

Enligt Arbetsmiljöverket (2015) har cheferna en viktig roll när det gäller att skapa en god 

social och organisatorisk arbetsmiljö. Den nya AFS:en ställer krav på att chefer och 

arbetsledare ska ha de kunskaper som krävs för att förebygga och hantera ohälsosam 

arbetsbelastning samt kränkande särbehandling. Eklöf (2017) beskriver att chefernas beslut 

och agerande har betydelse för samtliga psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Det är därför viktigt 

att de förstår hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar verksamheten. Previa (2016) betonar 

vikten av att cheferna utbildas inom området för att kunna hantera psykisk ohälsa på 

arbetsplatsen. Medarbetarna behöver även få hjälp med att prioritera mellan uppgifter och ta 

kontroll över sin arbetssituation. Från chefernas sida är det viktigt med en god 

kommunikation där det tydligt förmedlas att anställda kan dra gränser och våga säga nej. Att 

skapa delaktighet är också en viktig del för att medarbetarna ska känna att det har inflytande 

över sina arbetsuppgifter och att deras insats upplevs som meningsfull (Previa, 2016). 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Arbetsmiljöverket utför årligen inspektioner på arbetsplatser i syfte att stärka en trygg 

arbetsmiljö och förebygga eventuella risker. Samtidigt får arbetsgivare besked om vilka 

åtgärder som bör vidtas för att förbättra sin arbetsmiljö. För att förebygga ohälsa på 

arbetsplatsen ska cheferna enligt Arbetsmiljöverket (2017) arbeta med systematiskt 
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arbetsmiljöarbete. Föreskriften om SAM ställer krav på att arbetsgivare, i samverkan med 

arbetstagare och skyddsombud, ska arbeta systematiskt med att undersöka, genomföra och 

följa upp verksamheten. Arbetet innebär att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö där ohälsa 

och olycksfall i arbetet förebyggs. Suntarbetsliv (2017) förklarar att SAM ska omfatta alla 

förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön och ingå som en naturlig del i verksamheten. 

Arbetsgivaren ansvarar för att delegera uppgifter i verksamheten där en eller flera arbetstagare 

får i uppdrag att arbeta systematiskt med att skapa en god arbetsmiljö. De som blir tilldelade 

dessa uppgifter måste vara tillräckligt många och ha kunskaper om arbetsmiljöregler, 

riskfyllda förhållanden och förebyggande åtgärder (Suntarbetsliv, 2017).  
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Metod 
I metodkapitlet presenteras tillvägagångssättet vid denna studie. Inledningsvis redogörs val 

av forskningsansats och vilken datainsamlingsmetod som använts. Vidare beskrivs urvalet för 

studien samt bearbetning och analys av data. Metodavsnittet avslutas med en diskussion kring 

de etiska överväganden som vi tagit hänsyn till under studiens gång samt studiens kvalitet.  
 

Kvalitativ studie 

Med anledning av att vi vill fånga, beskriva och analysera medarbetarnas upplevelser av den 

psykosociala arbetsmiljön valde vi att använda oss av en kvalitativ metod där vi utgick från 

ett hermeneutiskt förhållningssätt. Fejes & Thornberg (2009) beskriver att den kvalitativa 

forskningen fokuserar på informanternas egna upplevelser och erfarenheter vilket möjliggör 

datainsamling på en djupare nivå. Enligt Malterud (2009) är en utgångspunkt i kvalitativa 

studier att verkligheten kan ses från olika perspektiv och att det inte finns någon absolut eller 

objektiv sanning. Det handlar om att ha ett tolkande förhållningssätt till den sociala 

verkligheten.  
 
Inom hermeneutiken är tolkning av meningen det centrala temat med specifikt fokus på de 

meningar som eftersöks och de frågor som ställs till en text. Forskare kan genom det 

hermeneutiska perspektivet lära sig att analysera intervjuer som texter och se bortom 

intervjuns här och nu (Kvale & Brinkmann, 2014). Det hermeneutiska tolkningssättet passar 

även bra då syftet med studien är att ta del av informanternas egna upplevelser av fenomen 

samtidigt som den intervjuade ges stort utrymme att välja ut vad som ska sägas under 

intervjun. Förförståelsen har en viktig betydelse inom hermeneutisk tolkning då alla 

människor bär på förutfattade meningar och fördomar att förhålla sig till genom hela 

tolkningsprocessen (Westlund, 2014). Hermeneutiken lämpade sig väl till vår kvalitativa 

studie då vi ville växla mellan tidigare forskning och empiri under uppsatsens gång. Det 

hermeneutiska tolkningssättet gjorde det även möjligt för oss att vara öppna för 

känslomässiga inslag i vårt empiriska material. På så sätt kunde bakomliggande budskap i vår 

undersökning synliggöras. För att bli medvetna om vår förförståelse skrev vi ner våra 

erfarenheter och tankar kring det valda ämnet innan intervjuerna genomfördes. Det bidrog till 

att vi blev medvetna om hur våra egna fördomar och övertygelser skulle kunna påverka 

tolkningsprocessen.  
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Urval 

I samråd med ansvarig personalchef på företag kom vi överens om att undersöka den 

psykosociala arbetsmiljön inom Kundservice-avdelningen som till största del är 

kvinnodominerad. Personalen har emellanåt en hög arbetsbelastning, vilket framför allt är 

märkbart vid månadsskiften då antalet in- och utflyttningar ökar. Den höga arbetsbelastningen 

beror främst på en hög arbetsmängd i förhållande till en låg bemanning. Av den anledningen 

fanns det ett intresse från både vår och personalchefens sida att undersöka hur de upplever 

den psykosociala arbetsmiljön och stress på arbetsplatsen. Kvale & Brinkmann (2014) slår 

fast att lämpligt antal intervjupersoner beror på undersökningens syfte. I vanliga 

intervjustudier brukar antalet intervjuer ligga omkring 5-15, men antalet kan skifta beroende 

på den tid och de resurser som finns. För att få ett mer nyanserat resultat där våra 

frågeställningar kunde besvaras från två perspektiv valde vi slutligen att intervjua sex 

personer, varav en är chef och resterande är medarbetare inom enheten. Antalet kan motiveras 

med att vi ville ägna mycket av tiden åt att förbereda och analysera intervjuerna.  

 
För att komma i kontakt med relevanta personer för vår undersökning valde vi att utgå från ett 

snöbollsurval som är en form av ett icke-sannolikhetsurval. Med hjälp av vår initiala kontakt 

med personalansvarig på företaget fick vi möjlighet till vidare kontakt med chef och 

medarbetare inom Kundservice. Enligt Bryman (2011) är ett icke-sannolikhetsurval vanligt 

inom kvalitativ forskning där vissa enheter i populationen har större möjlighet än andra att 

väljas ut. 
 

Datainsamling 

Forskningsprocessen inleddes med att vi sökte fram tidigare forskning inom vårt valda 

forskningsområde psykosocial arbetsmiljö och stress. I vårt sökande använde vi oss främst av 

relevant litteratur, vetenskapliga artiklar, föreskrifter från Arbetsmiljöverket och information 

från Stressforskningsinstitutet. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver vikten av att känna till 

ämnet för intervjun, behärska konsten att samtala och vara lyhörd som viktiga förutsättningar 

för en god intervjuare.  

 

Efter att vi varit i kontakt med personalchefen på bostadsföretaget bokade vi in ett möte där vi 

berättade om vårt syfte med studien och våra tankar kring upplägget. Mötet gav oss också en 

djupare inblick i företaget och dess organisationsstruktur.  För att samla in data använde vi oss 
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av kvalitativa intervjuer med fokus på informanternas egna upplevelser kring den 

psykosociala arbetsmiljön. I en kvalitativ forskningsintervju beskriver Kvale & Brinkmann 

(2014) att kunskap skapas socialt i ett samspel mellan intervjuare och intervjupersonen. Syftet 

är att försöka förstå världen från intervjupersonernas synvinkel och att utveckla mening ur 

deras erfarenheter. Enligt Rennstam & Wästerfors (2015) är kvalitativa intervjuer beroende av 

intervjuarens egna föreställningar och tolkningar vilket i ett senare skede har betydelse för 

analysens intervjumaterial.  
 

