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Abstract  
Work-related stress can be either positive or negative, but the difficulty is to create a balance 

between demands at work, control at work and social support. High demands at work can 

both motivate, but at the same time result in excessive workload if the individual does not 

have enough control and support. In the real estate sector, it is insufficient with studies among 

work-related stress and by that it is interesting to investigate that sector. The purpose of this 

study is to examine and get an insight of the work related stress at the real estate company 

Kungsleden. The study is based on the “Job demand-control-support” model, which explains 

the relationship between psychological demands at work, control at work and social support 

and how it affects the stress level. In addition to this, the study also aims to investigate how 

the management is working with preventing work related stress. To be able to explain the 

purpose of the study, a method triangulation was conducted, in form of a questionnaire and 

interviews. The questionnaire received 34 answers and nine interviews were conducted. The 

result from the questionnaire show that the majority are positively stressed and are 

experiencing high work demands, high levels of work control and high levels of social 

support. Furthermore, the interviews presented that the management are actively working to 

prevent work-related stress at Kungsleden to create a health-promoting workplace. 
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Sammanfattning  
Arbetsrelaterad stress kan både vara positiv eller negativ, det svåra är att skapa en balans 

mellan arbetskrav, arbetskontroll och arbetsstöd. Höga arbetskrav inom verksamheten kan 

både motivera, men samtidigt leda till en för hög arbetsbelastning om individen inte har 

tillräckligt med kontroll och stöd. Inom fastighetsbranschen är det bristfälligt med studier 

kring ämnet och därmed är det intressant att undersöka branschen. Syftet med studien blir 

således att få en insikt i hur den arbetsrelaterade stressen upplevs inom fastighetsbolaget 

Kungsleden. Studien grundar sig på “Job demand-control-support” modellen som förklarar 

sambandet mellan arbetskrav, arbetskontroll samt arbetsstöd och hur de påverkar stressnivån. 

Studien undersöker även hur ledningen på Kungsleden arbetar med det förebyggande arbetet 

kring arbetsrelaterad stress. För att besvara studiens syfte genomfördes en metodtriangulering, 

i form av en enkätundersökning och intervjuer. Enkätundersökningen gav 34 stycken 

enkätsvar och det genomfördes nio stycken intervjuer. Resultatet från enkätundersökningen 

påvisade att majoriteten är positivt stressade och därmed upplever höga arbetskrav, hög 

arbetskontroll och högt socialt stöd. Från intervjuerna framgick det att ledningen arbetar 

aktivt med att förebygga arbetsrelaterad stress på Kungsleden för att skapa en hälsofrämjande 

arbetsplats.  

 

Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, krav-kontroll-stöd, förebyggande arbete  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet redogörs det för ämnet och studiens bakgrund, där läsaren får en 

förståelse kring arbetsrelaterad stress. Vidare redogörs det för problemet kring huruvida 

stressen är positiv eller negativ för individen samt en presentation av det valda företaget som 

studien grundar sig på. Detta leder sedan till undersökningens syfte, forskningsfrågor och 

avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Krav, tidspress, budgetreduceringar inom verksamheten och ökad konkurrens är några av de 

påfrestningar som kan framkalla stress hos individen. Stressresponsen är likadan nu som förr, 

men det som skiljer dagens nutida miljö är att kraven på människan har förändrats (Theorell 

2012 s.15). En vanlig typ av stress är den arbetsrelaterade stressen. År 1997 var det 5,3 

procent som led av arbetsorsakade besvär till följd av stress i Sverige, medan år 2016 hade 

denna siffra stigit till 11,2 procent. Detta påvisar en påtaglig ökning och att den 

arbetsrelaterade stressen ständigt fortsätter att öka i dagens samhälle (Statistiska Centralbyrån 

2016). 

 

Stress kan ses som en biologisk respons på en belastning och blir även den emotionella 

upplevelsen av en händelse (Krauklis och Schenström 2002 s.59). Förhållanden som 

framkallar stress benämns som stressorer, där det delas in i tre grupper vilka är fysiska, 

sociala och psykiska stressorer. Fysiska stressorer är vanligt förekommande på arbetsplatser 

då arbetstagarna dagligen utsätts för höga ljudnivåer. Sociala stressorer innebär exempelvis att 

individen lider av dåliga ekonomiska förhållanden, arbetslöshet och bristfällig 

arbetstillfredsställelse. Människan utsätts även för många olika psykiska förhållanden, som 

exempelvis tidsbrist och nedstämdhet. Detta innebär att de psykiska stressorerna även kan 

kopplas till individens personlighet. Hur individen reagerar på de olika stressorerna är 

individuellt för varje person och beror bland annat på den genetiska variationen, social 

påverkan och erfarenheter (Krauklis och Schenström 2002 s.60). 
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Arbetsrelaterad stress är en följd av en obalans mellan individens arbetskrav och 

arbetskontroll och hur den hanteras samt en brist i ledarskapet (World Health Organization 

u.å). De huvudsakliga faktorerna som får arbetstagare att uppleva arbetsrelaterad stress är när 

för hög arbetsbelastning och problem i det sociala samspelet inte stämmer överens med 

individens kompetens och kontroll. Bakomliggande faktorer till arbetsrelaterad stress kan 

bero på dålig fysisk arbetsmiljö, ständiga förändringar på arbetsplatsen, tidsbrist, bristande 

motivation och samarbetssvårigheter (Arbetsmiljöverket 2017b). Arbetsrelaterad stress beror 

ofta inte enbart på en bakomliggande faktor, utan för det mesta koopererar flera risker och 

påfrestande faktorer med varandra (Arbetsmiljöverket 2017a s.2).  

 

I värsta fall kan den negativa arbetsrelaterade stressen leda till sjukskrivning. Antalet sjukfall 

till följd av psykiatriska diagnoser har under en femårsperiod1 ökat med 59 procentenheter, 

där stressreaktioner och anpassningsstörningar är de diagnoser som ökat mest 

(Försäkringskassan 2016a s.1). Den arbetsrelaterade stressen drabbar inte enbart individen, 

utan det leder även till höga utgifter till följd av sjukskrivning för både organisationen och 

samhället, som exempelvis i produktionsbortfall (Krauklis och Schenström 2002 s.163). 

