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SAMMANFATTNING 

 

Psykosocial arbetsmiljö verkar för de anställdas psykiska hälsa och välmående på 

arbetsplatsen. Den psykosociala arbetsmiljön påverkas av anställdas upplevelse av belöning 

för arbetsprestation, kontroll, krav och socialt stöd. Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa 

har drastiskt ökat sedan 1990-talet, och det är således av intresse att belysa hur den 

psykosociala arbetsmiljön kan te sig inom en organisation. Syftet med denna uppsats är att 

skapa en förståelse för hur psykosocial arbetsmiljö kan te sig inom ett av Riksbyggens 

marknadsområden, samt hur den psykosociala arbetsmiljön beskrivs av en 

marknadsområdeschef och fyra fastighetsförvaltare. Uppsatsen redogör för en kvalitativ 

studie med deduktiv ansats, och empiriinsamlingen genomfördes genom semistrukturerade 

intervjuer och dokumentstudier av organisatoriskt material. Studien utgår från Karaseks och 

Theorells krav-, kontroll- och stödmodell och Ansträngnings- och belöningsmodellen. 

Resultatet från studien påvisar en korrelation mellan ansträngning, belöning, krav, kontroll 

och socialt stöd. Resultatet påvisar även att organisationen har utifrån det organisatoriska 

material vilket avhandlats goda förutsättningar för att främja en god psykosocial arbetsmiljö 

med hänsyn till förvaltarnas upplevda handlings- och beslutsutrymme, sociala stöd och 

sociala aktiviteter. 

 

Nyckelord: arbetsliv, organisation, psykosocial arbetsmiljö. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Sjukskrivning relaterat till psykisk ohälsa har sedan 1990-talet fått en alltmer framträdande 

roll, och i första kvartalet av 2020 så utgjorde psykisk ohälsa 41,3 procent av alla pågående 

sjukskrivningar (Försäkringskassan, 2020). Den psykiska ohälsan ökar inom organisationer, 

och stress är en bidragande faktor (Hultberg, 2007). Den psykiska hälsan kan påverkas av 

faktorer som krav, kontroll och socialt stöd (Hultberg, 2007). Arbetstagare behöver således en 

balans mellan dessa aspekter för att uppleva arbetsengagemang, och arbetstillfredsställelse. 

Arbetstagares psykiska hälsa har påvisats ha ett nära samband till arbetsrelaterade faktorer, 

och strukturella problem inom organisation kan generera i långsiktiga konsekvenser av 

sjukfrånvaro.  

 

Arbetsmiljö tenderar att korreleras till hårda faktorer som fysiska och ergonomiska (Werman-

Josefson & Berggren, 2013). I samband med att Arbetsmiljöverket (2015) inrättade nya 

föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) fick organisationer krav att 

arbeta hälsofrämjande med den psykosociala arbetsmiljön. Föreskrifterna skall verka för att 

avlasta organisationers systematiska arbetsmiljöarbete, och förebygga den psykosociala 

arbetsbelastning vilket arbetstagare kan utsättas för. Föreskrifterna skall verka för att 

integreras i organisationers arbetsmiljöarbete, och därmed främja arbetstagares psykosociala 

arbetsmiljö. ”Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för 

ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön” 1 §, AFS 

2015:4. 

 

Denna studie undersöker ett marknadsområde inom Riksbyggen. Riksbyggen har totalt 2 700 

anställda, och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket sedan integreras i respektive 

marknadsområdes arbetsmiljöarbete. Den psykosociala arbetsmiljön definieras utefter faktorer 

som arbetstagarnas besluts- och handlingsutrymme, sociala relationer och organisatoriska 

tillvägagångssätt. Det är således av intresse att undersöka vilka faktorer som är unika för 

marknadsområdet, och Riksbyggen som organisation. Jag vill med denna studie belysa hur 

den psykosociala arbetsmiljön kan te sig inom en organisation, och hur den beskrivs av en 

marknadsområdeschef och fyra fastighetsförvaltare. Mina förhoppningar är att denna studie 
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kan verka för att informera, och skapa en ökad förståelse för det psykosociala 

arbetsmiljöarbetet inom en organisation och hur andra organisationer kan ta lärdom av 

aspekter vilket fungerar bra, och mindre bra.  

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att bedriva en studie vilket skall verka för att skapa en förståelse 

för hur psykosocial arbetsmiljö kan te sig inom en organisation, samt hur den psykosociala 

arbetsmiljön beskrivs av en marknadsområdeschef och fyra fastighetsförvaltare. 

 

● Hur beskriver marknadsområdeschefen organisationens psykosociala arbetsmiljö?  

● Hur beskriver fastighetsförvaltarna organisationens psykosociala arbetsmiljö? 

● Vad har organisationen för förutsättningar för att främja en god psykosocial 

arbetsmiljö? 

 

1.3. Uppsatsens disposition 

Denna uppsats börjar med en inledning vilket redogör för bakgrundsinformation, 

problemformulering, syfte och frågeställningar. Uppsatsen övergår sedan till det kapitel vilket 

redogör för tidigare forskning, i det här kapitlet redogörs det för relevanta aspekter ur den 

psykosociala arbetsmiljön baserat på det teoretiska ramverk vilket studien avhandlar. 

Uppsatsen övergår därefter till teorikapitlet som redogör för Karaseks och Theorells krav-, 

kontroll- och stödmodell och Ansträngnings- och belöningsmodellen.  

 

I metodkapitlet redogörs det för organisationen, metodologisk ansats, urval, analysprocess, 

intervjuguider, validitet och reliabilitet och etiska överväganden. Efter metodkapitlet redogörs 

det för resultatet av det organisatoriska materialet och kvalitativa intervjuerna. I diskussion 

analyseras sedan den insamlade empirin utifrån det teoretiska ramverket vilket studien 

avhandlar, och tidigare forskning. Studien avslutas med slutsatser där studiens syfte och 

frågeställningar besvaras, och sedan anges förslag på vidare forskning.  

 

 1.4. Avgränsning 

Denna studie är utförd på ett av Riksbyggens marknadsområden i Sverige. Den vanligaste 

anställningen inom Riksbyggens marknadsområden är korrelerat till fastighetsförvaltning- och 

skötsel. Studien kommer begränsa sig till en enskild arbetsgrupp, fastighetsförvaltare. 
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Marknadsområdets lokalisation kommer ej delges för att respektera konfidentialitetskravet. I 

denna studie kommer organisationen tituleras som arbetsplatsen, organisationen, företaget 

och/eller marknadsområdet.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Det här kapitlet skall verka för att ge en ökad förståelse för de bakomliggande faktorerna 

vilket påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Kapitlet avhandlar en redogörelse av 

begreppet psykosocial arbetsmiljö samt aspekter vilket påverkar arbetstagares upplevda 

psykosociala arbetsmiljö utifrån det teoretiska ramverk vilket studien avhandlar. Det här 

avsnittet kan således verka för att hjälpa besvara studiens syfte med att skapa en förståelse 

för hur psykosocial arbetsmiljö kan te sig inom en organisation.  

 

2.1. Psykosocial arbetsmiljö 

Psykoanalytikern Erik H. Eriksson definierar utifrån Freuds teorier begreppet psykosocial 

som en process där individer utvecklas i samspel med andra (Lennerlöf, 1991). Psykosocial är 

således ett begrepp vilket belyser individers samspel med sin sociala omgivning. Begreppet 

har sedan implicerats i arbetsmiljöarbete, där det avhandlar det sociala samspelet mellan 

arbetstagare och den sociala arbetsmiljön. Rubenowitz (2004) fastställer att arbetsmiljöarbete 

tidigare har fokuserat på den fysiska arbetsmiljön, så som belysning och ergonomi men att 

alltmer fokus nu börjat läggas på arbetstagarnas sociala- och psykologiska behov. Varför 

organisationer tidigare fokuserat på den fysiska arbetsmiljön kan dels bero på okunskap, men 

även på att psykosociala arbetsproblemen kan anses vara svårdefinierbara med hänsyn till att 

det berör arbetstagares känslor, och unika upplevelser.  

 

Theorell (2003) anger att svenska organisationer under 1970–1980-talet började bli alltmer 

inkluderade vid demokratiska processer. Theorell fastställer att det i 

befolkningsundersökningar om levnadsförhållanden från 1970–1980-talet framkommer att 

yrkesverksamma svenskar fick alltmer inflytande över deras arbetsförhållanden, och 

svenskarna fick även en förbättrad kompetensutveckling. Inflytande, och 

medbestämmandeprocesser blev således vitalt för ett arbetsmiljöförbättrande arbete. Theorell 

redogör för utvecklandet av Saltsjöbadsavtalet vilket gav svenskar rätt till att påverka arbetets 

utformning och utförande. Theorell anger att medbestämmandet således inte handlar om 

slentrianmässiga omröstningar utan om delaktighet, engagemang och kommunikation. 
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Theorell menar att denna förnyelse i lag blev en vändpunkt för det nya arbetslivet, och denna 

lag jämfördes med allmän rösträtt.  

 

Rubenowitz (2004) anser att en god psykosocial arbetsmiljö grundas på individernas unika 

behov. Rubenowitz menar att det baseras på individens uppfattning av den sociala 

verkligheten, och att det är unikt för respektive individ vad som är vitalt för 

behovstillfredsställelsen. Rubenowitz hävdar att den psykosociala arbetsmiljön kan påverkas 

av arbetstagarens upplevda arbetsbelastning, belöning, och organisatoriska samhörighet. 

Andersson et al. (2006) definierar arbetstagarens enskilda uppfattning av egenkontroll, 

arbetsbelastning, arbetsgemenskap och stimulans som faktorer vilket påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön. Rubenowitz (2004) hävdar att organisationers psykosociala 

arbetsmiljö har en direkt effekt på arbetstagarnas arbetstrivsel, och sjukfrånvaro.  

 

2.2. Socialt stöd 

Enligt House et al. (1988) är socialt stöd en social process, där arbetstagare får och ger stöd 

inom det egna sociala nätverket. Ljungblad och Näswall (2009) anger att individer ofta känner 

ett behov av stöd vid hög arbetsbelastning, och det kan ges genom goda råd eller att någon 

lyssnar. Theorell (2003) anser att det upplevda sociala stödet kan påverkas av arbetsgruppen, 

och av allmänna organisatoriska frågor. House et al. (1988) redogör för en prospektiv studie 

av samhällspopulationer vilket påvisar att avsaknad av sociala relationer medför en ökad risk 

för dödlighet.  