Semistrukturerade intervjuer  

Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer bidrar till ett mer naturligt samtal där 

risken för att intervjun upplevs som ett förhör minskar. Själva syftet med intervjuerna är att få 

respondenten att dela med sig av så mycket som möjligt utan att ledas av intervjuaren. 

Författaren förespråkar att intervjuaren bör använda sig av “vad” och “hur”-frågor framför 

“varför”-frågor då det bidrar till ett mer detaljrikt intervjumaterial (Bryman, 2011). För att 

kunna ändra ordningsföljden på intervjufrågorna och få utrymme att ställa öppna följdfrågor 

utifrån vad som berättades valde vi att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide. I 

samband med framtagandet av vår intervjuguide fick vår handledare från Umeå universitet 

samt företagets personalchef möjlighet att ge synpunkter på hur frågorna var formulerade. 

Detta bidrog till att vi fick ta del av konstruktiv kritik och uppmärksamma eventuella brister i 

våra frågor. Genom att göra ett noggrant förarbete där rätt typ av frågor togs fram kunde 

studiens frågeställningar besvaras. Två intervjuguider utformades för chef respektive 

medarbetare inom Kundservice och utgick från fyra övergripande teman; 

Arbetsrelaterad/livsrelaterad stress, Krav, Kontroll samt Sociala relationer/stöd. 

Inledningsvis användes ett antal bakgrundsfrågor för att få informanternas att känna sig mer 

bekväma i intervjusituationen. Valet av teman kan motiveras av att de har en relevant 

koppling till studiens syfte och frågeställningar. 

 

Intervjuerna pågick mellan 30-45 minuter och spelades in för att underlätta transkribering och 

analys av materialet. Kvale & Brinkmann (2014) hävdar att detta är det vanligaste sättet att 

registrera intervjuer på då det ökar intervjuarens möjlighet att koncentrera sig på ämnet och 

samtalens dynamik. Intervjuerna genomfördes i ett av företagets konferensrum som är avskilt 

från övrig personal. Westlund (2014) menar att det inom hermeneutiken är betydelsefullt att 

forskaren skapar sig en helhetsbild av datamaterialet. Med det i åtanke valde vi båda två att 
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delta under intervjuerna, där en av oss var samtalsledare medan den andra fokuserade på att 

föra anteckningar och vara uppmärksam på följdfrågor. På så sätt kunde vi försäkra oss om att 

vi båda fick ta del av hela datainsamlingen. Vid enskilda intervjuer kan det vara svårt att ställa 

frågor samtidigt som intervjupersonen behöver lyssna aktivt, få tid till reflektion samt komma 

ihåg viktig information.   

 

Bearbetning och analys av data  

Kvale & Brinkmann (2014) belyser vikten av att transkribera det insamlade 

intervjumaterialet, där det muntliga språket översätts till ett skriftligt språk. För att göra en 

djupgående analys av vårt intervjumaterial transkriberades samtliga intervjuer för att sedan 

skrivas ut. Vid analys av vår insamlade data användes kodning och tematisering för att 

möjliggöra ett strukturerat och noggrant arbetssätt.  
 
Inledningsvis läste vi självständigt igenom samtliga transkriberade intervjuer ett flertal gånger 

för att bekanta oss med materialet och bilda vår egen uppfattning av informanternas svar. I 

denna fas fick vi även möjlighet att individuellt reflektera kring underliggande budskap som 

senare kunde diskuteras tillsammans. Därefter summerades transkriptionerna i form av 

kortare refererat där vi använde oss av meningskoncentrering som verktyg. Enligt Bryman 

(2011) innebär meningskoncentrering att forskaren på ett kortfattat sätt formulerar den 

väsentliga innebörden i intervjumaterialet. I denna fas var vi noga med att välja ut relevant 

data för studiens framtagna frågeställningar. Därefter använde vi oss av färgkodning där vi 

markerade intervjupersonerna med olika färger, vilket enligt Dahlgren och Johansson (2009) 

är viktigt för att tydliggöra vem som sagt vad i analysarbetet. Färgkodningen var senare 

användbar då vi tog ut citat från olika intervjuer som parades ihop under samma teman. 

Likartade och återkommande delar av materialet delades in i sex övergripande huvudteman; 

Stress, Krav, Kontroll, Stöd, Status samt Ledarskap. Under varje tema utformades 

underkategorier i syfte att sortera datamaterialet mer detaljerat utifrån intervjupersonernas 

svar. Kategoriseringen av olika teman bidrog till att vi på ett smidigt sätt kunde analysera 

gemensamma mönster och underliggande budskap från våra intervjuanteckningar.  

 

Forskningskvalitet 

Trovärdighet innebär enligt Bryman (2011) att forskaren under arbetets gång har säkerställt 

att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns. I vår studie har vi följt Umeå 
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universitets regler och riktlinjer samt läst in oss på litteratur som handlar om hur forskning 

ska utföras.  När studiens resultat kan överföras till andra situationer talar Bryman (2011) om 

överförbarhet. I kvalitativa studier är det dock svårt att generalisera resultatet då studierna 

oftast bygger på observationer eller intervjuer med ett litet urval. Vår ambition med uppsatsen 

var inte att kunna överföra resultatet till andra kontexter. Studien syftar istället till att i detalj 

beskriva informanternas upplevelser samt skapa en ökad förståelse för det valda 

forskningsområdet. Vidare lyfter författaren fram att forskningsrapportens pålitlighet 

säkerställs genom att forskaren är noggrann i sitt arbete och redogör för alla moment i 

forskningsprocessen. Forskaren kan även ta hjälp av andra som assisterar och kritiskt granskar 

forskningsrapporten. För att uppnå en pålitlighet i studien har vi redogjort för val av 

tillvägagångssätt samt vilka konsekvenser dessa kan ha haft på studiens resultat. Vi har även 

fått assistans och synpunkter vid individuella handledningsmöten, vilket har stärkt rapportens 

pålitlighet. Bryman & Bell (2013) betonar svårigheterna med att uppnå en absolut objektivitet 

inom kvalitativ forskning då informanternas upplevelser är subjektiva. Det är därför av stor 

vikt att forskaren har agerat i god tro och inte blandat in personliga värderingar i sin 

forskning. Med detta i beaktning har vi haft insikt i att våra egna subjektiva erfarenheter till 

viss grad kan ha påverkat studiens utformning. 

 

Etiska riktlinjer 

I studien har vi valt att utgå från Kvale och Brinkmanns (2014) grundläggande etiska riktlinjer 

inom kvalitativ intervjuforskning. Informationskravet innebär att forskaren informerar 

deltagarna om studiens syfte och upplägg. Utifrån detta fick våra informanter i ett tidigt skede 

ta del av undersökningens syfte och upplägg. De informerades även om att deras deltagande i 

studien var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande, vilket ingår i 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet beskriver deltagarnas anonymitet där information 

som går att koppla till informanterna är sekretessbelagt. Här upplyste vi deltagarna om att de 

var anonyma i vår undersökning och att intervjumaterialet inte skulle synliggöras för någon 

annan än oss själva. Vi var medvetna om att chefens anonymitet skulle kunna avslöjas internt 

inom organisationen då hon är den enda ansvariga chefen över avdelningen. Detta var något 

som vi informerade chefen om inledningsvis under intervjun. Nyttjandekravet syftar till att 

informera studiens deltagare om vad materialet ska användas till och hur det kommer att 

presenteras. Våra informanter blev informerade om att det samlade resultatet skulle 

presenteras i en kandidatuppsats och finnas tillgänglig som en allmän handling samt redovisas 

för organisationen. 
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet av de sex intervjuer som genomfördes med ansvarig chef och 

medarbetare inom Kundservice. Resultatet redovisas med hjälp av rubriker som har en 

relevant koppling till de teman som utformats i intervjuguiden. Inledningsvis presenteras den 

psykosociala arbetsmiljön ur medarbetarnas perspektiv. Därefter redogörs chefens insats i att 

förebygga stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen.  