Dessutom betalar arbetsgivaren sjuklön på cirka 80 procent av lönen (Försäkringskassan u.å).  

 

För att uppnå en mer hälsosam arbetsplats och undvika arbetsrelaterad stress är det viktigt att 

organisationer arbetar aktivt med att arbetstagarnas kompetens är i balans med arbetskraven. 

Arbetstagaren ska även känna frihet att ha kontroll över sina arbetsuppgifter och känna stöd 

från personer i omgivningen. En hälsosam arbetsplats är inte enbart en miljö som saknar 

skadliga förhållanden, utan där organisationen arbetar hälsofrämjande. Det handlar om att 

personalens hälsa och välmående är en prioritet och en del av arbetet (World Health 

Organization u.å).  

 

Regeringen har tagit fram föreskrifter på vad som krävs av arbetsgivaren för att minska 

ohälsan och sjukfrånvaron. Enligt 3 Kap. 2a§ i Arbetsmiljölagen framgår det att det är 

arbetsgivarens ansvar att upprätthålla en god arbetsmiljö genom att planera, leda och 

kontrollera organisationen (SFS 1977:1160). Enligt 9§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

organisatorisk och social arbetsmiljö, måste arbetsgivaren även se till att organisationen har 

de förutsättningar som krävs för att arbetstagarna ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter, 

																																																								
1 Mellan år 2010-2015 
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utan att riskera att bli drabbade av ohälsa (AFS 2015:4). En god ledning bidrar till att 

arbetstagarna lättare kan hantera stress. Det är även viktigt att arbetsgivaren är observant på 

de anställdas arbetsbelastning och agerar för att förebygga risker genom 

arbetsbetsmiljöarbeten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete består av fyra steg där 

arbetsgivaren ska undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna, åtgärda riskerna och skriva en 

handlingsplan samt kontrollera att åtgärderna har fullföljts (Arbetsmiljöverket 2017b).  

 

Stress varierar inom olika branscher och uttrycker sig olika beroende på verksamhet 

(Arbetsmiljöverket 2017b). De branscher som omfattar den högsta psykiska belastningen och 

antal sjukfall är utbildning samt vård och omsorg. Branscher som bland annat nöjesbranschen 

och fastighetsbranschen visar på lägre nivåer av psykisk påfrestning och antal sjukfall jämfört 

med ovan nämnda branscher. Branscher som hotell- och restaurangverksamhet samt 

försäkringsbranschen befinner sig bland de lägsta nivåerna av psykisk påfrestning 

(Arbetsmiljöverket 2016a s.21; Försäkringskassan 2016b s.3). Genom en undersökning på 

Google Scholar kan det konstateras att det forskats mycket kring arbetsrelaterad stress inom 

branscher som vård och omsorg samt utbildning. I branscher som fastighetsbranschen har det 

däremot inte genomförts många studier kopplat till arbetsrelaterad stress (Google Scholar 

a;b;c u.å). Genom detta är det av intresse att undersöka arbetsrelaterad stress inom de 

branscher där det är bristfälligt med studier kring ämnet. Fastighetsbranschen valdes därför 

för studien. Inom fastighetsbranschen är det många företag som arbetar med att förebygga 

fysisk- och psykisk ohälsa, men de bland de sjukskrivningar som sker inom branschen beror 

de flesta på stress till följd av arbetet (Tollesson 2016). Därmed blir det intressant att 

undersöka stressnivån inom fastighetsbranschen och få en inblick i hur de arbetar för att 

upprätthålla ett hälsosamt arbetsmiljöarbete.  

 

Fastighetsbranschen omfattar olika yrkesroller med olika ansvarsområden för en fastighet, 

som bland annat är fastighetsskötare, fastighetsförvaltare och fastighetstekniker 

(Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2018). Denna studie inriktar sig på fastighetsbolaget 

Kungsleden som arbetar med fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltning kan delas upp i 

teknisk- och ekonomisk förvaltning. Detta innebär ett ansvar för bland annat underhåll och 

reparationer, respektive hyreskontrakt och förhandling av lokalhyror (Arbetsförmedlingen 

2014). Genom denna studie ges det en mindre inblick inom Kungsleden om hur stressnivån 

ser ut inom verksamheten med hänsyn till ett par individers syn och hur ledningen arbetar 

med att upprätthålla en god arbetsmiljö.  
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1.2 Begrepp  
 

Arbetsrelaterad stress definieras som ett samband mellan individen och dess arbetsmiljö. 

Individen uppfattar arbetsrelaterad stress när arbetskraven överskrider förmågan att 

kontrollera kraven (Europeiska arbetsmiljöbyrån 2000).  

 

Negativ stress definieras som när omständigheter varar under en längre period och individen 

inte har kontroll över situationen. Individen känner sig ofta otillräcklig och irriterad i följd av 

den negativa stressen (Assadi och Skansén 2000). 

 

Positiv stress definieras som när individen känner sig engagerad och viljestark samt att 

individen upplever ett tillstånd av stimulans under en begränsad tid. Individen uppfattar 

stressen som en utmaning och har kontroll över situationen (Assadi och Skansén 2000). 

 

1.3 Forskningsmodell 
 

Det har forskats mycket om frågan angående arbetsrelaterad stress och det har därmed 

framställts flera olika modeller för att mäta stressnivån på arbetsplatser2. En av modellerna, 

och som även kommer att tillämpas i studien, är den så kallade “Job demand-control-support” 

(JDCS) modellen. Modellen är framtagen av Robert A. Karasek. JR och upplyser sambandet 

mellan arbetskrav, arbetskontroll och arbetsstöd (Karasek 1979/1998). Det har även 

utvecklats ett instrument, “Job Content Questionnaire” (JCQ), för psykosocial 

arbetsbedömning och som används för att utforma frågor anpassat till modellen. Instrumentet 

har använts i flera olika undersökningar, i flertalet länder, där resultatet har påvisat 

instrumentet tillförlitligt och användbart för att bedöma arbetsrelaterad stress3. Karasek 

beskriver instrumentet som att: “JCQ har översatts till över ett dussin språk. Instrumentet är 

nationellt standardiserbart genom detaljerad verksamhet i flera länder, vilket ger ett 

professionellt betygssystem4”. I denna studie kommer därmed den översatta versionen av 

																																																								
2  Effort-Reward Imbalance Model (Siegrist 2016). Maslow’s Hierarchy of needs och Stums performance 
pyramid (Osabiya 2015). 
 