 

Socialt stöd är enligt Ljungblad och Näswall (2009) ett omfattande begrepp, och det kan 

fördelas i två grupper, känslomässigt- och instrumentellt stöd. Det känslomässiga stödet kan 

ske genom samtal, och bekräftelse från arbetskollegor och arbetsgivare. Samtal kan ske 

genom utvecklingssamtal, eller avstämning. Vidare kan bekräftelse ges genom beröm, och 

uppmärksammade av arbetstagarens enskilda beslutsfattande. Det instrumentella stödet kan 

ske genom kompetens, eller vilotid. Kompetens avhandlar arbetstagarens 

utvecklingsmöjligheter, och den kompetens arbetstagaren innehar i korrelation till 

arbetsuppgifterna. Vidare kan vilotid te sig som arbetstagarens möjlighet till avlastning, och 

stimulerande aktiviteter. Det finns även informativt stöd vilket är information, råd och 

återkoppling vilket når arbetstagaren. I en studie av Jacobson et al. (2001) om socialt stöd, 

påvisades det att motsättningar inom en organisation kan påverka upplevelsen av det sociala 
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stödet till det negativa, och det sociala stödet kan då istället uppfattas stressfullt. En studie av 

House och Wells (1978) redogör för det sociala stödets påverkan på arbetstagarens 

stressrelaterade ohälsa. Studien påvisade att arbetstagare vilket har högt socialt stöd enbart 

upplever viss ohälsa vid stress, medan arbetstagare med lågt socialt stöd upplever hög ohälsa 

vid stress.  

 

Rubenowitz (2004) definierar gemenskapen inom en organisation som en bidragande faktor 

till den upplevda psykosociala arbetsmiljön. Gemenskap kan vidare förankras genom sociala 

aktiviteter inom organisationen. Olsen (2009) redogör för sociala aktiviteters inverkan på 

arbetstagares upplevda arbetsengagemang, och arbetstillfredsställelse. I organisationer vilket 

det råder ett signifikant arbetsengagemang med tillit förbättras den interna kvalitén, 

lönsamheten och produktiviteten (Zak, 2017). Olsen (2009) hävdar att sociala aktiviteter kan 

mildra, och lösa interna organisatoriska problem. Olsen exemplifierar det här genom att 

belysa om en hotellkedja, och deras flaggskeppshotell vilket blev attackerat av terrorister år 

2008. Olsen anger att hotellkedjans chef senare framträdde i en intervju, där det framkom att 

det vid återöppningen av hotellets hade skett publika böner för alla 1 700 arbetstagare på 

hotellet, och deras namn hade sagts högt. Olsen påpekar att denna typ av scenarion enar 

arbetsstyrkan på en djupare nivå. 

 

2.3. Krav och kontroll 

Theorell (2003) redogör för begreppet arbetsdemokrati vilket har sitt ursprung i 

arbetspsykologi och arbetssociologi, begreppet syftar till att belysa arbetstagarnas 

organisatoriska inflytande. Arbetardemokrati avhandlar arbetstagarnas beslutsutrymme, och 

redogör för deras upplevda uppgiftskontroll, deltagande i beslutsfattande och kompetens att 

utöva kontroll. Uppgiftskontroll är arbetstagarens upplevda kontroll över arbetets utformning, 

och utförande. Deltagande i beslutsfattande innebär att arbetstagaren har ett övergripande 

inflytande organisatoriskt beslutsfattande, och sådant som rör arbetstagaren enskilt genom 

exempelvis arbetstider. Deltagande i beslutsfattande rör de strukturella och organisatoriska 

arbetsförhållandena. Det kan således handla om informationsmöten på arbetsplatsen där 

arbetstagarna får möjlighet att påverka organisatoriska beslut. Kompetens att utöva kontroll 

innebär att arbetstagaren besitter kompetens nog för att kunna hantera oväntade situationer i 

arbetet. 
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Theorell (2003) menar på att arbetstagarens handlings- och beslutsutrymme för att utöva 

kontroll över sitt arbete är fundamentalt för hälsan. Arbetstagare vilket inte upplever 

delaktighet, och samverkan på arbetsplatsen riskerar således att drabbas av ohälsa. Theorell 

påpekar att arbetstagares välmående förbättras vid inflytande, och delaktighet vilket leder till 

en god produktivitet. En förutsättning för att främja delaktighet för arbetstagare är att de 

tilldelas information, och därmed kan påverka organisatoriska processer. Omfattande 

handlings- och beslutsutrymme påvisar en hög egenmakt över arbetet. Theorell redogör för 

den ideala arbetssituationen vilket innefattar rimliga krav, bra socialt stöd och ett bra 

beslutsutrymme. Theorell hänvisar till Whitehallstudien där statstjänstemän i England 

undersöktes påvisades en stark korrelation mellan bristande beslutsutrymme och 

sjukskrivning. Theorell menar på att det således bör råda balans i handlings- och 

beslutsutrymmet hos arbetstagarna för att reducera en ökad risk för sjukskrivning. 

 

2.4. Ansträngning och belöning 

Leighton (2020) konstaterar att individer gillar att bli belönade och uppmärksammade för sina 

goda arbetsinsatser. Leighton påpekar att det kan vara svårt att belöna och uppmärksamma 

varje enskild arbetsinsats, men att arbetsgivare bör söka efter tillfällen att belöna och 

uppmärksamma arbetstagarna. Leighton anger att kontinuerligt uppmärksammande av 

arbetstagarnas arbetsinsatser förbättrar produktiviteten, och företagskulturen. I en Sovjetisk 

spikfabrik ville arbetsgivarna förbättra arbetstagarnas produktivitet (Appelo, 2015). När 

arbetsgivarna betalade arbetstagarna för den totala vikten av de producerade spikarna, blev 

spikarna större. När arbetsgivarna betalade arbetstagarna för antalet producerade spikar, blev 

spikarna mindre. Belöning kan således anses ha en direkt påverkan på arbetstagarnas 

motivation, och arbetsengagemang. 

 

Appelo (2015) exemplifierar sex olika regler vilket kan anses väsentliga att ta hänsyn till vid 

organisationers utförande av belöningssystem. 

 

1. Lova inte belöning i förväg. 

2. Håll utlovade belöningar små. 

3. Belöna kontinuerligt. 

4. Belöna i allmänhet, inte privat. 

5. Belöna beteenden, och inte bara resultat. 
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6. Belöna arbetskollegor, inte bara underordnade. 

 

Leighton (2020) hävdar att belöning inte behöver vara materiell genom exempelvis en bonus, 

utan kan även te sig psykologiskt och socialt. Leighton definierar tilltugg som en typ av 

belöning, där arbetsgivaren kan belöna arbetsgruppen genom att bjuda på tilltugg när 

gemensamma och organisatoriska mål uppfylls. Leighton anger även sociala aktiviteter som 

en typ av belöning. Sociala aktiviteter kan motivera, och inspirera arbetstagarna. Genom att 

ha ett kontinuerligt belöningssystem där arbetstagarna får kontinuerlig belöning, och inte bara 

resultatorienterad belöning ökar arbetstagarnas allmänna arbetsmotivation och produktivitet 

(Appelo, 2015). 

 

2.5. Sammanfattning 

Studiens syfte är att bedriva en kvalitativ studie vilket skall verka för att skapa en förståelse 

för hur psykosocial arbetsmiljö kan te sig inom en organisation, samt hur den psykosociala 

arbetsmiljön beskrivs av en marknadsområdeschef och fyra fastighetsförvaltare. För att kunna 

besvara studiens syfte är det således vitalt att inneha kunskap om tidigare forskning 

beträffande det ämne och teoretiska ramverk vilket studien har till syfte att avhandla. Denna 

studie verkar för att belysa det unika empiriska fält vilket denna studie avhandlar i korrelation 

till studien. Genom att belysa de aspekter vilket har en direkt påverkan på den upplevda 

psykosociala arbetsmiljön ökar således den bakomliggande förståelsen för studiens ändamål. 

 

3. TEORI 

Det teoretiska ramverk vilket denna studie avhandlar har valts med omsorg utefter studiens 

syfte, och frågeställningar. Karaseks och Theorells krav-kontroll- och stödmodell och 

Ansträngnings- och belöningsmodellen avhandlar sådana aspekter ur den psykosociala 

arbetsmiljön vilket kan anses vara relevant för studiens syfte. Den psykosociala arbetsmiljön 

handlar övergripande om arbetstagares psykiska välmående, och hälsa i arbetet. I korrelation 

till den tidigare forskningen vilket denna studie redogör för skall det teoretiska ramverket 

belysa psykosocial arbetsmiljö genom ett nytt empiriskt fält. 

 

3.1. Karaseks och Theorells krav-kontroll- och stödmodell 

Karaseks och Theorells krav-kontroll- och stödmodell avhandlar aspekter vilket har en direkt 

inverkan på individers upplevda stressnivå (Karasek & Theorell, 1990). Den här modellen 
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lämpar sig således väl för studier av psykosocial arbetsmiljö inom organisation. Modellen 

utgörs av olika kombinationer av kontroll i korrelation till krav. Kontroll över arbetet kan vara 

hur och när arbetet skall utföras eller inflytande och delaktighet i internt beslutsfattande. 

Kraven kan te sig som fysiska eller psykiska, och baseras på mängd eller svårighet. Theorell 

(2009) menar att individers psykiska krav kan påverkas av individers upplevda besluts- och 

handlingsutrymme. Även hur organisationer förmedlar stöd till sina medarbetare kan påverka 

upplevelsen av psykiska krav. När faktorerna krav och kontroll kombineras uppstår fyra olika 

typer av arbeten: 

 

1. Avspända arbeten - Låga krav och hög kontroll. 

2. Aktiva arbeten - Höga krav och hög kontroll. 

3. Spända arbeten - Höga krav och låg kontroll. 

4. Passiva arbeten - Låga krav och låg kontroll. 

 

Theorell (2003) redogör för det spända arbetet med höga krav, och låg kontroll vilket har 

påvisats generera i en högre fysisk- och psykisk sjukdomsproblematik. Theorell definierar 

“Iso-spända”-arbeten som ett arbete med höga krav, låg kontroll och viss avsaknad, eller total 

avsaknad av socialt stöd. Det “Iso-spända”-arbetet är en motpol till det Karasek och Theorell 

(1990) definierar som den optimala arbetssituationen. Det ”Iso-spända”-arbetet kan således 

bidra till stressrelaterad ohälsa. Den optimala arbetssituationen för arbetstagare är enligt 

Theorell rimliga krav, socialt stöd, och hög kontroll. Något vilket kan te sig genom handlings- 

och beslutsutrymmet för arbetstagarna, och hur den överordnade samråder med sina 

medarbetare. Theorell (2009) anger att det aktiva arbetet har påvisats motverka stressrelaterad 

ohälsa, och har således goda förutsättningar för att individer skall uppleva en hög arbetstrivsel 

inom organisation.  