  

Stress ur ett medarbetarperspektiv 

Utifrån våra intervjuer framgår det att majoriteten av informanterna upplever att de har en 

balans mellan arbete och privatliv idag, främst då de kan lämna arbetet när de går hem för 

dagen och inte behöver jobba hemifrån. Den upplevda balansen mellan arbete och privatliv 

ökar trivseln bland samtliga anställda, minskar stress samt bidrar till att många väljer att 

stanna kvar inom företaget. En del upplever att stress i privatlivet inte påverkar deras arbete, 

medan andra istället menar att de har svårt att varva ner när de kommer hem från hektiska 

arbetsdagar. 

 

Majoriteten av de anställda ser inte stress som ett problem i vardagen. De pratar sällan om 

stress i generella termer utan snarare om vad som behöver göras och att de har en hög 

arbetsbelastning. Stressnivån bland medarbetarna är väldigt beroende av verksamhetens 

toppar och dalar. Vid månadsskiften är arbetsbelastningen extra hög då många kunder 

behöver hjälp med in- och utflyttningar. När detta infaller med en svag bemanning såsom 

sjukdom eller ledighet påverkas verksamheten omedelbart och det blir en stresspåverkan för 

de anställda. De har ingen som kan hoppa in och täcka upp vid behov, utan då får istället 

medarbetarna tillsammans hjälpas åt för att lösa situationen. Intervjuperson 4 berättar att 

stress är vanligt förekommande i perioder där det är väldigt många ärenden som ska göras på 

kort tid: 

 

Ja, men det är till exempel om det ringer mycket och sen så vet man att man har 

jättemycket avtal som man ska skapa och så får man ytterligare ett problem som man 

ska lösa. Då blir det ju mer stressigt, ja men gud kan inte telefonen sluta ringa så man 

hinner göra klart innan man ska gå hem. 
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Hur informanterna påverkas av stress är väldigt individuellt. En del känner av stress i form av 

fysiska besvär såsom magont och trötthet medan andra blir mer fokuserade på 

arbetsuppgifterna och avskärmar sig från omgivningen. Många informanter ser inte bara stress 

som något negativt, utan menar att den i vissa sammanhang kan vara positiv och fungera som 

en drivkraft att prestera bättre. En del tycker om att ha mycket att göra, medan andra blir 

motiverade när de är underbemannade och tillsammans måste få ihop dagen. Intervjuperson 4 

uttrycker följande: 

 

Aa, det kan va positivt också, speciellt såna här gånger när vi är lite personal och 

man kommer en morgon och vi har fyra personal borta till exempel då blir det ju som 

att, hur lägger vi upp dagen, då är det bara att mata, å då är det roligt. 

 

Coping 

Informanterna har liknande strategier för att klara av olika stressmoment i arbetslivet. De 

flesta intervjupersoner trycker på betydelsen av det starka stöd som finns i arbetsgruppen och 

att de kan ta hjälp av varandra samt sin chef vid behov. Ett fåtal är duktiga på att säga ifrån 

när de har för mycket att göra medan andra har svårt att ta hjälp från kollegor och försöker 

klara sig på egen hand. Ett flertal intervjupersoner bemöter negativ stress genom att arbeta 

strukturerat och prioritera mellan olika arbetsuppgifter. För att hinna med att fullfölja arbetet 

måste de ibland bortse från exempelvis fikaraster, vilket intervjuperson 5 förtydligar: 

 

Nä men då fokuserar jag ju bara ännu mer och det är bara å mata. Jag är 

ganska strukturerad så att, tänka ut ett plan såhär gör jag och ibland så kanske 

man skippar fikat en kvart och så. 

 

Upplevelse av krav 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever att de krav som ställs i arbetet är rimliga och att 

de är lika höga för alla medarbetare inom Kundservice. En informant menar däremot att hon 

upplever höga krav från kollegor då alla inom Kundservice har likvärdiga arbetsuppgifter och 

därför håller koll på varandra. Hon menar att det ofta finns någon som är snabb med att 

påpeka att någon gör fel på ett otrevligt sätt, vilket kan leda till onödiga konflikter. Samtliga 

intervjupersoner anser att de krav som ställs från chefen är realistiska medan de krav som 

ställs från kunder ibland kan vara orimligt höga. De möter många kunder som befinner sig i 
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väldigt skilda livssituationer vilket upplevs vara stressande. Ett annat stressmoment anses vara 

deras krav på flexibilitet i arbetet. Telefonsamtalen från kunderna måste hanteras på en gång 

samtidigt som mejlinkorgen bara växer och växer. Intervjuperson 4 beskriver följande: 

 

Du måste hela tiden vara i redoläge för vad du ska få så att du inte blir överrumplad på nått 

vis, och där kan man känna att stressnivån kan ligga hög ibland, när det är mycket samtal, 

när man bara lägger ner och tar nästa och lägger ner och tar nästa. 

 

Samtliga intervjupersoner menar att de riktlinjer som finns inom Kundservice är nödvändiga 

för att möta de krav som ställs från kunder. Med hjälp av riktlinjerna kan de stödja sina 

argument i kundrelaterade frågor samtidigt som alla kunder har samma förutsättningar. 

Intervjuperson 3 understryker att riktlinjerna fungerar som ett bra underlag i samtal med 

kunder: 

 

Det är jätteskönt att ha det och luta sig mot när det blir såna här situationer när man 

har nån som har ett ärende som inte slutar argumentera för sig för att dom vill ha 

igenom sin vilja, då vet jag att här går gränsen, hit kan jag gå. 

 

Majoriteten av informanterna upplever att de oftast har rimligt med tid för att utföra sina 

arbetsuppgifter, men inte alltid. Vid månadsskiften när arbetsbelastningen är högre än normalt 

har många svårt att hinna med alla kundärenden. Ett fåtal informanter menar att de har gott 

om tid att utföra sitt arbete och att de vid lugnare perioder har möjlighet till flextid. Samtliga 

intervjupersoner anser sig ha tillräckligt med kompetens för att klara av sina arbetsuppgifter. 

Flera ställer sig positiva till den kompetensutveckling som erbjuds inom Kundservice i form 

av olika utbildningar. En respondent menar att det alltid går att få mer kompetensutveckling i 

arbetet då det ständigt upprättas nya lagar och riktlinjer att förhålla sig till. 

 

Upplevelse av kontroll 

När det gäller möjlighet till lärande i arbetet har informanterna väldigt skilda meningar. De 

flesta är nöjda med sin arbetssituation idag och har inte reflekterat särskilt mycket över vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns. De menar att de till viss del kan utvecklas inom sitt 

arbetsområde, vilket lyfts fram av intervjuperson 1:  
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Jag kan utvecklas inom Kundservice, jag kan lära mig mer om engelska, fördjupa mig 

inom juridiken. Men jag ser inte så många utvecklingsområden utanför Kundservice. 

Svårt att göra karriär på företaget. Vore jag ung vore det här inte det första 

alternativet. Inte Kundservice.  

 

Ett fåtal informanter anser däremot att det inte finns några utvecklingsmöjligheter inom 

Kundservice, då alla har likvärdiga arbetsuppgifter och att det därför är svårt att avancera 

inom arbetsgruppen. Intervjuperson 6 menar att företaget inte ger henne tillräckligt med 

utrymme till utveckling vilket även speglar sig på lönen. Hon berättar att företaget till viss del 

är ett väldigt framåtsträvande företag, men att det även är ganska begränsat och att det inte 

finns plats att sticka ut: 

 

Man blir inte peppad när man ändå har gett så mycket i så många år och varit väldigt 

ambitiös och visat framfötterna mer än någonsin, och sen får man inte gehör och man 

får, som jag anser, väldigt lite för den mängden man gör och den kunskapen man har 

och kompetensen. 