3  Enligt undersökningar genomförda i Sverige, Japan och Danmark (Karasek et al. 2007; Kawakami et al. 1995; 
Kristensen et al. 2005). 
 
4  “The JCQ has been translated into over a dozen languages. The instrument is nationally standardizable by 
detailed occupation in several countries, providing an occupational scoring system.” (Karasek 1998 s.323).  
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instrumentet, “The Swedish Demand-Control-Support Questionnaire”, att tillämpas (Sanne et 

al. 2005). 

 

1.4 Kungsleden  
 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som grundades år 1994 som erbjuder lokaler för 

människors arbetsdag. De äger, förvaltar samt utvecklar kontor och fastigheter inom Sverige. 

Organisationens huvudkontor är beläget i Stockholm, men bedrivs även från deras 

regionkontor i Göteborg, Malmö och Västerås. Utöver detta har de sju stycken lokalkontor 

och 222 stycken fastigheter i Sverige. Totalt arbetar 110 stycken på Kungsleden, där det är en 

könsfördelning på 51 procent kvinnor och 49 procent män (Kungsleden u.å. a/b). Kungsleden 

arbetar utefter en idé om att de ska besitta flera fastigheter i utvalda områden, även kallat 

kluster, vilket gör att de kan anpassa sig efter kundernas behov. Kluster kännetecknar bland 

annat att det är en bra tillgänglighet, en hög drivkraft och att det finns utvecklingspotential i 

området. Användandet av kluster leder även till att de kan skapa en långvarig relation till 

deras kunder. Totalt har Kungsleden elva kluster i dagsläget i Sverige (Kungsleden u.å. e). 

 

1.5 Hälsa på Kungsleden 

	
Kungsleden har tagit fram och agerar utefter en ömsesidig värdegrund som fokuserar på tre 

ledord som består av: professionalism, omtanke och glädje. Dessa tre ledord ska bidra till 

målet om att bli det största fastighetsbolaget i Sverige som arbetar med fastighetsförvaltning. 

Med professionalism menar de att dem är professionella och har höga kvalitetsmål inom sitt 

arbete. Omtanke står för att alla ska visa respekt för varandra, deras kunder och omvärlden. 

Arbetsglädjen är en central faktor, då de genom exempelvis professionalitet, omtanke och 

engagemang skapar arbetsglädje (Kungsleden u.å. b).  

 

Kungsleden arbetar även mycket med hållbarhet, där hälsa och säkerhet är en av deras fem 

fokusområden. Kungsleden har också ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per anställd och år 

samt samarbetsavtal med olika gym (Kungsleden u.å. c). De genomför även 

utvecklingssamtal och andra utbildningar för att öka kompetensnivån inom yrket och 

motivationen bland medarbetarna (Kungsleden u.å. d). De anser att motiverade arbetare bidrar 

till ökad kvalité i arbetet och är en förutsättning för att nå framgång (Kungsleden u.å. a).   
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1.6 Problemformulering 
 

Nästan var femte anställd i Sverige led under år 2016 av besvär till följd av arbetet, där stress 

och psykiska påfrestningar var de vanligaste orsakerna (Arbetsmiljöverket 2016a s.8). Det är 

svårt att undgå belastning som arbetet medför då det ställs höga krav på de anställda och det 

är när kraven blir högre än individens kontroll som det skapas en obalans. Problem med stress 

uppstår om obalansen blir långvarig, inte enbart för individen utan även för hela 

organisationen (World Health Organization u.å). Det har genomförts många tidigare studier 

kring arbetsrelaterad stress, däremot har det genomförts färre studier kring positiv stress. 

Tidigare forskning visar på olika syn kring problemet och det är svårt att avgöra om stress 

uppfattas som positivt eller negativt. Arbetsbelastning påverkar varje individ olika och 

stressen från arbetet behöver därför bevaras på en optimal nivå för varje individ. Positiv stress 

kan bidra till högre produktivitet hos individen och är mer effektiv gentemot ingen stress alls. 

Dock bör en alltför hög stressnivå undvikas, då det kan leda till negativa effekter. En av de 

större problemen med arbetsrelaterad stress är därmed för företag att tolka och förstå om 

kraven som ställs på individen har en positiv eller negativ effekt (O’Sullivan 2011). För att 

avgöra om stressen är gynnsam eller ger en motsatt effekt för individen är det således av 

betydelse att skapa en förståelse för hur individen påverkas av arbetsbelastning och stress.  

 

Fastighetsbranschen uppfattas inte som den bransch som lider av högre nivåer av stress, men 

däremot ökar antalet sjukskrivningar inom yrkesområdet där den största ökningen består av 

stressrelaterade sjukdomar (Fastighetstidningen 2016). Dock arbetar närmare 95 procent av 

samtliga företag i fastighetsbranschen med att förebygga den fysiska och psykiska ohälsan på 

arbetsplatsen. Däremot saknar 51 procent av företagen en strategi för arbetsmiljöarbete, trots 

att de arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor (Fastigo 2017). Enligt 7§ i Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö bör arbetsgivaren ha ett bestämt 

tillvägagångssätt för sitt arbetsmiljöarbete (AFS 2015:4). Genom en medarbetarundersökning 

på Kungsleden har det påvisats att områdena arbetssituation och arbetshälsa har fått lägre 

omdömen inom verksamheten och att en del av de anställda upplever en hög stressnivå på 

arbetet. Däremot har de fått högre omdömen i områden som bland annat arbetsmiljö och 

arbetsmål5. Det är därför väsentligt att företag har en tydlig strategi för att motverka negativ 

arbetsbelastning och att de arbetar med arbetsmiljön inom verksamheten.  