 

Theorell (2003) definierar krav, kontroll och stöd som omgivningsfaktorer vilket går att 

förbättra genom arbetsorganisatoriska tillvägagångssätt. Det är exempelvis viktigt att 

organisationen tar hänsyn till arbetstagarnas kompetens i korrelation till arbetsuppgifterna. 

Vid aktiva arbeten kan arbetstagarna påverka arbetets utformning enligt deras egna 

förutsättningar. Det aktiva arbetet kan således anses ge goda förutsättningar för att främja 

arbetstagarens enskilda kompetenser i korrelation till arbetsuppgifterna. 
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Enligt Karasek och Theorell (1990) kan socialt stöd ges från överordnade och arbetskollegor. 

Det sociala stödet definieras enligt Theorell (2003) som goda relationer hos organisationens 

arbetsstyrka. När arbetskollegor ger stöd sig emellan ökar deras gemensamma inflytande i 

beslutsprocesser. Det med hänsyn till att det sociala stödet bidrar till en ökad förståelse för 

den andres visioner, och de kan därmed enas. Det organisatoriska stödet kan påverkas av 

arbetsgruppens sammanhållning, och genom organisatoriska tillvägagångssätt. Theorell 

(2003) anger att det är vitalt att det råder en ömsesidig målbild inom organisationen. Genom 

att ha en sammansvetsad arbetsgrupp med gemensam lönesättning och målsättningsprinciper 

kompenserar det sociala stödet vid interna utmaningar. Interna utmaningar kan te sig som 

konflikter i arbetsstyrkan, eller organisatoriska förändringar. Theorell anger att 

organisationens målsättningsprinciper kontinuerligt bör diskuteras med arbetstagarna, och 

lönesättning bör ske gemensamt för att främja god social sammanhållning inom 

organisationen. 

 

3.2. Ansträngnings- och belöningsmodellen 

Johannes Siegrist introducerade under 1990-talet Ansträngnings- och belöningsmodellen. 

Modellen grundas på individers upplevelse av ansträngning och belöning i korrelation till 

arbetet, och dess effekt på individers hälsa (Siegrist, 1996). Siegrist (1996; 2002) redogör för 

det sociala utbyte mellan individer, där det sociala utbytet utgör en grundtanke om 

ömsesidighet i arbetssituationer. Vid obalans mellan ansträngning och belöning ökar risken 

för stressrelaterad ohälsa (Siegrist, 2002). För att undvika en ökad risk för stressrelaterad 

ohälsa är det viktigt att individer upplever sig få en rimlig belöning för sina arbetsrelaterade 

ansträngningar.  

 

Siegrist (1996) definierar individers ansträngning utefter en kombination av yttre krav 

(extrinsic) och inre krav (intrinsic). De yttre kraven utgör de krav vilket arbetet ställer på 

individen, och de inre kraven utgör de krav vilket individen ställer på sig själv. Ansträngning 

kan vidare fördelas i två subgrupper, interna- och externa omständigheter. De inre 

omständigheterna avser individens självuppfattning, och individuella krav. De inre 

omständigheterna utgör individens unika drivkrafter, och ambitioner. De externa 

omständigheterna avser de krav vilket omgivningen ställer på individen, och kan grundas på 

organisatoriska normer. De externa omständigheterna kan utgöra övertidsarbete, och utökat 

ansvarstagande utanför befattningens ramar. Vid obalans mellan inre- och externa 
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omständigheter kan individen uppleva en obalans mellan ansträngning och belöning. Något 

vilket omgivningen kan bemöta med oförstånd, då de inre omständigheterna inte tydligt 

uppenbaras för omgivningen. Siegrist definierar denna obalans till overcommitment, och 

individerna vilket upplever det till overachievers. 

 

Siegrist (1996) definierar fördelningen av belöning utifrån de tre aspekterna materiell, social 

och psykologisk. En ansträngning kan således belönas genom en löneökning (materiell), 

beröm (social) eller positiv feedback (psykologisk). Anställningstrygghet antyder Siegrist 

även är något som skall betraktas som en typ av socialt beröm, vilket är vidare debatterat. De 

materiella och immateriella belöningarna kan enligt Siegrist medföra en ökad självkänsla, och 

kontroll över arbetssituation och arbetsuppgifter.  

 

4. METOD OCH MATERIAL 

I det här kapitlet presenteras organisationen mer ingående, vidare redogörs det för studiens 

metodologiska ansats, analysprocess, urval, intervjuguider, reliabilitet och validitet och 

etiska överväganden.  

 

4.1. Organisationen 

Riksbyggen grundades år 1940 och är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med 

bostadsrättsföreningar och kunder vilket är kommersiella- och offentliga fastighetsägare 

(Riksbyggen, 2021). Riksbyggens huvudsakliga verksamhet är att förvalta och utveckla 

attraktiva bostäder. De vanligaste befattningarna inom Riksbyggen är fastighetsförvaltare och 

fastighetsskötare. Riksbyggen har 300 kontor, och bedriver verksamhet på cirka 430 orter 

inom Sverige. Totalt är det cirka 3 000 anställda hos Riksbyggen. Inom det marknadsområde 

vilket denna studie avhandlar är det 22 anställda, varav fyra med befattningen 

fastighetsförvaltare.  

 

Riksbyggen är ett kooperativt företag, och verksamheten ägs således av de som berörs av 

verksamheten. Riksbyggens nettoomsättning år 2019 var 7 664 mkr. Styret är demokratiskt, 

och vinsten tillfaller dess medlemmar. Ett kooperativt företag delar på ägarskapet, och således 

det övergripande ansvaret. Ett kooperativ är inte en företagsform, utan mer riktlinjer för hur 

kooperativet skall bedrivas i kontrast till värderingar och målbild. Ett kooperativ värnar om 

självförsörjning, demokrati och socialt ansvarstagande. 



15 

 

 

Det marknadsområde vilket denna studie avhandlar är en av de största fastighetsförvaltarna 

inom den ort vilket de är verksamma. Marknadsområdet arbetar med cirka 80 

bostadsrättsföreningar och kommersiella- och offentliga fastighetsägare. Arbetet innefattar 

bland annat ekonomisk- och teknisk förvaltning, drift, skötsel och utveckling. 

 

4.2. Metodologisk ansats 

Denna studie utgör en kvalitativ innehållsanalys av dokumentstudier och semistrukturerade 

intervjuer, vars syfte är att skapa en djupare förståelse för ett fenomen (Bryman, 2018, s. 456). 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur psykosocial arbetsmiljö kan te sig 

inom en organisation, samt hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs av en 

marknadsområdeschef och fyra förvaltare. Den kvalitativa ansatsen verkar för att främja 

närhet till respondenternas unika erfarenhet, och perspektiv i korrelation till det som skall 

undersökas (Bryman, 2018, s. 487–488). Således fick jag ta del av arbetssätt, och upplevelser 

vilket är unika för marknadsområdet.  

 

Bryman (2018, s. 561) anger att intervjuer är den mest frekvent använda metod inom den 

kvalitativa forskningen. Denna studie avhandlar semistrukturerade intervjuer och 

dokumentstudier av organisatoriskt material. Semistrukturerade intervjuer främjar enligt 

Bryman (2018, s. 563) flexibilitet i svaren. Genom att använda sig av olika källor hävdar 

Bryman (2018, s. 467–468) att reliabiliteten i studien förankras. Dokumentstudierna utgör 

material vilket har tilldelats av marknadsområdeschefen, vidare av material inhämtat från 

organisationens hemsida. Materialet från dokumentstudierna verkar för att undersöka 

organisationens förutsättningar för att främja en god psykosocial arbetsmiljö. 

 

Studiens respondenter informerades i inledande skede att intervjuerna skulle spelas in.  

Bryman (2018, s. 577) påpekar att inspelning och transkribering av material underlättar 

studiens analysprocess. Vidare möjliggör det för att få tillgång till respondenternas unika 

ordalag. Anteckningar kan anses vara limiterade, och specifika uttryck kan gås miste om 

(Bryman, 2018, s. 593). Intervjuerna genomfördes digitalt via Teams, vilket är en plattform 

för företagskommunikation. Intervjuerna pågick i cirka 40–45 minuter. Valet att använda sig 

av en internetbaserad plattform var med hänsyn till de rådande restriktioner av 

coronapandemin, och att vi befann oss på olika orter. Under intervjuerna var kamera och ljud 
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påslaget vilket möjliggjorde en granskning av respondenternas kroppsspråk, och minspel. 

Bryman (2018, s. 579) anger att digitala intervjuer kan medföra problematik med 

ljudupptagning och internetuppkoppling. Intervjuerna fortlöpte bra, med undantag för vissa 

problem med internetuppkopplingen vilket påverkade ljudupptagningen i inspelningarna. 

Således var vissa ord svåra att urskilja, och det behövdes förankras med respondenterna i 

efterhand.  

 

4.3. Analysprocess 

Intervjuerna transkriberades direkt efter intervjuernas genomförande för att inte gå miste om 

unika intryck vilket inhämtats (Trost, 2010, s. 147). Transkriberingen separerades i två 

dokument, ett för marknadsområdeschefen och ett för förvaltarna. Separationen medförde en 

tydligare uppdelning, och underlättande således vid kodningsprocessen. Den transkriberade 

empirin analyserades därefter enligt teman utefter de teoretiska ramverk vilket studien 

avhandlar. Dokumentstudierna analyserades även enligt tematisk analysmetod för att 

sammanställningen av empirin skulle bli enhetlig, och mer lätthanterlig vid analys.  