 

Även karriärmöjligheterna inom företaget beskrivs av de flesta personer vara få, trots att det 

verkar finnas ett visst intresse att klättra karriärmässigt bland de anställda. I det avseendet 

anser intervjuperson 3 att chefen skulle kunna bli bättre på att kommunicera ut nya uppdrag 

och erbjudanden till medarbetarna. Hon menar att de ofta får veta i efterhand när en ny roll 

har tillsatt, vilket kan skapa en indirekt stress: 

 

Alla står inte längst fram och säger att det här vill jag. Då måste, för att det kan bli en 

indirekt stress att man sitter och som väntar och undrar om man ska få något kanske. 

Så där tänker jag att det kan vara något att fundera kring eftersom det visade sig i 

gruppen att det finns en otydlighet däromkring. Vi vet ju alla att med mer ansvar och 

uppdrag så kommer ju också en högre lön, det är ju något som bidrar till något 

positivt i det långa loppet. 

 

Samtliga intervjupersoner är överens om att de finns goda möjligheter att fatta beslut utan 

chefens medgivande. Detta upplevs som positivt då de får ett stort eget ansvar i arbetet. 

Intervjuperson 1 lyfter fram att de känns tryggt att de kan vända sig till chefen och få stöd: 
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Man vill ju att det ska bli juridiskt rätt och man har fattat rätt beslut så det är ju 

snarare att jag går till henne. Hon litar ju helt fullt på mig. Hon skulle aldrig bli arg 

om jag fattade ett felaktigt beslut. Hon skulle stå bakom mig till 100% så det känns 

tryggt. 

 

Intervjupersonerna upplever att de till viss del kan vara med och påverka sitt arbete då de kan 

bestämma i vilken ordning vissa arbetsuppgifter ska utföras. De har dock generellt ett väldigt 

schemastyrt arbete där deras tid till att besvara kundsamtal samt sitta i receptionen är avsatt.  

 

Upplevelse av arbetsklimat och socialt stöd 

Något som lyfts fram som väldigt positivt av samtliga informanter är arbetsklimatet och 

relationen till kollegor. Detta anses också vara en anledning till att många trivs så bra på 

arbetsplatsen och att de har valt att stanna kvar i många år. Stämningen beskrivs som familjär 

och öppen där alla är hjälpsamma och mån om varandra. Samtliga informanter känner att de 

har någon att vända sig till vid behov av stöd, både med privata och arbetsmässiga frågor. De 

är också bra på att berömma varandra och visa uppskattning. Arbetsklimatet anses för många 

vara väldigt viktigt, särskilt med tanke på att de har ett schemastyrt arbete där alla jobbar tätt 

inpå varandra. Många känner en stolthet över att vara anställd på företaget, vilket 

intervjuperson 6 menar bidrar till en positiv atmosfär på arbetsplatsen: 

 

Men jag tror det också är för att vi känner ett värde av vad vi gör, att vi är delaktig, vi 

hjälper till i samhället, vi bistår med boende för alla sorters människor, även dom som 

har det dåligt ställt. 

 

Samtliga intervjupersoner är nöjda över det chefsstöd som de får idag och menar att chefen är 

väldigt närvarande i sitt ledarskap. Chefen anses vara bra på att ge ett individuellt stöd till de 

anställda, både arbets- och kunskapsmässigt, men även vid mer privata saker. Hon beskrivs 

även vara duktig på att förmedla information samt hjälpa medarbetare med att lägga energi på 

rätt saker. Ett fåtal informanter menar att chefen sällan går ut och frågar om de har mycket att 

göra, utan att dörren står öppen om medarbetarna själv känner att de behöver söka hennes 

stöd. När det gäller chefens stöd till hela gruppen beskriver intervjuperson 1 att hon verkar 

vara lite konflikträdd i vissa lägen, vilket hon tror beror på att det är många starka kvinnor i 

arbetsgruppen: 
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När det gäller arbetet så ger hon stöd, när det gäller privata grejer kan hon också ge 

stöd, men hon kanske är lite konflikträdd och har svårare att ge gruppen stöd och lyfta 

och stå upp för gruppen. Så hon är bättre på att ge individuellt stöd. Hon är lite rädd 

för gruppen upplever jag. 

 

Upplevelse av lägre status 

Något som också går att koppla till stress är att flertalet informanter upplever att Kundservice 

har en lägre status än övriga avdelningar på företaget. Intervjuperson 6 menar att det är 

skrämmande att det sitter så nära varandra men att många inte har någon aning om vad 

Kundservice gör och hur mycket de måste hantera. De möter dagligen människor som 

befinner sig i svåra situationer och att hon ibland får höra nedlåtande kommentarer om deras 

arbete gör henne väldigt upprörd, särskilt när det är dem som ofta möter kunderna först: 

 

Folk vet inte om det, hur mycket det är, ibland kan man få känslan av att vissa ser ner 

på avdelningen för att det är Kundservice, att det är lite lägre status. 

 

Intervjuperson 1 berättar att det finns en historia som sitter i väggarna om att Kundservice inte 

har samma värde som andra avdelningar inom företaget. Hon upplever till viss del att denna 

syn fortfarande finns kvar idag. När hon började sin anställning inom Kundservice fick hon 

höra att medarbetarna upplevde att de hade en lägre status, inte kände sig sedda och att de inte 

fick vara delaktiga i beslut:  

 

Så jag gick faktiskt hem och var jätteledsen efter min tredje dag och kände att är det 

så att jag har någon slags lägre rang i företaget för att jag jobbar inom Kundservice? 

Varför känner jag så? Jag har ju samma lika värde som alla andra. Jag var riktigt 

ledsen, sen förstod jag att det här var något som satt i väggarna. 

 

Upplevelsen av lägre status går även att koppla samman med ombyggnationen där 

intervjuperson 4 berättar att de under en lång tid har påtalat bristerna i den fysiska 

arbetsmiljön. Hon menar dock att deras åsikter inte riktigt tagits på allvar förrän nu då det 

blev aktuellt med en omorganisation där flera parter är inblandade. Detta tror hon har att göra 

med att det tidigare bara gällde Kundservice som avdelning: 
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Anledningen till att vi gör såhär nu, det är ju för att vi gör en omorganisation, det är 

ju en mycket mycket större sak där många är inblandade. Förut när det bara gällde 

lilla KC då var det som att, nä det går inte, det var ju lite tråkigt.  

 

Chefens insats i att främja den psykosociala arbetsmiljön 

Chefen upplever att medarbetarna inom Kundservice har bra förutsättningar för att kunna 

hantera sin arbetsdag. Arbetet kan delvis vara stressande då handläggarna ofta möter kunder 

som befinner sig i besvärliga situationer gällande bostad. Stress kan även förekomma vid de 

tillfällen där bemanningen är låg då övrig personal får en högre arbetsbelastning. Chefens 

uppgift blir då att samla gruppen och försöka lösa dagens akuta läge. Hon ser till att fördela 

uppgifter mellan personalen samt tipsa om vilka arbetsmoment som för stunden får vänta. Vid 

en hög arbetsbelastning brukar hon ha en öppen dialog med personalen för att kunna förbättra 

situationen. Många gånger upplever hon att problemet kan lösas inom arbetsgruppen, i andra 

fall behöver hon själv vara med och fördela arbetet. Utöver det finns hon alltid där som stöd i 

olika frågor och beslutsfattanden. Chefen talar även om vikten av att ge återkoppling i arbetet 

för att motivera de anställda. Vidare menar hon att medarbetarna inom Kundservice har en 

väldigt schemalagd verksamhet där timmarna för dagen är noggrant planerade. Hon lyfter 

samarbetet som en viktig förutsättning i arbetet:   

 

Då man jobbar i det här varje dag kan det vara svårt att tänka det här ska jag lägga 

åt sidan, då kan man ibland behöva lite pepp att det är okej. Det är ju liksom bara att 

kavla upp ärmarna och det är ju styrkan i just det här teamet, att man hjälps åt. 