																																																								
5	Enligt uppgifter från Kungsledens medarbetarundersökning 2017. 
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Utifrån problematiseringen eftertraktas det därmed att få fram resultat och en uppfattning av 

vilken typ av stress som råder på Kungsleden samt få en förståelse om stressen har en positiv 

eller negativ påverkan på de anställa. Till följd av detta eftersträvas även resultat kring hur 

ledningen agerar för att förebygga ohälsa och skapa välmående inom organisationen.  

 

1.7 Syfte  
 

Syftet med studien är att belysa och få en insikt om olika typer av arbetsrelaterad stress som 

kan uppstå hos individen, med fokus på om stressen som individen upplever är positiv eller 

negativ. Studien ämnar även att få en fördjupad förståelse för hur ohälsa kan förebyggas och 

hur förebyggande arbete kan bidra till en hälsosam organisation. Syftet ämnas att uppnås 

genom en fallstudie på fastighetsbolaget Kungsleden, där utgångspunkten för studien är teorin 

och modellen “JDCS” samt tidigare forskning kring förebyggande arbete mot stress. Således 

har undersökningen även till avsikt att bidra med empirisk kunskap om arbetsrelaterad stress, 

då det är bristfälligt med empiri kring detta inom fastighetsbranschen. 

 

1.8 Forskningsfrågor 
 

Till studien har två stycken forskningsfrågor formulerats för att besvara syftet, där den första 

forskningsfrågan grundas på teorin kring “JDCS” och berör huruvida stress upplevs positivt 

eller negativt. Därefter har den andra forskningsfrågan utformats efter tidigare forskning om 

förebyggande arbete. Utifrån detta har följande forskningsfrågor framställts:  

 

Vilken typ av arbetsrelaterad stress kan utifrån Job demand-control-support modellen 

konstateras inom fastighetsbolaget Kungsleden? 

  

Vad för förebyggande arbete mot arbetsrelaterad stress används inom verksamheten? 
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1.9 Avgränsningar  
 

Undersökningen grundar sig på fastighetsbolaget Kungsleden i Sverige och studien har 

således avgränsat sig till fastighetsbolag som arbetar med fastighetsförvaltning. Anledning för 

avgränsning till fastighetsbolag beror på att det är bristfälligt med studier inom branschen 

kring arbetsrelaterad stress. Kungsleden består av 110 stycken anställda och anledningen till 

att undersökningen avgränsas till företaget beror på tidigare bekantskap med en 

medarbetare.  Då studien har till avsikt att inrikta sig på samtliga kontor och anställda inom 

Kungsleden, avser det bli en totalundersökning inom organisationen6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
6  Totalundersökning innebär att hela populationen undersöks och inte endast baseras på ett urval 
(Nationalencyklopedin u.å.).  
 
	



	 9	

2. Teoretisk referensram  
I detta kapitel presenteras de teorier och modeller som tillämpas för undersökningen. Den 

teoretiska referensramen inleds med en förklaring av “JDCS“ och dess uppbyggnad. Sedan 

förklaras den tidigare forskning kring ämnet och som behandlar valda forskningsfrågor.  

 

2.1 Teori  
 

För att undersöka arbetsrelaterad stress tillämpas modellen “JDCS”, framtagen på 1970-talet 

av Robert A. Karasek. JR och senare utvecklad av Töres Theorell samt Jeffrey V. Johnson. 

Modellen bygger på tre skalor som omfattar arbetskrav, arbetskontroll och arbetsstöd och i 

vilken grad individen upplever arbetsrelaterad stress (Karasek 1979/1998).  

 

2.1.1 Arbetskrav och arbetskontroll 
 

Arbetskrav beskrivs som de psykologiska påfrestningar från arbetsgivaren som arbetstagaren 

utsätts för på sin arbetsplats. Aktuella frågor i detta sammanhang är bland annat frågor kring i 

vilken utsträckning arbetstagaren känner att tiden räcker till för arbetet samt om arbetstagaren 

känner krav på att utföra arbetet snabbt och hårt. Arbetskontroll beskrivs som hur 

arbetstagaren bemöter arbetets krav och baseras på kompetensnivån som krävs för 

arbetsuppgifterna och arbetstagarens frihet att ta beslut inom sitt arbete. Det grundas även på 

om arbetstagaren får lära sig nya arbetsuppgifter. Därmed påstås det att det är en koppling 

mellan arbetskrav och arbetskontroll på arbetet som utgör arbetsrelaterad stress (Karasek 

1979/1998). Sambandet i nedanstående modell mellan arbetskrav och arbetskontroll är 

ursprungligen framställd på engelska, men har i denna studie översatts till svenska. 
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Modell 1 (Arbetspåfrestningsmodellen. Källa: Karasek och Theorell 1990 s.32) 

 

Arbetspåfrestningsmodellen redogör för två hypoteser som omfattar 

“Arbetspåfrestningshypotesen” och “Aktivt beteendehypotesen”. Vidare innehåller modellen 

fyra kategorier som benämns “Högt påfrestande arbete”, “Aktivt arbete”, “Passivt arbete” och 

“Lågt påfrestande arbete” (Karasek och Theorell 1990 s.31). 

 

“Arbetspåfrestningshypotesen” behandlar “Högt påfrestande arbete” och “Lågt påfrestande 

arbete”. Då arbetskraven är höga och arbetskontrollen är låg förekommer “Högt påfrestande 

arbete”. Denna kategori kopplas till negativ stress då individer som arbetar i denna typ av 

arbetsmiljö har en större tendens att utsättas för stressrelaterade sjukdomar, som exempelvis 

depression (Karasek och Theorell 1990 s.31). “Lågt påfrestande arbete” definieras istället som 

när arbetstagaren har låga arbetskrav och hög arbetskontroll. Arbetstagaren har stort ansvar 

för sitt arbete och således är antalet utmaningar få. Därmed anses denna kategori vara mer 

avslappnad och leder till positiv stress (Karasek och Theorell 1990 s.36). 