 

4.4. Urval 

Jag var i tidigt skede intresserad av att undersöka Riksbyggen eftersom det är en av Sveriges 

största fastighetsförvaltare, och således en stor arbetsgivare. Det var viktigt för mig att 

marknadsområdet skulle vara på en mindre ort med hänsyn till att ledarskapet och 

personalarbetet blir mer lokalstyrt inom marknadsområdet. Marknadsområdeschefen bedriver 

ett självständigt arbete med bland annat personalarbete, rekrytering och budgetering. Således 

blir ledarskapet mer förankrat inom marknadsområdet. Vidare är det intressant att undersöka 

hur en chef, vilket inte innehar någon personalutbildning, bedriver personalrelaterat arbete 

utan direkt stöd från lokal HR. Med dessa aspekter i åtanke inledde jag kontakt med det 

marknadsområde jag var intresserad av genom att kontakta deras marknadsområdeschef per 

telefon. Kontaktuppgifter återfanns på Riksbyggens egen hemsida. Jag förklarade mitt syfte 

med undersökningen, och frågade om de var intresserade av att delta i en studie om 

psykosocial arbetsmiljö. Marknadsområdeschefen ansåg att det var av intresse, och 

kontaktade därefter den centrala HR-avdelningen på huvudkontoret i Stockholm för 

godkännande.  
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Bryman (2018, s. 506) påpekar att det inte behövs ett omfattande urval vid studier vilket skall 

främja respondentens upplevelse av den sociala verkligheten, det med hänsyn till att studiens 

syfte är att skapa en djupgående förståelse för respondentens upplevelser. Respondenterna för 

denna studie är valda enligt det Bryman (2018, s. 296) anger som målstyrt urval. Målstyrt 

urval anges av Bryman (2018, s. 498) utgöra majoritet av de kvalitativa studierna. Målstyrt 

urval innebär att urvalet är baserat enligt krav vilket ger förutsättningar för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Således ansågs respondenterna innefatta de krav vilket ger 

förutsättning för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Bryman (2018, s. 496) 

redogör för tre olika typer av målstyrt urval, vilket är kvoturval, teoretiskt urval och 

snöbollsurval. Denna studie avhandlar snöbollsurvalet där marknadsområdeschefen slussade 

vidare aktuella respondenter för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

Studiens respondenter är en marknadsområdeschef, och fyra förvaltare. I den befintliga 

arbetsgruppen arbetar totalt fyra förvaltare, och således kan generalisering dras inom den 

befintliga arbetsgruppen av förvaltare. Genom att begränsa studien till en enskild arbetsgrupp 

inom organisationen blir resultat och analys mer konkretiserad utefter deras unika 

arbetsbelastning. Dock skall det tas till beaktning att det här enbart är utifrån ett enskilt 

marknadsområde, och således går det ej att generalisera till hela organisationen. 

 

4.5. Intervjuguider 

Denna studie avhandlar två intervjuguider, en för marknadsområdeschefen (Bilaga 1) och en 

för förvaltarna (Bilaga 2). Intervjuguiderna är utformade för att främja studiens validitet, och 

är således utformade för att undersöka det som avses att undersökas enligt studiens syfte och 

frågeställningar (Trost, 2010, s. 133). Intervjuguiderna syftar till att belysa respondenternas 

erfarenhet och uppfattning av den organisatoriska psykosociala arbetsmiljön. Intervjuguiderna 

är semistrukturerade, och utformade med olika teman (Bryman, 2018, s. 563). Bryman (2018, 

s. 563) anger att semistrukturerade intervjuer medför flexibilitet. Bryman (2018, s. 566–567) 

hävdar att förutsättningarna för en kvalitativ studie är att intervjuaren är en god lyssnare, 

flexibel och öppensinnad. Således gjordes avsteg från intervjuguiderna för att ge utrymme för 

respondenterna att redogöra, och utveckla de teman inom psykosocial arbetsmiljö vilket de 

var specifikt intresserade av. 
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Intervjuguiderna är deduktiva och tematiserade utefter det teoretiska ramverk vilket studien 

avhandlar. Det här för att säkra en god validitet (Trost, 2010, s. 133). Intervjuguiderna är 

tematiserade, och dess teman är bakgrund, psykosocial arbetsmiljö, socialt stöd och krav och 

kontroll. Tematiseringen genererar i en övergripande struktur, och underlättar således vid 

analysprocess. Genom att tematisera intervjuguiderna finns det risk att studien begränsar 

respondenternas upplevelser till de teman vilket avhandlas, och andra intressanta aspekter kan 

gås miste om. Med hänsyn till det här ställdes följdfrågor utefter respondenternas intressen. 

Unika följdfrågor kan dock påverka respondenternas förutsättningar vid intervjuerna, vilket 

kan påverka studiens reliabilitet.  

 

Intervjuguiden är utformad med enkla och övergripande frågeställningar för att undvika 

eventuell missuppfattning (Bryman, 2018, s. 566 & 571). Vid intervjuerna missuppfattades 

ändå vissa frågeställningar, och förtydligande följdfrågor behövdes ställas. Genom att 

kontinuerligt bekräfta, och återupprepa det respondenten angav kunde missuppfattningar 

klargöras under intervjun. Intervjuguiderna avhandlar frågeställningar om respondenternas 

psykiska hälsa i korrelation till arbetet, vilket jag som intervjuare ansåg kunde upplevas 

obehagligt för respondenterna. Jag granskade således kontinuerligt respondenternas 

kroppsspråk, och minspel för att försöka urskilja eventuellt obehag. Vid intervjuerna framkom 

det dock inga anspelningar på att frågeställningarna skapade obehag, och inga åtgärder 

behövde göras. 

 

4.6. Reliabilitet och validitet 

Bryman (2018, s. 467) anger att tillförlitlighet och äkthet är två vitala begrepp inom den 

kvalitativa forskningen och är likställda till reliabilitet och validitet. Tillförlitlighet och äkthet 

används för att beskriva kvalitén på en studie. Tillförlitligheten i denna studie har förankrats 

genom att respondenterna kontinuerligt under intervjuerna fick ta del av mina uppfattningar, 

och tolkningar av det som sagts. Således fick respondenterna möjlighet att avbryta, och 

korrigera eventuella missuppfattningar. Vidare har jag bedrivit en studie där jag som forskare 

kontinuerligt försökt återge omfattande beskrivningar beträffande studiens forskningsprocess, 

och diskussion av resultat.  

 

Äktheten i denna studie har förankrats genom att respondenterna, och empirin har redovisats 

på ett ärligt sätt. Problematiken med den kvalitativa ansatsen är att empirin blir begränsad till 
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den enskilde forskarens subjektiva upplevelse av det ämne som avhandlas. Empirin blir 

således begränsad utefter forskarens tolkningar, och tidigare erfarenheter. Något vilket kan 

anses ha en påverkan på studiers reliabilitet. Således försökte jag kontinuerligt arbeta med att 

bedriva en öppensinnad forskning där jag kritiskt granskade mina tolkningar. Det här gjordes 

genom att jag förankrade den enskilde transkriberade empirin från respektive intervju med 

enskild respondent (Bryman, 2018, s. 470–472). Något vilket jag ansåg bidra till en ökad 

medvetenhet, och öppenhet för mig som forskare. 

 

4.7. Etiska överväganden 

I denna studie tillämpas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2020). 

Studien värnar om forskningskravet och individskravet. Forskningskravet redogör för 

tillgängligheten av kunskap, och att den ska utvecklas och fördjupas. Individskravet redogör 

för det skydd respondenterna omfattas av, det här genom att de ej får utsättas för fysisk- 

och/eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkningar. 

 

Med hänsyn till informationskravet informerades respondenterna om deras rättigheter och 

förutsättningar inför respektive intervju (Vetenskapsrådet, 2020). Respondenterna 

informerades vidare om studiens syfte, och de villkor och förutsättningar för deras deltagande. 

Det är enligt samtyckeskravet respondenterna som bestämmer huruvida de vill delta i studien, 

och samtycke för deltagande måste ges. All information som tilldelades mig som forskare 

skall vara konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet. Transkribering och kodning gjordes 

således med avsikt till att ej undanröja respondenternas identitet. Allt material om 

respondenterna användes enbart i forskningssyfte med hänsyn till nyttjandekravet.  

 

Denna studie kan medföra att känslig information uppdagas, och att arbetsgivaren får ta del av 

det. Således verkade jag vid transkribering och kodning av intervjuerna för att främja 

konfidentialitetskravet. Intervjuerna utelämnar således information gällande namn, kön och 

marknadsområde på respondenterna. Eftersom marknadsområdet är litet, och respondenterna 

för denna studie utgör hela arbetsgruppen av förvaltare skulle en inkludering av denna typ av 

information kunna undanröja respondenternas identitet.  
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5. RESULTAT 

Det här kapitlet avhandlar det bearbetade empiriska materialet vilket har insamlats från 

dokumentstudier och semistrukturerade intervjuer. Resultatet har delats in i två avsnitt vilket 

är organisatoriskt material och intervjuer. I avsnitt organisatoriskt material resulteras 

Riksbyggens arbetsmiljöpolicy, kompetensutveckling, ansvar och ledarskap och delaktighet. I 

avsnitt intervjuer redogörs det för respondenterna, psykosocial arbetsmiljö, socialt stöd och 

krav och kontroll.  

 

5.1. Organisatoriskt material 

5.1.1. Riksbyggens arbetsmiljöpolicy 

Det framkommer i dokumentstudier av organisatoriskt material att Riksbyggen har en intern 

arbetsmiljöpolicy vilket regleras i dokumentet Så här arbetar vi – HR, Arbeta med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöpolicyn avhandlar hur arbetsförhållandena skall 

vara inom organisationen för att främja en god arbetsmiljö, och förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet. Riksbyggen anger att arbetsmiljöpolicyn skall verka nationellt för alla 

marknadsområden, och hur den impliceras i respektive marknadsområde är unikt. Riksbyggen 

anser att en god och inspirerande arbetsmiljö är viktigt för att nå företagsövergripande mål 

och vara en attraktiv arbetsgivare. Det framkommer vidare att Riksbyggen vill skapa en 

arbetsmiljö där deras medarbetare utvecklas, presterar och trivs.  

 

För att uppnå ett långsiktigt hållbart arbetsliv med en fungerande affärsverksamhet 

framkommer det att Riksbyggen bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med utgångspunkt 

i lagstiftning och interna strategier. Riksbyggens arbetsmiljöfrågor avhandlar fysiska, sociala 

och organisatoriska arbetsförhållanden med inriktning på förebyggande och hälsofrämjande 

insatser. Arbetsmiljöperspektivet anges impliceras för att vara en naturlig del i den dagliga 

verksamheten. Det framkommer att marknadsområdeschefer har ansvar för respektive 

marknadsområde, och de skall arbeta med att bedriva ett arbetsmiljöfrämjande arbete. Vidare 

anges det att Riksbyggens medarbetare också har ett ansvar för att främja arbetsmiljöarbetet, 

och följa de gemensamma arbetssätten vilket råder nationellt inom Riksbyggen.  

 

” Det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet på Riksbyggen styrs av arbetsmiljölagen 

och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt våra synsätt och policies. Med systematiskt 

arbetsmiljöarbete avser arbetsgivarens arbete med att kontinuerligt undersöka, genomföra 
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åtgärder och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 

förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. ” – Riksbyggen. 

 

5.1.2. Kompetensutveckling 

Riksbyggen anges arbeta för en arbetsplats med stimulerande arbetsuppgifter och 

utvecklingsmöjligheter (Riksbyggen, 2021). Riksbyggen hävdar att de värnar om individens 

enskilda utveckling som individ och medarbetare. “När du utvecklas så utvecklas företaget”. 