 

Den psykosociala arbetsmiljön finns även med som en stående punkt i dagordningen under 

arbetsplatsträffar. Medarbetarna får då möjlighet att ventilera angående exempelvis 

arbetsuppgifter eller arbetsmängd. På så sätt kan uppgifter omfördelas mellan kollegor. 

Slutligen beskriver chefen att de viktigaste åtgärderna för att främja en god arbetsmiljö är 

delaktighet, att medarbetarna kan påverka sin egen vardag och hur arbetet ska läggas upp 

samt att vara delaktig i de riktlinjer som finns att jobba efter. 
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Analys 
Nedan presenteras en analys av studiens empiriska material i relation till tidigare forskning. I 

analysen diskuteras olika psykosociala faktorer som har en koppling till arbetsrelaterad 

stress samt vilka strategier som medarbetarna använder sig av för att hantera stress. 

Avslutningsvis diskuteras organisatoriska åtgärder i arbetsmiljöarbetet.   

 

Arbetsrelaterad stress 

Som framgår i resultatavsnittet upplever informanterna att stressen blir påtaglig vid 

månadsskiften då arbetsbelastningen ökar. Utöver det upplevs inte stress vara ett problem i 

arbetet. Denna form av stress kan enligt Institutet för stressmedicin (2017) beskrivas som 

kortvarig, vilket innebär att kroppen hamnar i högsta beredskap under en kortare tid. Stress 

förknippas ofta med något negativt, men kan många gånger innebära en styrka för att klara av 

olika uppgifter. En del informanter menar att en hög stressnivå ibland kan vara en motivator 

till att göra ett ännu bättre jobb. Stressen förvandlas då till en slags vinnarinstinkt där gruppen 

tillsammans måste hjälpas åt för att klara av den höga arbetsbelastningen. Enligt Institutet för 

stressmedicin (2017) kan en kortvarig stress ofta innebära fysiska symptom såsom magont 

och huvudvärk, vilket också var besvär som lyftes fram av några intervjupersoner. Kortvarig 

stress behöver däremot inte vara skadlig för hälsan då den ofta försvinner när situationen är 

över, medan den långvariga stressen på sikt kan leda till stressrelaterade sjukdomar (Institutet 

för stressmedicin, 2017).  

  

Coping 

Ett flertal intervjupersoner bemöter negativ stress genom att prioritera mellan olika 

arbetsuppgifter. Det finns även informanter som har svårare att säga ifrån än andra när de har 

för mycket att göra. Informanternas hantering av stress är ett uttryck för Anderssons (2009) 

teori om problem- och emotionsfokuserad coping. De flesta informanter använder sig av en 

problemfokuserad copingstrategi genom att försöka lösa problemet direkt. I situationer då det 

exempelvis finns för mycket att göra kan några åtgärder vara att prioritera mellan olika 

uppgifter eller att ta stöd från andra i arbetsgruppen. Ett fåtal av de andra informanterna 

använder sig istället av en emotionsfokuserad copingstrategi där de har svårare att säga ifrån i 

situationer då arbetsbelastningen blir för hög. De har även svårare att ta hjälp från andra och 

försöker självständigt klara av att lösa uppgifter. 
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Upplevelse av krav 

En gemensam upplevelse hos informanterna är att stressnivån påverkas negativt av 

verksamhetens toppar, det vill säga vid månadsskiften när kraven ökar. Detta är särskilt 

påfrestande när det infaller samtidigt som bemanningen är låg i form av exempelvis 

sjukfrånvaro eller ledigheter. Vid en hög arbetsbelastning brukar ansvarig chef tillsammans 

med medarbetarna diskutera hur situationen kan förbättras. Ibland kan hon ta initiativ och 

fördela uppgifter sinsemellan personalen men i de flesta fall klarar arbetsgruppen 

självständigt av att lösa situationen. Denna form av höga krav är ett uttryck för vad Eklöf 

(2017) kallar kvantitativa krav där individen har en hög arbetsbelastning i förhållande till 

tidspress. För att klara av höga krav i arbetet skriver Arbetsmiljöverket (2017) att individen 

bland annat behöver få möjlighet till återhämtning samt stöd från omgivningen. Om kraven 

överstiger de resurser som finns skapas en obalans som kan leda till skadliga effekter för 

individen. Vid månadsskiften behöver informanterna ibland bortse från fikaraster för att hinna 

med sina arbetsuppgifter, vilket enligt Olofsson (2015) utgör en hälsorisk då indraget av 

pauser försämrar medarbetarnas funktionsförmåga. Återhämtningen har även en psykologisk 

betydelse då medarbetaren får möjlighet att hämta energi.   

 

Arbetet inom Kundservice innebär en daglig kontakt med olika kunder, där en del befinner sig 

i besvärliga situationer och många gånger tar ut sin frustration på de anställda. Kunderna 

anses emellanåt ha orimligt höga krav på medarbetarna och förväntar sig att dem ska kunna 

allt som har med bostäder att göra. Att kunna hantera den typen av ärenden och samtidigt visa 

ett professionellt bemötande upplevs ibland vara både svårt och mentalt krävande. Att 

människor på grund av sin yrkesroll måste uppvisa känslor som inte alltid stämmer överens 

med det riktiga måendet fångas upp i det som Eklöf (2017) kallar för emotionella krav. Detta 

är vanligt inom serviceyrken som ställer krav på att individen agerar professionellt och inte 

visar positiva eller negativa känslor som känns opassande i arbetet. Stödet från kollegor samt 

ett bra samarbete i gruppen har enligt chefen en stor betydelse när det gäller att bemöta 

kunder i väldigt skilda livssituationer. Hon menar också att medarbetarna behöver känna att 

de har tillräckligt med tid för att hantera dessa ärenden.  

 

Upplevelse av kontroll 

Vid intervjuerna framkom det att informanterna har ett väldigt schemastyrt arbete där 

timmarna för dagen är planerade i detalj. De upplever till viss del att de kan styra i vilken 

ordning olika arbetsmoment ska utföras, men att de inte kan påverka själva innehållet i 
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arbetet. Olofsson (2015) beskriver att stress ofta kan kopplas samman med ett allt för pressat 

schema och en opåverkbar tidspress. Att inte kunna göra ett bra jobb skapar samvetsstress. 

Författaren menar att det behövs tid för eftertanke, förarbete samt omställning mellan olika 

arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög. Vid månadsskiftet när arbetsbelastningen är 

extra hög finns ingen tid till detta då arbetstempot kräver att medarbetarna snabbt kan växla 

mellan olika uppgifter. För att minska stress bland medarbetarna försöker ansvarig chef föra 

en ständig dialog kring schemat och hur det ska formas på bästa sätt. Hon tror på delaktighet 

där arbetsgruppens åsikter har en viktig roll i stresshanteringen.  

 

Informanternas upplevelser av att det finns få karriärmöjligheter inom företaget kan knytas 

samman med ”dead end jobs” som enligt Bihagen & Ohls (2007) handlar om att medarbetare 

har möjlighet att utvecklas inom sitt yrke, men små möjligheter att göra karriär. Låga 

förväntningar på avancemang minskar också strävan om att uppnå karriär i arbetet och istället 

utvecklas en lojalitet till den egna enheten. De personliga relationerna i arbetsgruppen ses som 

viktigare än karriärstegar och organisationen som helhet (Bihagen & Ohls, 2007). Detta 

stämmer väl överens med informanternas bild av att göra karriär inom företaget. De flesta har 

inte reflekterat särskilt mycket kring deras utvecklings- och karriärmöjligheter, utan är nöjda 

med sin arbetssituation som den är idag. Ett fåtal påtalade dock att de var intresserade av att 

avancera men att det inte fanns någon möjlighet i och med deras yrkesroll.  