 

“Aktivt beteende” innefattar “Aktivt arbete” och “Passivt arbete”. “Aktivt arbete” beskrivs 

som när arbetstagaren upplever både höga arbetskrav och hög arbetskontroll, vilket gör att det 

krävs en stor arbetsinsats från individen. Detta framkallar en effektiv aktivitet då individen 

motiveras av sitt arbete och utvecklas genom det, vilket leder till en positiv stress (Karasek 

och Theorell 1990 s.35). När arbetstagaren istället har låga arbetskrav och låg arbetskontroll 

förekommer “Passivt arbete”. I motsats till “Aktivt arbete” blir individen inte lika motiverad 

till arbetet, vilket visar på en negativ stress (Karasek och Theorell 1990 s.36).  
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Beroende på vilken kombination av arbetskrav och arbetskontroll individen upplever, placeras 

individen i en av kategorierna. Kombinationen av dessa kan dock ändras för individen, vilket 

leder till att individen kan omplaceras till en annan kategori (Karasek och Theorell 1990 s.38).  

 

2.1.2 Socialt stöd 
 

Den tredje skalan socialt stöd definieras som den faktor som kan lindra stress genom stöd från 

kollegor och arbetsgivare. Socialt stöd delas in i två olika kategorier, känslomässigt och 

instrumentellt stöd. Känslomässigt stöd beskrivs som den bekräftelse som arbetstagaren får 

från kollegor och chefer samt möjlighet till samtal om oroligheter kopplat till arbetet. Den 

andra kategorin, instrumentellt stöd, är möjligheten till extra resurser och utbildningar från 

den kunskap som saknas samt möjligheten till avslappnande sysselsättningar. Det finns även 

en ytterligare form av socialt stöd som är av betydelse, vilket är informativt stöd som avser att 

ge tydlig information och råd till individen för att kunna lösa uppkomna problem (Ljungblad 

och Näswall 2009). Om arbetstagaren upplever tillräckligt med socialt stöd ökar möjligheten 

att hantera stress och blir på så sätt mer tillfredsställd i sitt arbete. Brist på socialt stöd kan 

medföra konsekvenser oavsett i vilken kategori individen tillhör. Den högsta riskfaktorn att 

befinna sig i är kombinationen mellan höga arbetskrav, låg arbetskontroll och lågt socialt stöd 

(Karasek och Theorell, 1990 s.70).  

 

 

 
Modell 2 (Job Demand-Control-Support model. Källa: Karasek och Theorell 1990 s.70) 
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2.2 Tidigare forskning 
 

2.2.1 Job demand-control-support modellen 

	
“Job demand-control” (JDC) modellen och även den utvecklade modellen med socialt stöd, 

“JDCS” har applicerats till stor del inom arbetsrelaterad stress och varit dominerande för att 

undersöka psykosociala arbetssituationer7. Från Karaseks tidigare undersökningar av ”JDC” 

modellen visade det sig att arbetstagare ansåg sig vara nöjda när de hade höga krav på sig, 

som exempelvis tidspress. Karaseks undersökning förklarade att det var en korrelation mellan 

hög arbetskontroll och arbetsnöjdhet som fick arbetstagarna att klara av arbetskraven. Det 

påvisades även att det viktiga var att påverka arbetskontrollen och inte förändra arbetskraven 

för att påverka den psykologiska hälsan (Karasek 1979). 

 

Efter att modellen expanderades och arbetsstöd inkluderades har det genomförts studier kring 

det sociala stödets påverkan och dess betydande roll för modellen. Sociala stödet delades upp 

i tre olika kategorier: arbetsledarstöd, medarbetarstöd och utomstående stöd. Det påvisades att 

stöd från arbetsledare ger en minskad effekt för höga nivåer av arbetskrav och att 

utomståendes stöd samt medarbetarstöd hade betydelse för kravet på prestation inom högt 

påfrestande arbeten (Sargent och Terry 2000). Det har även undersökts vilken sorts påverkan 

stödet från arbetsledare ger. Det är arbetsledarens beteende och känslor som är avgörande om 

stödet har en positiv eller negativ inverkan på medarbetaren. Undersökningen genomfördes 

inom två olika branscher, avfalls- och utbildningssektorn, på australienska medarbetare och 

resultatet visade på att arbetsledare som hade sämre emotionshantering förvärrade 

arbetssituationen för medarbetarna. Om de anställda är överbelastade kan de inte uppfylla de 

krav som ställs på dem. Studien hävdar även att det krävs arbetsresurser som hjälper 

medarbetarna att utvecklas och nå uppsatta mål. Om individen istället har god 

emotionshantering bidrar det till bättre relationer på arbetsplatsen och att arbetsledaren kan 

hjälpa medarbetaren att hantera sina känslor (Tucker et al. 2018).  

 

																																																								
7   The Job Demand-Control (JDC) model (Karasek, 1979) and the Job Demand-Control-Support 
(JDCS) model (Johnson, and Hall, 1988) have dominated research on occupational stress in the last 20 years 
(Van Der Doef och Maes 1999, s.87).  
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“JDCS” har även applicerats inom sjuksköterskeyrket, där det förekommer en hög grad av 

arbetsrelaterad stress. En studie på sjuksköterskor i Nigeria visade på detta och resultatet var 

att de som upplevde höga krav och lågt stöd hade högre emotionell utmattning. Ålder, kön 

och utbildning ansågs inte ha en påverkan på resultatet. Studien kom fram till att socialt stöd 

från arbetsledare var viktigt för arbetshälsan, men dock att detta inte gällde för stöd från 

medarbetare. En av studiens syfte var även att undersöka om modellen var tillämpningsbar i 

Nigeria och det forskarna kom fram till var att modellen kan användas inom många olika 

miljöer, även då ett utvecklingsland som Nigeria (Doorn et al. 2016). Modellen har även 

tillämpats i en studie på personalarbetare där det framgick att stöd är viktigt för de som 

befinner sig i “Arbetspåfrestningshypotesen”. Det påvisades att stöd från chefen är av störst 

betydelse då det associeras med minskningar av utbrändhet. I “Aktivt beteendehypotesen” är 

det kombinationen mellan höga krav och hög kontroll som ger en hög känsla av god 

kompetens och produktivitet. Individer som innefattar dessa arbetsförhållanden gav de högsta 

nivåerna av personlig prestation. Det resulterar i att höga arbetskrav nödvändigtvis inte alltid 

är ohälsosamt om det åtföljs av arbetskontroll. Denna studie påvisar även på att det kan 

uppnås en minskning av spänningsnivåer och en ökning av produktivitet genom att öka 

arbetskontroll och arbetsstöd för de anställda (Dollard et al. 2000).  