Det framkommer vidare att Riksbyggens kompetensutveckling innefattar aktiviteter, och 

dagliga insatser i arbetet. Riksbyggen hävdar att de värnar om ett gemensamt utvecklande av 

både medarbetare och organisationen. Det gemensamma utvecklandet anger Riksbyggen 

uppnås genom dagligt lärande, och individuella utbildningsprogram. De individuella 

utbildningsprogrammen är utefter vilken roll medarbetaren har inom organisationen, och är 

till stor del digitaliserade genom en intern plattform som heter Kunskapshuset.  

 

” För oss handlar kompetensutveckling om alla aktiviteter och insatser som sker för att 

utveckla medarbetaren och företaget – från lärandet i det dagliga arbetet till 

utbildningsprogram skräddarsydda för olika behov och yrkesroller.” – Riksbyggen. 

 

Utöver det dagliga lärandet, och de individuella utbildningsprogrammen framkommer det att 

Riksbyggen erbjuder sina medarbetare ett unikt utbildningsbidrag. Utbildningsbidraget anges 

avse kompetensutveckling utanför den yrkesmässiga utvecklingsplanen för respektive 

medarbetare. Syftet anges verka främjande för medarbetarnas personliga utveckling där 

medarbetarna fritt får förankra deras intressen i nya kunskaper. Således är det medarbetarnas 

fria val vad utbildningsbidraget skall gå till. Några olika ändamål vilket utbildningsbidraget 

har lagts på anges, och där omnämns bland annat danskurs och körkortslektioner.  

 

” Unikt för Riksbyggen är vårt utbildningsbidrag. Bidraget avser kompetensutveckling som 

ligger utanför den yrkesmässiga utvecklingsplanen.” – Riksbyggen.  

 

Utöver det som tidigare angetts anger Riksbyggen sig även erbjuda interna chefsutbildningar. 

Utbildningarna anges verka för att chefer skall kunna utvecklas i sina befintliga roller, eller 

medarbetare vilket utvecklas till nya och potentiella chefer. Riksbyggen anser att kvalitén på 

det interna chefs- och ledarskapet är en avgörande framgångsfaktor för organisationen, och 

således är det en prioritet. För att främja det här anges Riksbyggen arbeta med intern 
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ledarförsörjning, och ledarutveckling. Den interna utvecklingen är något som löpande 

framkommer, och hänvisar till Riksbyggens avsikt till att främja medarbetarnas 

utvecklingspotential internt inom Riksbyggen. 

 

5.1.3. Ansvar och ledarskap  

Det interna ledarskapet är något Riksbyggen framkommer sig bedriva ett omfattande arbete 

om (Riksbyggen, 2021). Riksbyggen anser att en bra arbetsmiljö med engagerade medarbetare 

är korrelerat till organisationens lönsamhet. Vidare hävdar Riksbyggen att chefs- och 

ledarskapet är nära korrelerat till medarbetarskapet, och att båda parterna krävs för en 

fungerande och lönsam verksamhet. Det anges att chefer inom Riksbyggen har tre 

övergripande ansvarsområden. Ansvarsområdena anges innefatta att driva verksamheten 

framåt, vara en företrädare för Riksbyggen och att säkerställa arbetsmiljön. Riksbyggen anger 

sig värna om den kommunikativa förmågan hos sina chefer, och vill att de ska vara 

nytänkande och framåtsträvande gällande idéer och utveckling av medarbetare.  

 

” På Riksbyggen jobbar vi mycket med vårt ledarskap. För vi vet att allt från en bra 

arbetsmiljö med engagerade medarbetare till vår lönsamhet som företag börjar just där. ” – 

Riksbyggen. 

 

5.1.4. Delaktighet 

Inflytande, delaktighet och långsiktighet är tre aspekter vilket Riksbyggen anges uppmuntra 

sina medarbetare till att bejaka (Riksbyggen, 2021). Riksbyggen påpekar att dessa aspekter är 

viktiga för att kunna bedriva en effektiv affärsverksamhet. Riksbyggen anger att de värnar om 

att deras medarbetare skall känna sig viktiga, och delaktiga i organisatoriska processer och 

beslut. Medarbetarna anges således uppmuntras till att delge idéer vilket kan förbättra 

verksamheten. ” Bra idéer som förbättrar verksamheten på ett eller annat sätt är mer än 

välkomna. ”. Vidare påpekar Riksbyggen att medarbetarna skall vara informerade om deras 

enskilda bidragande till att organisatoriska målsättningar uppnås. Riksbyggen definierar 

organisationens hörnstenar till engagemang, ansvar, förtroende och samarbete. 

 

”Utgångspunkten är att Riksbyggens medarbetare ska kunna påverka och vara delaktiga i så 

många frågor som möjligt som berör deras arbete och arbetsmiljö. För att kunna göra detta 

måste medarbetarna ha tillgång till information som berör deras arbete och arbetsplats. En 
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förutsättning för detta är samverkan i form av den kontinuerliga dialogen mellan chef och 

medarbetare som bl.a. sker i det dagliga arbetet, på arbetsplatsträffar och i 

medarbetarsamtal.” – Riksbyggen. 

 

Riksbyggen anges även verka för samverkan i det övergripande arbetsmiljöarbetet. 

Samverkan ter sig lokalt inom respektive marknadsområde genom arbetsplatsträffar. Det 

grundläggande för samverkan i Riksbyggen anges vara allas möjlighet till påverkan, och 

delaktighet. Det framkommer att Riksbyggen värnar om att inkludera medarbetarna i frågor 

som direkt rör deras arbete, och arbetsmiljö. Således anges medarbetarna ha en direkt 

inverkan på handlings- och beslutsutrymme i korrelation till deras arbete. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet anges sedan ha en årlig uppföljning, och utvärdering. 

 

5.2. Intervjuer 

5.2.1. Respondenterna 

Chef 1 är cirka 60 år gammal, och har arbetat på Riksbyggen i 20 år. Chef 1 är 

marknadsområdeschef och har arbetat i sin nuvarande tjänst i 15 år. Chef 1 ansvarar för hela 

marknadsområdet beträffande personal- och arbetsrelaterade frågor. Marknadsområdet har 22 

anställda, och de arbetar främst med fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel. 

 

Förvaltare 1, 2, 3 och 4 är cirka 40–50 år gammal, och har arbetat på Riksbyggen i 1–5 år. 

Respondenterna arbetar som fastighetsförvaltare, och ansvar således för förvaltningen av 

Riksbyggens fastigheter inom marknadsområdet. Arbetet innefattar upprättning av 

underhållsplaner, och fastighetsskötsel. Arbetet innefattar även att säkra föreningarnas 

kundnöjdhet gentemot Riksbyggen som förvaltande organisation. 
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5.2.2. Psykosocial arbetsmiljö 

Respondenterna ansåg att psykosocial arbetsmiljö var ett svårbeskrivet begrepp. 

Respondenterna var osäkra vad som ingick i den psykosociala arbetsmiljön. Respondenterna 

var överens att den fysiska och psykiska arbetsmiljön var nära korrelerat, de var dock osäkra 

hur. De gemensamma termer vilket framkom vid respektive intervju var arbetsmiljö, 

arbetskollegor och kommunikation. Respondenterna var överens att en god psykosocial 

arbetsmiljö innebär god kommunikation mellan chef och medarbetare. Respondenterna ansåg 

det viktigt att prata med varandra, och inte om varandra, vilket kan grundas i tidigare 

erfarenheter inom marknadsområdet, där arbetskollegor pratat om varandra, och inte med 

varandra. Respondenterna var vidare överens om att välmåendet inom organisationen är en 

viktig del av den psykosociala arbetsmiljön.  

 

“Psykosocial arbetsmiljö är ganska svårt att beskriva så som jag tror det är, men det har nog 

med utförandet av arbetet, arbetsmiljö, arbetskamraterna och helheten på arbetsplatsen. “- 

Förvaltare 1.  

 

Arbetsmiljö, arbetskollegor och kommunikation var de ledande orden vid beskrivandet av den 

psykosociala arbetsmiljön enligt respondenterna. Det skall råda en god arbetsmiljö på 

arbetsplatsen där arbetskollegor har ett ömsesidigt utbyte av varandras kunskaper och 

erfarenheter. Det skall även råda en god kommunikation på arbetsplatsen med främjandet av 

en stark företagskultur. Chef 1 anger att det finns ett samverkansråd på arbetsplatsen i vilket 

de fackliga organisationerna, skyddsombuden och cheferna ingår. Samverkansrådet skall 

verka för att främja en god arbetsmiljö, där förvaltarna inkluderas i beslutsfattande. 

Respondenterna ansåg att det rådde en god psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen idag. 

 

“Idag är den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen god, det har tidigare funnits 

konflikter såklart, men idag tycker jag det är jättebra. Mina arbetskollegor är öppna och 

ärliga, och vi kan alltid fråga varandra om råd och hjälp vid behov. “- Förvaltare 2.  

 

Det har tidigare varit konflikter inom arbetsplatsen beträffande arbetskollegors 

förhållningssätt gentemot varandra. Det har varit problematik med den vardagliga 

kommunikationen, där bland annat arbetskollegor inte hälsat på varandra. Konflikterna löstes 

genom att tillägna en förmiddag för sociala aktiviteter där arbetstagarna fick ge varandra 

positiv feedback. Utefter den feedback som gavs inrättades gemensamma kontorsregler som 
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arbetsplatsens anställda skulle förhålla sig till. Kontorsreglerna förankrades i dokumentet Vårt 

gemensamma ”trivas på jobbet” kontrakt. Kontorsreglerna innehåller således allmänna 

riktlinjer beträffande attityd, och bemötande. Respondenterna anser att kontorsreglerna har 

bidragit till en bättre sammanhållning, och gemenskap i den allmänna arbetsgruppen. 

 

“Utifrån alla de här övningarna som vi hade, så tog personalen fram våra gemensamma 

kontorsregler som vi skulle förhålla oss till. Vi gjorde ett “Vårt Gemensamma Trivas På 

Jobbet Kontrakt.”. - Chef 1.  

 

Marknadsområdets arbetsmiljöpolicy är utformat enligt den handlingsplan vilket 

huvudkontorets företagsledning har tagit upp med hjälp av HR-avdelningen. Handlingsplanen 

omformuleras sedan för att integreras i respektive marknadsområde. Integreringen skall verka 

för att främja respektive marknadsområdes förutsättningar beträffande arbetsbörda, 

företagskultur och resultat. Chef 1 anger att det görs en riskanalys vid integrering av en ny 

handlingsplan för att kontrollera dess påverkan på marknadsområdet. 