 
Upplevelse av arbetsklimat och socialt stöd 

En anledning till att många trivs så bra inom Kundservice idag är det goda arbetsklimatet. 

Informanterna beskriver att de är väldigt hjälpsamma och måna om varandra, vilket anses 

vara en förutsättning för att de ska klara av det schemastyrda arbetet. Även chefen beskriver 

att det är en bra teamkänsla i gruppen, vilket hon också har fått kvitto på genom företagets 

årliga medarbetarundersökningar. Ett gott arbetsklimat är något som Eklöf (2017) förknippar 

med en bättre hälsa och arbetsprestationer hos medarbetare. Människan är en social varelse 

där arbetsklimatet är en förutsättning för att individen ska klara av sitt arbete och kunna 

hantera de krav som ställs. Som framgår i tidigare teoriavsnitt har det sociala stödet en stor 

betydelse för fungerande relationer och ett gott samarbete på arbetsplatsen. Ett välfungerande 

stöd kan kopplas samman med en ökad trivsel, ett högre engagemang, en mindre benägenhet 

att säga upp sig samt en minskad stress (Eklöf, 2017). Samtliga informanter upplever att de 

har någon kollega att vända sig till vid behov. Det sociala stödet lyfts fram som en viktig del i 

arbetsmiljön och anses ha en positiv påverkan på den psykiska hälsan.  
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Idag är samtliga intervjupersoner nöjda över det chefsstöd som erbjuds och menar att chefen 

är väldigt närvarande i sitt ledarskap. De upplever även att hon har en nära dialog med 

gruppen samtidigt som hon är duktig på att förmedla information. Chefen fungerar även som 

ett stöd i situationer då medarbetare behöver fatta svåra beslut. Olofsson (2015) belyser vikten 

av ett hälsofrämjande ledarskap där chefen bör stötta och skapa bra förutsättningar för 

medarbetarna. Det är av stor vikt att chefen engagerar sig i medarbetarna och ständigt håller 

en dialog kring frågor som är kopplade till arbetet. Chefen bör även skapa en socialt hållbar 

arbetsplats och erbjuda stöd i form av handledning, ge återkoppling på prestation, motivera 

medarbetarna samt vid behov kunna sätta gränser.  

 

Informanternas upplevelse av krav, kontroll och stöd i arbetet tar sig uttryck i Theorells 

(2012) krav-kontroll-stödmodell. De flesta av intervjupersonerna upplever att det finns 

rimliga krav i arbetet men att det inte finns möjlighet att påverka själva innehållet. De 

upplever även att de har stora möjligheter till att kunna fatta beslut självständigt, men att 

utvecklings- och karriärmöjligheter är få. Samtliga informanter lyfter fram det sociala stödet 

inom arbetsgruppen som en viktig del i den psykosociala arbetsmiljön. I Theorells modell 

växlar medarbetarna mellan ett passivt och spänt tillstånd i arbetet. Det passiva tillståndet 

förekommer i det dagliga arbetet där de anställda har rimliga krav i förhållande till ett litet 

beslutsutrymme. Det spända tillståndet är vanligare vid vid månadsskiften när 

arbetsbelastningen och kraven från kunder ökar.  
 

Upplevelse av lägre status 

I resultatavsnittet framgår det att Kundservice upplever att de har en lägre status än övriga 

avdelningar inom företaget. Statusen beskrivs komma till uttryck genom förminskande 

kommentarer, minskad delaktighet samt upplevelsen av att bli exkluderad från övriga 

avdelningar inom organisationen. Deras arbetsuppgifter stämplas som mindre värda med 

kommentarer som ”Kundservice är slasktratt för alla frågor, allting som ingen annan vill ta 

hamnar på Kundservice”. Detta påverkar det psykiska måendet och anses vara en del av 

företagskulturen som enligt Svensson & Ulfsdotter Eriksson (2009) har betydelse för hur 

människor bedömer ett visst yrke. Att tillskriva en grupp en lägre status baseras sällan på ren 

kunskap utan påverkas av kulturella föreställningar som utgår från individens egna 

erfarenheter. Hur andra avdelningar väljer att tala om Kundservice anses främst bero på 

okunskap och att de saknar kännedom om vad deras arbete innebär.  
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Organisatoriska åtgärder i arbetsmiljöarbetet 

I resultatavsnitt lyfter chefen fram att de viktigaste åtgärderna för att främja en god 

arbetsmiljö är delaktighet, möjlighet att påverka arbetsuppgifter samt att medarbetarna har 

riktlinjer att förhålla sig till i arbetet. Detta är även något som Previa (2016) menar har en stor 

betydelse för en god psykosocial arbetsmiljö. Att skapa delaktig är bland annat en viktig del 

för att medarbetare ska känna inflytande över sina arbetsuppgifter. Anställda kan ibland 

behöva få hjälp med att prioritera mellan uppgifter och ta kontroll över sin arbetssituation. 

Från chefernas sida är det även viktigt med en god kommunikation där det tydligt förmedlas 

att anställda kan dra gränser och våga säga nej.  

 

Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete ställer krav på att arbetsgivare, i samverkan 

med arbetstagare och skyddsombud, ska arbeta systematiskt med att undersöka, genomföra 

och följa upp verksamheten (Arbetsmiljöverket, 2017). För att följa upp arbetsmiljön bland de 

anställda arbetar företaget med ett antal metoder. Cheferna ansvarar för att utvecklingssamtal 

och medarbetarundersökningar genomförs årligen i syfte att fånga upp den psykosociala 

arbetsmiljön ur de anställdas perspektiv. Arbetsmiljön ska även kontrolleras genom 

arbetsmiljöronder och vara en stående punkt på arbetsplatsträffar där medarbetarna får 

diskutera eventuella brister i den fysiska eller psykosociala miljön. Under arbetsplatsträffar 

berättar chefen att de brukar gå laget runt där varje medarbetare får beskriva hur det har det i 

sin vardag just då. På så sätt sker ett erfarenhetsutbyte där alla får lära av varandra samtidigt 

som chefen får en förståelse om vissa arbetsuppgifter måste omfördelas.  Inför förändringar i 

verksamheten görs konsekvensanalyser som syftar till att bedöma fysiska, psykosociala och 

organisatoriska risker. Utöver det ansvarar företagets personalchef och VD för ett antal olika 

aktiviteter såsom riskbedömningar, personalstatistik och att kvalitetssäkra det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Enligt Previa (2016) måste alla företag med anställd personal ha en policy för arbetsmiljö, 

oavsett storlek och verksamhetsområde. Policyn ska beskriva vilken arbetsmiljö företaget vill 

uppnå och innehålla allmänna målsättningar för arbetsmiljöarbetet som konkretiseras genom 

tydliga mål. Bostadsföretaget har idag en policy för arbetsmiljön som inkluderar såväl 

organisatoriska som individuella faktorer för att skapa en hållbar verksamhet och ett 

hälsofrämjande arbetsliv. För att skapa en god arbetsmiljö är företaget öppna för delaktighet, 

arbetsglädje, sammanhang, mod och nytänkande. Det handlar även om att vara tydlig med 

mål och handlingsplaner samt hur ledning och ansvar fördelas i företaget. I policyn framgår 
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även att medarbetarna ska ges möjlighet till utveckling och att arbetet ska ske enligt 

samverkansavtalet som beskriver hur arbetsmiljöfrågor hanteras och vem som ansvarar för 

vad. Att genomföra kontinuerliga riskanalyser, följa upp insatser och arbeta med 

rehabiliteringsfrågor som en viktig del i arbetsmiljöarbetet är andra exempel på delar som 

ingår i policyn.  
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Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras de mest centrala slutsatserna relaterat till våra egna reflektioner 

samt med förslag på förbättringsåtgärder. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion där val 

av metod och tillvägagångssätt resoneras.  