 

Det har även genomförts en studie på ett svenskt telefonbolag där man undersökte skillnaden 

mellan män och kvinnor utifrån “JDCS”. Resultatet visade på att män upplevde mer kontroll 

än kvinnor, men att kvinnor upplevde en högre grad av socialt stöd än män. Kvinnorna hade 

även varit anställda under längre period på företaget, medan männen hade högre utbildning 

och att det var fler män på chefsnivå (Muhonen och Torkelson 2003). Andra studier har 

diskuterat om kön har en påverkan på resultatet inom “JDCS” och det framgick att det 

varierar mellan studier (Häusser et al. 2010).  

 

Ytterligare en studie har undersökt arbetskontrollens påverkan på arbetsbelastning. Det 

framgick att de individer som upplever högre arbetskontroll har lägre risk för depression. 

Arbetskontroll anses ha en positiv effekt på prestationer då det kan minska nivåer av hög 

belastning och missnöje på arbetet. Individens självständighet och möjligheten att bestämma 

över sitt arbete anses öka känslan av arbetskontroll samt ha en positiv påverkan för att 

reducera stressnivån (Shen och Gallivan 2004). Karasek lägger även stor vikt i betydelsen av 

att ge frihet till arbetstagarna och på så sätt påverka arbetskontrollen, vilket betyder att 

arbetskraven inte behöver förändras. Således behöver inte organisationens ekonomi påverkas, 
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utan det är den strukturella påverkan för de anställdas självständighet som kan reducera 

stressnivån. Dock kan svårigheter uppstå i “Arbetspåfrestningsmodellen” i form av 

överbelastning som innebär att arbetskraven blir allt för höga och leder till att arbetskontrollen 

inte kan minska arbetsbelastningen. Därmed blir svårigheten att avgöra om det är arbetsmiljön 

som har för höga arbetskrav eller om det beror på individens kompetensnivå (Karasek 1979). 

 

“JDCS” har även tillämpats i en studie på 419 stycken tjänstemän där det framgick att de 

flesta som deltog i studien tillhörde kategorierna “Högt påfrestande arbete” och “Aktivt 

arbete”. De som befann sig i “Aktivt arbete” och “Lågt påfrestande arbete” upplevde dock 

högre socialt stöd än de andra kategorierna som upplevde lägre socialt stöd. De som ingick i 

“Aktivt arbete” upplevde även höga nivåer av tillfredsställelse i arbetet, dock påstås det att 

om de höga kraven är långvariga kan känslan av en utmaning avta och därmed uppstår en 

negativ stress. Undersökningen stödjer även Karaseks teori angående att höga arbetskrav, låg 

arbetskontroll och lågt arbetsstöd leder till de högsta nivåer på belastning från arbetet (Dollard 

och Winefield 1998).  

 

2.2.2 Förebyggande åtgärder 

 

Det är viktigt att förebyggande åtgärder nås ut till hela organisationen då det fokuserar på att 

alla inom organisationen ska må bra. Oavsett om organisationen lider av arbetsrelaterad stress 

eller inte, är det ändå viktigt att de genomför regelbundna mätningar och strävar efter goda 

arbetsförhållanden. Detta medför en konkurrens- och rekryteringsfördel jämfört med andra 

verksamheter (Krauklis och Schenström 2002 s.164). Det är dock vanligt att arbetstagaren 

själv inte märker om arbetsförmågan försämras och det är individens ansvar att själv meddela 

arbetsledaren om dennes ohälsa. Därmed är det viktigt att arbetskollegor vågar berätta om de 

upplever att en arbetskollega mår dåligt samt att de har ändrat sitt beteende negativt (Krauklis 

och Schenström 2002 s.171). Arbetsmiljöverket har tagit fram riktlinjer för ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete som ska bidra till en mer organiserad verksamhet för att förebygga ohälsa 

(Arbetsmiljöverket 2016b s.2). Det innebär att arbetsgivaren ska undersöka arbetsplatsen och 

bedöma eventuella risker. Dessa risker måste sedan åtgärdas och arbetsgivaren ska även 

kontrollera att åtgärderna genomförs (Arbetsmiljöverket 2016b s.6).  

 

För att undersöka arbetsplatsen och bedöma risker bör arbetssituation och stressnivå 

diskuteras vid regelbundna möten. På så sätt ger det en bild av rådande situation och kan 
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minska den negativa stressen i ett tidigare skede (Krauklis och Schenström 2002 s.168). Ett 

typ av möte är personalmöte, där problem som uppstått inom organisationen 

uppmärksammas. Alla ska vara delaktiga och arbetsledaren måste vara lyhörd och vara 

inställd på att kunna ta kritik (Krauklis och Schenström 2002 s.171). Andra sätt att undersöka 

arbetssituationer är genom medarbetarsamtal, arbetsgruppsmöten samt enkätundersökningar 

(Arbetsmiljöverket 2017a s.2). Vid medarbetarsamtal ligger individen i fokus där dennes 

individuella upplevelse av stress och arbetsmiljön tas upp. Dessa samtal måste genomföras 

flertalet gånger under året för att fånga upp eventuella varningssignaler (Krauklis och 

Schenström 2002 s.171). 

 

En god arbetsmiljö förutsätter öppenhet och att arbetsledaren går igenom krav och de 

förväntningar som ställs på medarbetarna (Krauklis och Schenström 2002 s.165). Som 

arbetsgivare är det även viktigt att komma ihåg att kravkänligheten är olika för alla individer 

och att för höga krav påverkar produktiviteten negativt. Företagsledningen måste fastställa 

tydliga mål för företaget och utforma ett tillvägagångssätt för att nå målen. På så sätt bör 

ledningsgruppen aktivt arbeta med stressfrågan och få kunskap om stress, exempelvis via 

olika föreläsningar (Krauklis och Schenström 2002 s.166). För att uppnå en god produktivitet 

måste ledarskap, medarbetarskap, arbetstakt, målkvalitet och delaktighet kontinuerligt 

kontrolleras inom organisationen (Krauklis och Schenström 2002 s.164). 