 

Förvaltare 1, 2, 3, och 4 anser sig vara informerade om marknadsområdets arbetsmiljöpolicy. 

Respondenterna hänvisar främst till organisationens intranät som informationskälla för 

arbetsmiljöfrågor, och de definierar inga specifika regelverk eller riktlinjer inom 

arbetsmiljöpolicyn. Således går det att anta att deras kunskap beträffande arbetsmiljöpolicyn 

är ytlig. Chef 1 säger att nyanställda även får en folder med information beträffande 

arbetsmiljöarbetet. Chef 1 anger att det inte finns något kapitel enbart för den psykosociala 

arbetsmiljön, utan det sammanvävs i den övergripande arbetsmiljöpolicyn, vilket går att 

bekräfta efter dokumentstudier av organisatoriskt material. Chef 1 hänvisar till att ohälsa, 

sjukfrånvaro och kompetensutveckling kan vara aspekter ur den psykosociala arbetsmiljön 

vilket har integrerats i den allmänna policyn. 

 

“All information vi medarbetare behöver finns på vårt intranät Rio. Om jag undrar något om 

företagets arbetsmiljöpolicy kan jag enkelt kolla upp det, sen att det är digitaliserat gör det 

ännu smidigare att söka, och leta sig fram till relevant information.” - Förvaltare 3. 

 

Organisationen har övergripande mål beträffande deras arbetsmiljöarbete. Målen innefattar 

social hållbarhet, sjukfrånvaro och personalomsättning. Chef 1 anger att organisationen 

arbetar med säkerställande insatser för att främja en god arbetsmiljö, vilket kan ske genom 
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sociala aktiviteter eller extrainsatta samtal. Det här är även något vilket omnämns i det 

organisatoriska materialet. Chef 1 anger att de säkerställande insatserna görs genom att 

granska det interna ledarskapet, och upprätta ledarskaps- och medarbetarindex vilket sedan 

presenteras till berörda parter årligen.  

 

5.2.3.  Socialt stöd 

Resultatet påvisar att respondenterna värnar om den sociala tillvaron på arbetsplatsen, och att 

deras arbetskollegor påverkar upplevelsen av stöd och trivsel. Respondenterna upplever att 

arbetsgruppen är sammansvetsad, och att det råder en gemensam målbild inom 

marknadsområdet utefter organisationens allmänna handlingsplaner.  

 

“Vår arbetsgrupp är väldigt sammansvetsad. Vi hjälps alltid åt med arbetsuppgifter, och vi 

arbetar gemensamt för att nå företagets mål. Det är skönt att veta om att sina kollegor finns 

där, och att de ger stöd när man behöver. Det påverkar hela ens välmående på arbetet.” - 

Förvaltare 4. 

 

Chef 1 säger att marknadsområdet anordnar på initiativ av arbetstagarna sociala aktiviteter 

som exempelvis filmkvällar, julbord och sommarutflykter, något vilket övriga respondenter 

bekräftar. Chef 1 anser att en tydlig företagskultur bidrar till goda resultat, något vilket även 

Förvaltare 1 påpekar. Förvaltare 1, 2, 3 och 4 anger att de upplever att arbetsgruppen har det 

roligt, och de känner en stark tillit gentemot sina arbetskollegor. Chef 1 anger att alla inom 

marknadsområdet deltar i de sociala aktiviteterna, vilket kan förbättra arbetsgruppens 

sammanhållning. 

 

“Innan Covid-19 körde vi fyra filmkvällar per år, en AW med filmkväll där respektive 

arbetsgrupp fick välja vilken film de ville se. Vi har även haft tävlingar där vi hade race med 

skrivbordsstolar, och vem som fortast kunde ta sig runt en slinga. Vid vanliga år har vi även 

julbord, och ibland även sommarutflykter där vi åker iväg och övernattar. Sen nu till påsk har 

vi en tävling i vem som är mest gulklädd och ”kycklingaktig”, den som vinner får pris. Såna 

här aktiviteter gör även att vi får en väldigt bra sammanhållning, för alla deltar. ” - Chef 1.  

 

Förvaltare 1, 2, 3 och 4 anser att de känner sig delaktiga i marknadsområdet, och att de 

upplever socialt stöd från deras chef. Respondenterna anger att de uppmuntras till att vara 

delaktiga vid beslutsfattande, och att de får förlägga arbetsuppgifter och arbetstid i samråd 
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med arbetskollegor och chef. Chef 1 anger att organisationen uppmuntrar till samverkan, och 

Chef 1 vill att arbetstagarna skall vara aktiva vid arbetsplatsträffar, det med hänsyn till att 

arbetsplatsträffarna är för arbetstagarna.  

 

“Chefen frågar och vill att vi skall vara delaktiga, och det är jag jättetacksam för att vi får 

vara. “- Förvaltare 2.  

 

Respondenterna anser sig uppleva ett bra socialt stöd på arbetsplatsen. Förvaltare 1, 2, 3 och 4 

upplever att det sociala stödet ges från chef, arbetskollegor och föreningar. Respondenterna 

anger att det sociala stödet kan ske genom positiv feedback i form av beröm, och 

uppskattning. Respondenternas upplevda bekräftelse, och erkännande av arbetsinsatser kan 

således påverka det upplevda sociala stödet inom organisationen. Genom att erkänna sina 

medarbetares bedrifter etableras således en tillit mellan chef och förvaltare. Det här kan 

således anses påverka den allmänna sammanhållningen i organisationen. Förvaltare 1, 2, 3 

och 4 påpekar att de vid behov kan be sina arbetskollegor om hjälp. Öppenheten mellan 

arbetskollegor kan vara en indikation att det råder jämlikhet i gruppen, där alla är lika viktiga. 

 

“Vi har en väldigt speciell rangordning på jobbet, ingen är bättre än någon annan.” - Chef 1.  

 

Chef 1 säger att arbetstagarna får återkoppling för sina arbetsprestationer via 

medarbetarsamtal, och daglig interaktion. Chef 1 påpekar att det är lättare att ge negativ 

feedback än positiv, och att det alltid är lättare att skälla än berömma. Chef 1 hävdar att 

återkoppling inte alltid behöver vara genom ord, eller materialistiska belöningar utan det kan 

även vara att bry sig om sina arbetstagare. Förvaltare 1 fastställer att medarbetarsamtalen 

enbart inträffar en gång per år, och att det kan behövas mer bekräftelse när det är tuffa 

perioder med bokslut och årsredovisningar.  

 

“Jag ger positiv feedback om någon gjort något bra, en ryggdunk, sedan är det alltid lättare 

att ge negativ feedback än positiv, och det är alltid lättare att skälla än berömma. Det är 

viktigt att visa att man bryr sig.” - Chef 1.  

 

Chef 1 anger att förvaltarna belönas genom bonus om ägarna inom kooperativet får utdelning. 

Chef 1 hävdar att förvaltarna belönas genom att uppmärksamma goda insatser, främst i form 

av affärer, något vilket övriga respondenter bekräftar. Uppmärksammandet kan ske genom 
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beröm, och/eller sociala aktiviteter. Vidare anger respektive respondent att belöning kan ske 

genom tilltugg, vilket oftast brukar vara tårta eller smörgåstårta. Chef 1 förtydligar att 

berömmet sker kollektivt, och inte till den enskilde individen. Förvaltare 1, 2, 3 och 4 anser 

att belöning främst sker genom beröm och uppskattning. Förvaltare 1 och 2 hänvisar främst 

till att deras belöning är nöjda kunder, och bra resultat. 

 

“Jag belönas genom beröm och uppskattning, och ibland om vi får in nya kunder så belönas 

vi med tårta. Det kan kännas fånigt, men jag tycker sådant är viktigt, att få höra att man gör 

ett bra jobb. ” - Förvaltare 2.   

 

5.2.4.  Krav och kontroll 

Respondenterna upplever sig vara inkluderade i beslutsfattande som berör deras arbete, vilket 

även organisationen anger sig värna om. Respondenterna anser sig ha kontroll över hur och 

när arbetet skall utföras. Arbetets utförande sker efter respondenternas egna förutsättningar, 

dock med undantag för perioder med bokslut och årsredovisningar där respondenternas 

utförande ej baseras på deras egna förutsättningar utan på externa krav. De externa kraven kan 

således uppleves höga, då det är utanför förvaltarnas handlings- och beslutsutrymme gällande 

kunskap, och deadline. 

 

“Chefen litar på oss att vi gör vårt jobb, och vi har ju egna befogenheter. Jag skulle säga att 

vi har jättemycket inflytande över vårt arbete, och det är jag också tacksam för att man har.” 

- Förvaltare 2.  

 

Respondenterna påpekar att kraven är utformade efter säsong, och att det råder högre krav vid 

bokslut och årsredovisningar. Förvaltare 1 anger att kunskapen beträffande bokslut och 

årsredovisningar aldrig riktigt fästs, då det inträffar så pass sällan. Respondenterna anger att 

kunskapsluckan bidrar till att det är svårt att finna balans under dessa perioder, och att det 

behövs mer socialt stöd från chefen under dessa perioder. 

 

“Nu är vi förvaltare inne i en ganska tuff period med både bokslutsmöten och 

årsredovisningar, och det är ju bara en gång om året så man blir aldrig riktigt vass på det, 

man känner sig aldrig hundraprocentigt säker när man gör något så pass sällan. Då behöver 

man kanske lite mer push av chefen.”. – Förvaltare 1.  
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Chef 1 anger att krav ställs utefter medarbetarens roll, och sedan finns det mer generella krav 

för marknadsområdet, något vilket övriga respondenter bekräftar. Chef 1 redogör för de mer 

generella kraven inom marknadsområdet vilket är att firmabilar skall framföras på ett visst 

sätt, och arbetstider skall hållas. Chef 1 säger att medarbetarna inkluderas i beslut genom 

arbetsplatsträffar, något vilket övriga respondenter även omnämner. Chef 1 påpekar att 

förvaltare får vara med och bestämma vilka ledamotsuppdrag de tar sig an, och för vilka 

föreningar de vill vara förvaltare. Chef 1 anger att förvaltarna gemensamt får förlägga arbetet 

sig emellan, och att alla har eget ansvar med befogenheter. Förvaltare 1, 2, 3 och 4 anger att 

kraven är att arbetet skall skötas, men att vägen dit är upp till var och en. Förvaltarna har även 

en frihet att påverka arbetets utformning utefter deras egna önskemål och förutsättningar.  