 

Resultatdiskussion 

Den psykosociala arbetsmiljön är ett aktuellt område inom dagens organisationer då allt fler 

människor sjukskrivs på grund av stress och psykisk ohälsa. Intresset för de psykosociala 

frågorna har ökat i takt med att många yrken idag innefattar kundkontakt och hantering av 

mänskliga relationer. Med detta i åtanke var syftet med vår uppsats att undersöka den 

psykosociala arbetsmiljön bland medarbetare som arbetar inom en Kundservice-avdelning. 

För att besvara syftet med vår undersökning och avgränsa oss inom vårt valda 

forskningsområde har ett antal frågeställningar tagits fram. Våra slutsatser är att det finns en 

viss koppling mellan faktorerna krav och kontroll i arbetet samt arbetsrelaterad stress. Den 

stress som beskrivs uppkomma till följd av höga krav från kunder blir främst märkbar vid 

månadsskiften, då arbetsbelastningen ökar i form av ärenden som rör in- och utflyttningar. I 

dessa situationer brukar de anställda ta hjälp av varandra eller strukturera upp arbetet och 

prioritera mellan uppgifter. Hur medarbetarna väljer att hantera sin stress tror vi har att göra 

med skillnader i erfarenheter samt hur länge de har varit verksamma inom Kundservice. Vi 

tror att de som arbetat en kortare tid inom avdelningen är mer benägna att ta hjälp från andra, 

medan anställda med mer erfarenhet har utvecklat ett individuellt sätt för att hantera sin stress. 

Ur ett långsiktigt perspektiv kan stressfyllda situationer i arbetet leda till psykisk ohälsa och i 

värsta fall sjukskrivningar. För att minska stress i dessa situationer anser vi att företaget borde 

satsa på att anställa fler personer som kan hjälpa till vid behov och avlasta den befintliga 

personalen när arbetsbelastningen är hög. Studenter med relevant erfarenhet skulle kunna vara 

en tänkbar målgrupp då de ofta har ett flexibelt schema och kan hoppa in med kort varsel. 

 

De flesta medarbetare inom Kundservice anser att de har möjligheter att utvecklas inom det 

befintliga arbetet. Resultatet visar att personalen erbjuds kompetensutveckling i form av olika 

utbildningar. Dock visar det sig vara svårare att klättra karriärmässigt, både inom Kundservice 

och generellt inom företaget. Trots att det verkar finnas en viss efterfrågan att avancera 

upplever en del inom Kundservice att det inte inkluderas i frågor som rör karriärmöjligheter. 

Att ha en ambition om att vilja mer än vad företaget ger utrymme för tror vi kan leda till en 
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inre stress bland medarbetarna. Att involvera Kundservice mer i dessa frågor anser vi kan 

förstärka känslan av att känna sig uppskattad och sedd, vilket också kan bidra till ett ökat 

välmående på arbetsplatsen. Upplevelsen av minskad delaktighet går också att knyta samman 

med företagets pågående omorganisation. Många medarbetare upplever idag en ovisshet 

gällande vad som ska hända eller hur Kundservice som avdelning kommer att påverkas. Vid 

en omorganisation tror vi att delaktighet och tydlighet är två viktiga faktorer för att minska 

osäkerheten bland anställda. En förändring skapar många känslor på en arbetsplats och därför 

anser vi att det även i detta sammanhang är viktigt att involvera medarbetarna för att minska 

stress. Frågor kring förändringen skulle exempelvis kunna diskuteras under arbetsplatsträffar 

där chefen får möjlighet att ta del av anställdas tankar och känslor samt följa upp eventuella 

förbättringsförslag.  

 

Medarbetarna inom Kundservice upplever att de har ett nära samarbete i gruppen där de kan 

ta hjälp av varandra, vilket bidrar till ett hälsofrämjande arbetsklimat. Vi tror att den positiva 

upplevelsen av det sociala stödet beror på att de arbetar nära varandra i ett team och med 

likartade arbetsuppgifter. Vi tror vidare att chefens närvarande ledarskap är en bidragande 

faktor till medarbetarnas välmående inom Kundservice. Informanternas gemensamma bild av 

chefens ledarskap är att hon har en nära dialog med gruppen samtidigt som de upplever att de 

kan vända sig till henne vid både privata och arbetsmässiga frågor. En synlig chef som deltar i 

den praktiska verksamheten och rör sig ute bland medarbetare är något som vi anser är en 

viktig del för att främja en hälsosam arbetsmiljö. 

 

Ett underliggande budskap som tydligt framkom i resultatet är att medarbetarna inom 

Kundservice upplever att de har en lägre status än övriga avdelningar inom företaget. Den 

lägre statusen tar sig uttryck i förminskande kommentarer samt minskad delaktighet i frågor 

som rör beslut som fattas i organisationen. Synen på status beskrivs också vara en del av 

företagskulturen på arbetsplatsen som har byggts upp under en längre tid. Detta behöver dock 

inte betyda att den för all framtid kommer att sitta i väggarna. För att minska statusskillnader 

mellan olika avdelningar anser vi att problemet bör lyftas på en högre nivå inom 

organisationen. Att förändra kulturer tar tid och därför tror vi att det krävs ett helhjärtat 

engagemang från ledningens håll för att frågor om status ska uppmärksammas och 

synliggöras. En kultur är ofta något som bara finns där, hur den ser ut och vad den betyder för 

verksamheten är nödvändigtvis inte alltid kommunicerat bland anställda. Med det i beaktning 

anser vi att kommunikation är betydelsefullt för att förankra och medvetandegöra 
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företagskulturen bland medarbetarna. Kulturen är något som genomsyrar allt som görs och 

sägs på en arbetsplats och det är därför viktigt att prata mycket om den. Slutligen tror vi att 

friska arbetsplatser skapas av delaktighet och inflytande där medarbetare upplever att de har 

en integrerad del i organisationen samt får respekt för deras arbetsinsats. Sjukskrivningar är 

kostsamt för såväl organisationer som samhället i stort och att arbeta förebyggande mot stress 

och psykisk ohälsa är därmed en vinning för alla parter. 

 

Metoddiskussion 

Valet att göra en kvalitativ studie har bidragit till att vi har fått en bredare inblick i 

informanternas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Bryman (2011) menar att det 

alltid finns en risk med intervjuer som datainsamlingsmetod då det är svårt att som forskare 

göra en absolut neutral bedömning under intervjuer. Vi påverkas omedvetet av våra egna 

erfarenheter och föreställningar av verkligheten. Med detta i beaktning försökte vi ställa så 

öppna frågor som möjligt under intervjuerna för att minimera risken att påverka samtalets 

innehåll. I efterhand anser vi att det finns några delar i vår intervjuguide som hade kunnat 

utvecklas. Vi hade exempelvis velat fördjupa oss mer inom coping och hur medarbetarna 

hanterar stress. Under intervjuerna var vi två intervjuare där en av oss ansvarade över att styra 

samtalet medan den som satt bredvid antecknade och ställde relevanta följdfrågor. 

Uppdelningen vid intervjuerna gjorde att vi kunde fokusera på var sin del. Det finns dock en 

risk att informanterna kan ha uppfattat vårt numerära övertag som negativt. Genom att vi båda 

deltog under intervjuerna samt valde att spela in materialet fick vi känslan av att ett fåtal 

informanter blev mer nervösa och höll tillbaka i vissa frågor. Detta kan till viss del ha 

kompletterats med att intervjuerna ägde rum i företagets lokaler, vilket vi tror kan ha bidragit 

till en mer avslappnad stämning. Vi tog även kontakt med informanterna i ett tidigt skede där 

vi informerade om att vi var två personer som skulle genomföra intervjuerna. 