 

Då det är ledningen som ansvarar för om stressnivån eller sjukantalet är allt för höga, krävs 

det att ledningen utvecklar en strategi och handlingsplan för att förebygga arbetsrelaterad 

stress och åtgärda risker. Handlingsplanen ska definiera vilka risker som finns, vad som ska 

göras, vem som ska göra det och när det ska vara åtgärdat. Exempel på åtgärder kan vara att 

minska arbetsmängden, öka bemanningen och se till att det finns tid för återhämtning 

(Arbetsmiljöverket 2017a s.3). Det är även viktigt att arbetsmiljöarbetet följs upp minst en 

gång per år av arbetsgivaren, både i form av enkäter respektive samtal med arbetsledare 

(Krauklis och Schenström 2002 s.172). Arbetsmiljöstrategin ska påvisa verksamhetens mål 

och resurser för ett långsiktigt miljöarbete. Alla ska dessutom ha kunskaper och få utbildning 

om arbetsrelaterad stress och hur den förebyggs för att sedan förmedla och arbeta med detta 

inom organisationen (Arbetsmiljöverket 2016b s.4/9). Genom tydliga mål och kunskaper 

motverkas den ohälsosamma stressen, vilket leder till att verksamheten blir mer effektiv och 

arbetsglädjen ökar. Detta leder i sin tur till att verksamhetens kvalité ökar och på så sätt bidrar 

till nöjda kunder (Arnetz 2000 s.77).  
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3. Metod  
I metodavsnittet redovisas studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis ges det en presentation av 

det valda forskningsunderlaget och urvalet. Därefter framställs huruvida datainsamlingen 

har genomförts och hur dess data har bearbetats. Till sist förklaras hur studien undviker 

bortfall samt dess validitet och reliabilitet.  

 

3.1 Forskningsunderlag 
 

Studien utgörs både av en kvantitativ och en kvalitativ undersökning, där den kvantitativa 

delen innefattar en enkätundersökning och den kvalitativa delen består av intervjuer. 

Forskningsunderlaget består därmed av en metodtriangulering, då studien utgår både från en 

kvalitativ och kvantitativ ansats, där den kvalitativa kompletterar den kvantitativa. Fördelen 

med detta är att de två tillvägagångssätten kan förklara varandra samt att triangulering ökar 

tillförlitligheten i studien (Bryman och Bell 2011 s.403/630). Undersökningen grundas även 

på en deduktiv forskningsansats, då syftet formats efter redan existerande teorier inom ämnet 

(Bryman och Bell 2011 s.31).  

 

3.2 Urval 
 

Undersökningen baseras på fastighetsbolaget Kungsleden i Sverige, där samtliga kontor 

ämnas att undersökas i studien. Således grundas studien på samtliga 110 stycken anställda 

inom organisationen (Kungsleden u.å. b). Studien utgår från en kombination av strategisk 

urval och bekvämlighetsurval. Strategiskt urval innebär att forskarna kommer i kontakt med 

de personer som har särskilda erfarenheter för att få svar på den information som efterfrågas 

(Alvehus 2013 s.67). Då syftet bland annat är att undersöka det förebyggande arbetet på 

Kungsleden var avsikten att få kontakt och intervjua både chefer och medarbetare. Därmed 

ges det flera perspektiv från väsentliga yrkesroller för det förebyggande arbetet och forskarna 

får den information som eftersträvas.  

 

Till enkätundersökningen har ett bekvämlighetsurval tillämpats. Detta innebär att det är 

bekvämt och lättillgängligt för forskarna samt är billigt och tidsbesparande (Denscombe 2016 

s.77). I denna studie hade forskarna en tidigare kontakt med en av medarbetarna, vilket 

medförde en enklare kontakt med HR-chefen och tillgång till internt material. På så sätt kunde 
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enkätundersökningen nås ut till alla medarbetare på Kungsleden via HR-chefen och därmed 

blev det bekvämt och tidsbesparande för forskarna. 

 

3.3 Fallstudie 
 

Undersökningen utgörs av en fallstudie då den grundar sig på en enda organisation, vilket är 

Kungsleden. Kungsleden utsågs då forskarna hade åtkomst till dem genom en bekantskap 

med en av medarbetarna och att organisationen anses intressant då de arbetar aktivt med en 

värdegrund för att uppnå en god arbetsmiljö. Undersökningen baseras därmed på en intern 

fallstudie, då fokus ligger på den valda organisationen och dess situation (Bryman och Bell 

2011 s.86).  

 

3.4 Datainsamling  
 

Forskningsstudien grundas både på primär- och sekundärdata. Primärdatan utgörs av en 

enkätundersökning samt intervjuer och sekundärdatan består av de teorier som tillämpas. 

Enkäterna delades ut till ett större antal respondenter, samtliga 110 stycken anställda, medan 

intervjuerna begränsades till ett färre antal respondenter, tre chefer och sex medarbetare. 

Kombinationen av dessa leder till att enkätstudien ger en övergripande inblick om stressnivån 

inom organisationen och att intervjuerna ger en bredare uppfattning kring verksamhetens 

situation och deras förebyggande arbete. Intervjuerna genomfördes efter att svaren från 

enkätundersökningen samlades in, då det på så sätt kunde utformas intervjufrågor utifrån 

svaren från enkätundersökningen, vilket gav en större inblick till varför respondenterna 

svarade som de gjorde.  

 

3.4.1 Enkätundersökning  

 

Enkätundersökningen grundas på Karasek’s “Job Content Questionnaire” (JCQ), ett verktyg 

för att utforma frågor anpassade för “JDCS” (Karasek 1998). Frågorna utformades sedan efter 

“The Swedish Demand-Contol-Support Questionnaire” (DCSQ), en översatt version av 

originalet och ett kortare och modifierat instrument. “DCSQ” valdes framför “JCQ” då den 

används i Skandinaviska länder och är därmed mer anpassad utefter den miljön (Sanne et al. 

2005). 
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Undersökningen omfattade 25 stycken frågor varav fem stycken frågor rörande arbetskrav, 

sex stycken frågor rörande arbetskontroll och sex stycken frågor rörande arbetsstöd. 