 

“Medarbetarna får vara med och bestämma om våra ledamotsuppdrag och vilka föreningar 

de skall sitta som ledamot i, vilken förening de skall vara ekonom för och för vilken förening 

de skall vara förvaltare för. Detta för att de själva vet hur mycket arbete som krävs med 

respektive kund, och de kan då förlägga det sig emellan på ett bra sätt för att främja en mer 

jämlik arbetsbörda.” - Chef 1.  

 

6. DISKUSSION 

Studiens syfte var att skapa en förståelse för hur psykosocial arbetsmiljö kan te sig inom en 

organisation, samt hur den psykosociala arbetsmiljön beskrivs av en marknadsområdeschef 

och fyra fastighetsförvaltare. Det här gjordes genom en kvalitativ studie, med 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet från studien påvisar en korrelation mellan krav, 

kontroll och socialt stöd. Studien påvisar även en korrelation mellan ansträngning och 

belöning. Det här kapitel redogör för diskussion av relationen mellan resultat, teori och 

tidigare forskning samt diskussion av relationen mellan resultat och metod.  

 

6.1. Diskussion av relationen mellan resultat, teori och tidigare forskning 

6.1.1. Krav och kontroll 

Enligt Karaseks och Theorells krav- kontroll- och stödmodell (1990) kan förvaltarna anses ha 

ett aktivt arbete med en hög egenmakt, det med hänsyn till handlings- och beslutsutrymmet.  

Handlings- och beslutsutrymmet ter sig genom att förvaltarna får påverka arbetets utformning 

och utförande, något vilket även regleras i det organisatoriska materialet. Vidare uppmuntras 

förvaltarna vara med och påverka det organisatoriska och lokala beslutsfattandet inom 



30 

 

marknadsområdet. Förvaltarna får således delta vid beslutsfattande beträffande vilka 

föreningar de skall vara ledamot i, och arbeta för. Theorell (2009) anger att psykiska krav kan 

påverkas av arbetstagarnas upplevda besluts- och handlingsutrymme, vilket kan anses vara 

god inom marknadsområdet med undantag för tunga arbetsperioder med bokföring och 

årsredovisningar. Utöver de perioderna kan marknadsområdet anses ha en optimal 

arbetssituation där det råder rimliga krav, socialt stöd och ett omfattande beslutsutrymme 

(Theorell, 2003).   

 

Vid tunga perioder med hög arbetsbörda ökar kraven, och kontrollen minskar. Enligt 

Karaseks och Theorells krav- kontroll- och stödmodell (1990) kan det tyda på att det aktiva 

arbetet blir alltmer åt det spända arbetet. De tunga perioderna med ökad arbetsbelastning är 

grundade på förvaltarnas externa krav på bokföring och årsredovisningar. Karasek och 

Theorell (1990) hävdar att krav kan te sig som psykiska, och fysiska och baseras på mängd 

eller svårighet. Förvaltarna anger att arbetets svårighetsgrad ökar vid bokslut och 

årsredovisningar, och att de ej känner sig tillräckligt kompetenta inom det området. 

Förvaltarna påpekar att deras kompetens är låg med hänsyn till att det inte görs kontinuerligt, 

och således fästs inte kunskapen. Vid dessa perioder kan det anses viktigt att det sociala stödet 

fungerar, och kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare blir alltmer viktig. 

Chefen befinner sig troligtvis i en annan typ av arbete enligt Karaseks och Theorells (1990) 

definitioner av arbete, då möjligtvis det aktiva arbetet med hänsyn till befattningen. Dock är 

det viktigt att chefen infinner sig i att det kan se annorlunda ut för olika arbetsgrupper inom 

marknadsområdet, och att vid vissa perioder behövs mer socialt stöd för att underlätta vid 

diverse arbetsprocesser. Om det skulle råda en brist på det sociala stödet finns det risk för det 

Karasek och Theorell definierar som det ”Iso-spända”-arbetet, vilket igenkänns som ett arbete 

med höga krav, låg kontroll och avsaknad av socialt stöd. Något vilket kan anses vara en 

motpol till den optimala arbetssituationen. 

 

Förvaltarnas definition av krav är tillsynes mest inriktat på det Siegrist (1996) anger som yttre 

krav enligt Ansträngnings- och belöningsmodellen. De yttre kraven avhandlar krav vilket 

arbetet ställer på förvaltarna, medan inre kraven avhandlar krav vilket förvaltarna ställer på 

sig själva. Förvaltarnas upplevda krav grundas på yttre krav vilket organisationen ställer på 

förvaltarna beträffande arbetets utförande och bokföring och årsredovisningar. Kraven kan 

enligt Siegrist (1996) grundas på interna och organisatoriska normer vilket exempelvis kan 

vara hur förvaltarna skall framföra arbetsfordon, eller hur organisationen tidigare genomfört 
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bokföring och årsredovisningar. Arbetsgruppen av förvaltare kan anses vara relativt ung med 

hänsyn till att de arbetat 1–5 år inom befattningen på Riksbyggen. Således kan det nuvarande 

arbetssättet grundas på tidigare normer gällande hur det skall förläggas, och hur den sociala 

belöningen enligt Siegrist (1996) skall fortlöpa.  

 

6.1.2. Socialt stöd 

Enligt Karaseks och Theorells krav- kontroll- och stödmodell (1990) kan stöd ges från 

överordnade och arbetskollegor. Förvaltarna anser att de upplever socialt stöd från både chef 

och arbetskollegor. Således kan upplevt socialt stöd från chef och arbetskollegor mildra 

psykiska krav vilket uppstår vid tunga perioder med hög arbetsbörda, och låg kontroll. I 

tidigare forskning anger Ljungblad och Näswall (2009) att stöd vid hög arbetsbelastning kan 

ges genom goda råd, eller bara genom att någon lyssnar. Genom att uppleva ett kontinuerligt 

stöd genom daglig interaktion kan även tilliten förankras mellan arbetskollegorna. Förvaltarna 

anger även att de vid hög arbetsbelastning kan informera sin chef, och därmed få det stöd de 

behöver för att ta itu med arbetsuppgiften. Genom att ha en närvarande chef, vilket ger socialt 

stöd till förvaltarna förankras tilliten och det kan anses bidra till en alltmer öppen 

kommunikation mellan överordnad och arbetskollegor inom organisationen. 

 

Det sociala stödet inom marknadsområdet sker genom ett årligt medarbetarsamtal där 

förvaltarna får återkoppling för sitt arbete. Utöver medarbetarsamtal anger förvaltarna att de 

får återkoppling från arbetskollegor och föreningar genom daglig interaktion. Förvaltarna var 

ense om att den viktigaste typen av återkoppling var från deras föreningar. Det kan således 

tyda på att förvaltarna värnar om den sociala belöningen vilket Siegrist (1996) redogör för i 

Ansträngnings- och belöningsmodellen. Vidare kan det tyda på att förvaltarna värnar om det 

känslomässiga stödet, där bekräftelse ges genom samtal, vilket Ljungblad och Näswall (2009) 

redogör för i tidigare forskning om socialt stöd. Genom att etablera en god kontakt med sina 

föreningar, där arbetet belönas, kan även förvaltarnas sociala status påverkas inom 

marknadsområdet alternativt inom föreningar. Siegrist (1996) redogör för social status som en 

typ av belöning, vilket då kan anses förankras genom bra utfört arbete och god kontakt med 

föreningarna. 

 

Förvaltarna anger att det råder en god sammanhållning i marknadsområdet, men att det 

tidigare funnits konflikter. Konflikterna löstes genom att tillägna en dag åt sociala aktiviteter 

där arbetskollegorna fick ge varandra positiv feedback, och gemensamma kontorsregler 
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upprättades. Något vilket även Olsen (2009) påpekar i tidigare forskning ha en mildrande 

effekt på organisatoriska problem. Sociala aktiviteter kan således anses verka gynnsamt inom 

det här marknadsområdet beträffande sammanhållningen. Leighton (2020) redogör för i 

tidigare forskning om sociala aktiviteter som en typ av belöning. Vidare går det att anta att 

sociala aktiviteterna kan uppfattas som en typ av social belöning enligt Ansträngnings- och 

belöningsmodellen (Siegrist, 1996). Sociala aktiviteter kan anses verka gynnsamt för 

förvaltarnas arbetstillfredsställelse, och arbetsengagemang. Vidare kan det medföra att 

kommunikationen mellan förvaltarna förankras, det med hänsyn till att sociala aktiviteter kan 

anses verka gynnsamt för fördjupade relationer. 

 

6.1.3. Ansträngning och belöning 

Siegrist (1996;2002) redogör i Ansträngnings- och belöningsmodellen för det sociala utbytet 

mellan individer vilket är en grundtanke om en ömsesidighet i arbetssituationer. Förvaltarna 

anser att det i marknadsområdet råder en överensstämmande vision om hur belöning skall ges, 

och hur. I tidigare forskning definierar House et al. (1998) att det sociala utbytet kan te sig 

som en social process där individen får, och ger stöd till andra vilket är inom ramen för ett 

socialt nätverk. Förvaltarna anger att deras prestationer belönas, och det genom beröm, 

uppmärksamhet och emellanåt tilltugg. Siegrist (1996) hävdar att belöning kan te sig 

materiellt, psykologiskt och socialt. Förvaltarna säger att belöning främst sker genom beröm, 

vilket är social belöning, och tilltugg vilket kan anses vara en typ av materiell belöning. Det 

kan således anses råda olika typer av belöningssystem inom marknadsområdet, vilket 

kompletteras. I tidigare forskning påpekar Rubenowitz (2004) att uppmärksammande av 

arbetsprestationer kan vara viktigt för hur arbetstagare upplever sin arbetssituation. Således 

går det att anta att kontinuerligt uppmärksammande av förvaltarnas arbetsinsatser påverkar 

övriga arbetsrelaterade faktorer, och arbetsengagemanget.  

 

I tidigare forskning definierar Appelo (2015) sex regler vilket bör impliceras i organisationers 

belöningssystem. De regler vilket kan anses återspeglas i det här marknadsområdet är 

kontinuerlig belöning, belöning av arbetskollegor och belöning i allmänhet. Förvaltarna anger 

att de kollektivt belönas för sina arbetsinsatser, och att hela marknadsområdet firas för deras 

gemensamma bedrifter. Förvaltarna säger att belöningen sker kontinuerligt i det dagliga 

arbetet, och vidare framkommer det att förvaltarna är bra på att ge social belöning till 

varandra. Förvaltarna anser att de berömmer, och lyfter varandra i deras dagliga arbete. En av 

de regler vilket marknadsområdet inte tillämpar är belöning för beteende, och inte bara 



33 

 

resultat. Förvaltarna redogör för belöning som något prestationsrelaterat, och således belönas 

inte deras unika beteende. Det kollektiva beteendet hos arbetstagarna kan anses ha en 

omfattande inverkan på arbetsgruppens välmående, och sammanhållning. Således kan 

beteende vilket gynnar organisationen anses befogat för belöning, då det kan påverka arbetets 

kvalité. Förslagsvis skulle ett införande av belöning av beteende kunna öka arbetets kvalité, 

och sammanhållningen i arbetsgruppen. 