 

Då vi har utgått från intervjupersonernas individuella upplevelser i en specifik situation kan 

inte resultatet överföras till andra kontexter. Detta var något som vi var medvetna om vid val 

av metod och antalet informanter. Med vår studie ville vi istället fokusera på enskilda 

individers upplevelser och synliggöra vilka faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som kan 

leda till stress och psykisk ohälsa. Det kan i sin tur bidra till att arbetsgivaren får kännedom 

om eventuella förbättringsområden i den psykiska arbetsmiljön. På så sätt kan företaget arbeta 

proaktivt i syfte att förbättra medarbetarnas hälsa. 
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Förslag på vidare forskning  

Psykisk ohälsa är idag ett aktuellt och viktigt ämne i arbetslivet som bör studeras i större 

omfattning. I vidare forskning hade forskningsområdet kunnat undersökas inom andra 

bostadsföretag för att urskilja eventuella skillnader och likheter i den psykosociala 

arbetsmiljön. Detta skulle kunna bidra till ett erfarenhets- och kunskapsutbyte företagen 

emellan. Det hade även varit av intresse att undersöka ämnet inom två olika yrkesgrupper på 

bostadsföretaget för att jämföra medarbetarnas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. 

Ur ett genusperspektiv hade det varit intressant att ta reda på om statusskillnader är något som 

förekommer inom andra Kundservice-avdelningar eller om det skapas internt inom 

organisationen. 
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Författardeklaration 
Vi anser att det har varit en fördel att vara två i uppsatsskrivandet då vi tillsammans kunnat 

diskutera och reflektera kring olika val och tolkningar. Genom det har vi även kunnat ge stöd 

åt varandra under arbetets gång samt fördelat uppgifter sinsemellan. Största delen av arbetet 

har skrivits tillsammans, medan vissa moment har delats upp för att effektivisera processen. 

Transkribering och litteratursökning genomfördes individuellt samtidigt som vi delade på 

ansvaret att vara samtalsledare under intervjuer. Sammanfattningsvis har samarbetet fungerat 

mycket bra där vi båda har bidragit med lika stor arbetsinsats i uppsatsskrivandet. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
  
Hej XX, 
 
Vad roligt att du vill medverka i vår undersökning om psykosocial arbetsmiljö och stress. Vi 
som ska genomföra studien heter Erica Ejnestrand och Anna Sandberg. Vi läser sista terminen 
på Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet och ska nu under våren skriva en C-
uppsats inom området psykosocial arbetsmiljö. Syftet med vår studie är att undersöka vilka 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer som kan orsaka stress bland medarbetarna samt hur chefen 
arbetar förebyggande för att motverka stress och psykisk ohälsa. Som ett led i vår studie 
kommer vi att genomföra sex intervjuer med personal och chef som arbetar inom 
Kundservice. Intervjun beräknas ta mellan 30-45 minuter och kommer att äga rum i företagets 
lokaler. 
 
Vi skulle behöva boka in en tid för intervju så snart som möjligt. Återkom med förslag på 
datum och tid. 
 
Vänliga hälsningar, 
Erica Ejnestrand och Anna Sandberg 
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Bilaga 2. Forskningsetiska principer 
 
Hej XX, 
 
Innan själva intervjun vill vi vara tydliga med vilka forskningsetiska principer som är viktiga 
för dig att känna till: 
 
- Det är helt frivilligt att medverka och du kan när som helst välja att avbryta intervjun eller 

avstå från att besvara en viss fråga utan närmare förklaring. 
 

- Intervjun kommer att spelas in för att vi ska kunna göra en noggrann transkribering och 
analys av materialet. Vi kommer att förvara det inspelade materialet med efterföljande 
utskrift så att endast vi själva har tillgång till det. När uppsatsen är klar kommer utskriften 
att förstöras. 

 
- Dina svar under intervjun kommer att behandlas med största konfidentialitet. Om 

intervjupersonen önskar kan namn och avdelning avidentifieras. 
 

- Det samlade resultatet kommer att presenteras i en kandidatuppsats och redovisas för 
Bostaden AB. Uppsatsen kommer även att finnas tillgänglig som en allmän handling. 

 
Vid eventuella frågor kring vår undersökning eller ditt deltagande i intervjun kontakta oss på 
mejl: XX eller telefon: XX. 
 

Vänliga hälsningar, 
Erica Ejnestrand & Anna Sandberg 
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Bilaga 3. Intervjuguide för medarbetare 
 
Bakgrundsfrågor 
 

• Hur länge har du arbetat på företaget?  
• Hur länge har du arbetat på din enhet?  
• Hur skulle du beskriva din arbetsroll? 
• Vilket ansvar har du i din position? 

 
Arbets- och livsrelaterad stress 
 

• Hur ser din livssituation ut idag? 
• Vad gör dig stressad i privatlivet? 
• Är du nöjd med din arbetssituation idag? Om ja, på vilket sätt? 
• Har du någon strategi för att finna balans mellan arbete och fritid? 
• Hur påverkas du av stress? 
• I vilka situationer upplever du stress i din yrkesroll? 
• Vad gör du när du känner dig stressad i arbetet? 
• Hur anser du att arbetsmiljön skulle kunna utformas för att minska stress? 
• Hur arbetar din chef för att förebygga stress på arbetsplatsen? Anser du att chefen kan 

göra något annorlunda när det gäller att arbeta förebyggande mot stress? 
 
Krav 
 

• Hur är din upplevelse av att det finns tydliga mål och riktlinjer på din arbetsplats? 
• Hur upplever du andras krav på dig i arbetet? (exempelvis från medarbetare, chefer 

eller kunder) 
• Vad är dina åsikter om arbetstiden i förhållande till den arbetsmängd du har idag? 
• Vad är din upplevelse av kompetens när det gäller att klara av dina arbetsuppgifter? 
• Hur är din upplevelse av anställningstrygghet på din arbetsplats? 
• Vad anser du om arbetstempot idag?  
• Hur upplever du att din arbetsmängd är idag? 

 
Kontroll 
 

• Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för dig? 
• På vilket sätt upplever du att du kan fatta egna beslut som rör ditt uppdrag utan 

chefens medgivande? I vilken grad kan dessa beslut fattas? 
• Hur upplever du din delaktighet vid beslut som fattas om din arbetssituation? 
• Känner du att dina åsikter och förslag tas tillvara på? På vilket sätt? 
• På vilket sätt har du möjlighet att planera ditt egna arbete? 
• Hur upplever du att du kan påverka dina arbetsuppgifter? 
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Sociala relationer och stöd 
 

• Hur upplever du att arbetsklimatet är på din arbetsplats? 
• Hur upplever du de sociala relationerna med dina kollegor? 
• Hur upplever du att din närmaste chef ger dig stöd i arbetet? 
• Vilket stöd i arbetet får du av dina kollegor?  
• Känner du att du har någon att vända dig till när du behöver stöd? Vad betyder det för 

dig? 
• På vilket sätt får du uppskattning från andra i ditt arbete?  
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Bilaga 4. Intervjuguide för chef 
 
Bakgrundsfrågor 
 

• Hur länge har du varit chef på företaget? 
• Vad innefattar din yrkesroll? 
• Hur många medarbetare är du chef över? 
• Vad upplever du är det svåraste i din roll som chef? 

 
Arbets- och livsrelaterad stress 
 

• Vad är din upplevelse av stress bland medarbetarna idag? 
• Upplever du att stress bland medarbetarna har ökat under den senaste tiden? Om ja, 

vad tror du att det beror på? 
• Hur agerar du när medarbetare upplever en hög stress i arbetet? 
• Vad gör du för att förebygga stress och psykisk ohälsa bland medarbetare? 
• Hur följer du upp den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna? 
• Hur viktigt anser du att det är att främja den psykosociala hälsan på arbetsplatsen? 

Kan du ge exempel på några hälsofrämjande åtgärder som vidtagits? 
 
Krav, kontroll och stöd 
 

• Hur är din upplevelse av att det finns tydliga mål och riktlinjer i arbetet? 
• Vad gör du som chef när en medarbetare har för hög arbetsbelastning? 
• Hur ser du på medarbetarnas utvecklingsmöjligheter? 
• Hur upplever du att arbetsklimatet är i gruppen? 
• Vad gör du för att stötta dina medarbetare? 
• Hur viktigt anser du att det är med återkoppling? På vilket sätt ger du återkoppling? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