 

6.1.4. Organisatoriska förutsättningar 

Organisationen kan anses ha goda förutsättningar för att främja den psykosociala arbetsmiljön 

utefter det organisatoriska material vilket har avhandlats. Riksbyggen presenterar en generös 

arbetsmiljöpolicy, samverkansråd, och ett övergripande handlingsutrymme för sina 

arbetstagare. Organisationen erbjuder även kompetensutveckling, och arbetstagarna kan söka 

sig till kompetens. Karasek och Theorell (1990) anger att det är viktigt att arbetstagarnas 

kunskaper överensstämmer med arbetsuppgifterna, således kan kompetensutvecklingen 

utveckla arbetstagarnas befintliga kompetenser. Organisationen bedriver ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete, och värnar om samverkan i marknadsområdet. Theorell (2003) hävdar att 

en förutsättning för att främja delaktighet för arbetstagare är att arbetstagarna tilldelas 

information, och kan påverka organisatoriska processer och tillvägagångssätt. Det här kan 

anses överensstämma med hur organisationen främjar samverkan enligt arbetsplatsträffar där  

arbetstagarna tilldelas organisatoriska beslut, och information, vidare får arbetstagarna 

framföra förslag 

 

Förvaltarna säger sig vara väl informerade om organisationens arbetsmiljöpolicy, och chefen 

anger att nyanställda även får en folder vilket innehåller information om organisationens 

arbetsmiljöarbete. Dock går det att anta att förvaltarnas kunskap inom organisationens 

arbetsmiljöpolicy är ytlig, då förvaltarna enbart hänvisar till organisationens intranät, och inte 

till några specifika regler och riktlinjer. Organisationens arbetsmiljöpolicy har inget eget 

kapitel för psykosocial arbetsmiljö, utan det integreras i den allmänna arbetsmiljöpolicyn. 

Något vilket kan vara problematiskt då de psykosociala aspekterna reduceras, och kanske rent 

av inte anses vara tillräckligt viktiga för att tilldelas ett eget kapitel.  
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6.2. Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

Det metodologiska tillvägagångssättet vilket denna studie avhandlar är kvalitativ 

innehållsanalys med semistrukturerade intervjuer och dokumentstudier av organisatoriskt 

material. Det med hänsyn till studiens syfte, och frågeställningar. Genom att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer går det att samla empiri från den enskilde förvaltarens 

upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Vidare medför denna metod en flexibilitet 

beträffande eventuella intressen i intervjuguiden från respondenterna, och således kan 

eventuella följdfrågor formuleras. Dokumentstudier medför en djupare förståelse av det 

organisatoriska material vilket marknadsområdeschefen, och förvaltarna förväntas agera, och 

arbeta utefter. Således bidrar det med en ökad förståelse beträffande interna begrepp, och 

tillvägagångssätt vilket är unika för organisationen.  

 

Observation är en alternativ metod inom den kvalitativa forskningen, vilket brukar 

kompletteras med intervjuer för att förankra trovärdigheten. Observation valdes bort vid 

denna studie med hänsyn till att det hade varit för begränsande i den mån att det ej 

kontinuerligt går att granska respondenterna med hänsyn till distansarbete, och den rådande 

coronapandemin. Vid framtida forskning skulle dock en komplettering med observation 

möjliggöra en mer ingående granskning av marknadsområdeschefen och förvaltarna i realtid, 

och hur deras beskrivelser i intervjuerna förankras i deras omedvetna, eller medvetna 

förhållningsätt.  

 

Valet att bedriva en studie inom ett enskilt marknadsområde istället för att bedriva en 

jämförande studie av olika marknadsområden är med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställningar. Jag var intresserad av att granska hur den psykosociala arbetsmiljön kan te 

sig inom en organisation, och hur det upplevs av en marknadsområdeschef och fyra förvaltare. 

Studiens fokus låg således på att bedriva en belysande studie med fokus på den enskildes 

upplevelser. Genom att begränsa studien till ett enskilt marknadsområde förankras således 

respondenternas unika erfarenheter och upplevelser. En jämförande studie hade dock kunnat 

bidragit till fler slutsatser. 
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7. SLUTSATSER 

Sammanfattningsvis för att besvara studiens syfte och frågeställningar beskriver 

marknadsområdeschef och förvaltare att det råder en god psykosocial arbetsmiljö med hänsyn 

till upplevt krav, kontroll, ansträngning, belöning och socialt stöd. Det teoretiska ramverk, och 

tidigare forskning vilket studien avhandlar har förankrats, och bekräftats i denna organisation. 

Organisationen kan anses ha goda förutsättningar för att främja den psykosociala 

arbetsmiljön, vilket förankras genom övergripande samverkan, systematiskt arbetsmiljöarbete, 

möjlighet till kompetensutveckling och uppföljande handlingsplaner för respektive förvaltare. 

Organisationen anordnar på initiativ av förvaltarna sociala aktiviteter vilket kan anses 

förstärka arbetsgruppens sammanhållning, och det sociala stödet mellan arbetskollegor och 

överordnad. 

 

Förvaltarna har kan anses ha ett övergripande handlings- och beslutsutrymme, och får vara 

delaktiga vid organisatoriskt beslutsfattande inom marknadsområdet. Dock påverkas 

handlings- och beslutsutrymmet negativt vid bokslut och årsredovisningar då det råder en 

kunskapslucka. Förvaltarna får vid stressfulla situationer socialt stöd från överordnad och 

arbetskollegor. Enligt Karaseks och Theorells krav- kontroll- och stödmodell går det således 

att anta att det sociala stödet, och sammanhållningen inom marknadsområdet är gynnsam för 

förvaltarnas arbetsengagemang. Sammanhållningen kan även ha en direkt påverkan på den 

ömsesidiga uppfattningen av hur, och när belöning skall ges för arbetsrelaterade 

ansträngningar.  

 

Organisationer vilket undersöker, och arbetar med den interna psykosociala arbetsmiljön bör 

således ta hänsyn till aspekter vilket det teoretiska ramverk och tidigare forskning redogjort 

för i korrelation till denna studies resultat. Vidare har det framkommit att sociala aktiviteter 

förankrar organisationens sociala stöd och sammanhållning mellan överordnad och 

arbetskollegor. Således kan ett implicerande av sociala aktiviteter påverka organisationers 

sammanhållning positivt. 
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8. VIDARE FORSKNING 

Det kan förslagsvis anses vara upplysande att bedriva vidare forskning om hur den 

psykosociala arbetsmiljön påverkas av coronapandemin. Hur förändras aspekter beträffande 

krav, kontroll, och socialt stöd när arbetet blir per distans, och hur upplever arbetsgivare och 

arbetstagare dessa förändringar. Det skulle således kunna fylla en kunskapslucka beträffande 

den typ av organisatoriska påtryckningar en pandemi har på en organisation och dess 

arbetstagares upplevda psykosociala arbetsmiljö.  
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10. BILAGOR 

10.1. Bilaga 1 – Intervjuguide Marknadsområdeschef 

 

INLEDNING 

- Presentation om mig och mitt examensarbete 

- Intervjuns syfte 

- Riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (Konfidentialitet, etc) 

 

BAKGRUND  

- Ålder 

- Titel 

- Hur länge har du varit anställd på detta företag? 

- Vad är ditt främsta ansvarsområde? 

 

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ 

- Vad är psykosocial arbetsmiljö för dig? 

- Vad är företagets interna arbetsmiljöpolicy/handlingsplan? 

- Finns det något mål med det psykosociala arbetsmiljöarbetet? 

- Hur informeras de anställda om arbetsmiljöpolicyn? 

- Hur ser ni att den psykosociala arbetsmiljön är på arbetsplatsen idag? 

- Tror du den fysiska och psykiska arbetsmiljön har någon påverkan på trivseln? 

- Vilka förändringar inom arbetsmiljöarbetet skulle leda till ökad trivsel enligt dig? 

 

SOCIALT STÖD 

- Hur fungerar kommunikationen mellan dig och dina anställda? 

- Hur får de anställda återkoppling för sina arbetsprestationer? 

- Hur skulle du beskriva arbetsgruppens sammanhållning? 

- Hur belönas de anställda för sina arbetsprestationer? 

 

KRAV OCH KONTROLL 

- Vilka krav ställer du på dina anställdas arbetsprestationer? 

- Hur är dina anställda inkluderade i beslut som fattas inom Riksbyggen? 
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- Hur involveras de anställda vid bestämmandet av hur de skall utforma och utföra sina 

arbetsuppgifter? 

 

10.2. Bilaga 2 – Intervjuguide Förvaltare 

 

INLEDNING 

- Presentation om mig och mitt examensarbete 

- Intervjuns syfte 

- Riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (Konfidentialitet, etc) 

 

BAKGRUND  

- Ålder 

- Titel 

- Hur länge har du varit anställd på detta företag? 

- Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ 

- Vad är psykosocial arbetsmiljö för dig? 

- Hur informerad är du av Riksbyggens interna arbetsmiljöpolicy? 

- Hur ser ni att den psykosociala arbetsmiljön är på arbetsplatsen idag? 

- Vilka förändringar inom arbetsmiljöarbetet skulle leda till ökad trivsel enligt dig? 

- Tror du den fysiska och psykiska arbetsmiljön har någon påverkan på trivseln? 

 

SOCIALT STÖD 

- Hur fungerar kommunikationen mellan dig och dina arbetskollegor? 

- Hur skulle du beskriva arbetsgruppens sammanhållning? 

- Känner du dig delaktig i arbetsplatsen? 

- Upplever du dig få stöd av din chef och dina arbetskollegor? 

- Hur belönas du för dina arbetsprestationer? 

- Hur får du återkoppling för det arbete som utförs? Sker det främst från chefen eller 

arbetskollegorna? 

 

 



42 

 

KRAV OCH KONTROLL 

- Upplever du dig vara inkluderad i beslut som fattas inom Riksbyggen? 

- Hur stort inflytande upplever du dig ha över ditt arbete? 

- Upplever du dig vara involverad vid bestämmandet av hur du skall utforma och utföra 

dina arbetsuppgifter? 

- Upplever du att de krav som ställs på ditt arbete är rimliga? 

- Upplever du att ditt arbete kan vara stressigt? 
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