Resterande nio frågor behandlade bakgrundsfrågor som exempelvis utbildning och ålder samt 

generell stress på arbetet. Respondenterna besvarade modellfrågorna genom att fylla i på en 

fyrgradig skala om det stämmer in helt eller inte alls på dem. Frågorna gällande generell stress 

på arbetet besvarades på en fyrgradig skala mellan “Aldrig”, “Sällan”, “Ofta” och “Väldigt 

ofta”. 

 

Enkäten mailades ut till samtliga 110 stycken anställda på Kungsledens samtliga kontor i 

Sverige. Detta anses vara en mer tids- och kostnadsbesparande metod och fördelar med 

enkätundersökningar är framförallt att det inte resulterar i en intervjuareffekt, vilket betyder 

att forskaren inte kan påverka respondentens svar (Bryman och Bell 2011 s. 246). 

Respondenterna har även möjlighet genom en enkätundersökning att besvara den när de har 

tid. Dock kan en nackdel med enkäter vara att forskarna inte kan hjälpa respondenterna med 

tolkning av frågorna om de skulle vara i behov av det. Risken för bortfall blir därmed hög om 

respondenterna inte förstår frågorna (Bryman och Bell 2011 s. 247-248). 

 

3.4.2 Intervjuer 

 

Intervjuerna består av nio stycken semistrukturerade intervjuer med syfte att främst undersöka 

Kungsledens förebyggande arbete för arbetsrelaterad stress. Intervjuguiden berörde specifika 

teman, vilka är “Arbetsmiljö” och “Förebygga arbetsrelaterad stress”. Till intervjun med 

cheferna lades även temat “Ledarskap” till. Fördel med semistrukturerade intervjuer är att 

respondenten har en stor frihet att formulera svaren på egen hand och att forskaren kan ställa 

följdfrågor till det som respondenten sagt, som egentligen inte ingår i intervjuguiden. Således 

är denna intervjuform flexibel (Bryman och Bell 2011 s.475-476). Intervjusvar samlades in 

från Kungsledens kontor belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Kista. De två 

första intervjuerna genomfördes den 9 april 2018 på Kungsledens huvudkontor i Stockholm. 

Den 5 respektive 12 juni 2018 utfördes fem stycken telefonintervjuer. Intervjuerna varade 

mellan 15 till 40 minuter, där en del av intervjuerna spelades in med respondenternas 

godkännande. Inspelningarna gjorde det möjligt att i efterhand stärka de anteckningar som 

skrevs under intervjun. Det påstås dock att många inte känner sig bekväma med 

ljudinspelningar, men i och med att forskarna noggrant förklarade anledningen till 
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inspelningen och hur materialet skulle användas, kunde en del av intervjupersonernas 

godkännande erhållas (Lantz 2013 s.77). De resterande tre intervjuerna genomfördes via mail 

under juni månad.  

 

Intervjuerna på huvudkontoret utfördes mellan forskarna och respondenten, där tid och plats 

anpassades efter respondenten. Forskarna bör välja en neutral plats för intervjun för att 

intervjupersonerna inte ska bli påverkade av miljön (Lantz 2013 s.97). Anledningen till att 

intervjupersonerna fick välja plats själv beror på att de ska känna sig trygga med miljön. 

Intervjuerna genomfördes därför i ett konferensrum på Kungsledens huvudkontor, vilket 

därmed är välbekant för dem. Telefonintervjuerna skedde på ett café i Stockholm. Vid 

intervjuerna deltog båda forskarna då det ansågs vara en fördel vid sammanställning av 

resultatet och analys. Vid en av intervjuerna på huvudkontoret förekom det ett 

störningsmoment i form av att en mobiltelefon ringde hos medarbetaren. Efter det valde 

medarbetaren att sätta mobiltelefonen på ljudlöst, för att kunna fokusera på intervjun. Vid en 

av telefonintervjuerna förekom det även ett störningsmoment i form av oljud i bakgrunden, 

dock varade oljudet endast under en kortare period och anses därför inte ha en större påverkan 

på respondentens svar.  

 

Fördelar med intervjuer som tillvägagångssätt är att det ger en stor möjlighet till en bred 

analys, ökad flexibilitet och möjligheten att ställa följdfrågor på respondentens svar 

(Denscombe 2016 s.287-288). Genom personliga intervjuer kan forskaren se hur 

respondenten reagerar på olika frågor (Bryman och Bell 2011 s.221). Dock kan intervjuer 

medföra en så kallad intervjuareffekt, vilket innebär att forskaren kan påverka respondentens 

svar (Denscombe 2016 s.270). Intervjuer är även tidskrävande då det både tar tid att förbereda 

och genomföra intervjun (Denscombe 2016 s.289). För att minimera forskarens påverkan på 

resultatet ska forskaren vara neutral, tillmötesgående och tänka på sin självpresentation 

(Denscombe 2016 s.272). Däremot är mail- och telefonintervjuer mindre tidskrävande då 

forskaren sparar tid genom att tid och plats inte behöver bokas med respondenten (Ryen 2004 

s.197; Bryman och Bell 2011 s.220). Andra fördelar med mailintervju är att det inte medför 

någon intervjuareffekt och att respondenten får tid att reflektera över sina svar på frågorna 

(Ryen 2004 s.197; Bryman och Bell 2011 s.660). Dock kan förmågan att uttrycka sig skriftligt 

bland respondenter variera och forskaren har inte möjlighet att bedöma respondentens 

kroppsuttryck, pauser och betoningar (Ryen 2004 s.197-199). Telefonintervjuer anses inte 
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heller medföra en intervjuareffekt samt kan intervjuaren, precis som via mail, inte reagera på 

kroppsspråk (Bryman och Bell 2011 s.220-221). 

 

3.5 Databearbetning 
 

Enkätundersökningens svarsalternativ kodades på en fyrgradig skala där ett motsvarade 

“stämmer inte alls” och fyra motsvarade “stämmer helt”. Ett lågt värde är således ett värde 

under 2,5 och därmed visar ett lågt värde på låg arbetskontroll, arbetskrav samt arbetsstöd och 

vice versa. En fyrgradig skala ansågs vara mest lämplig då det bedömdes som tillräckligt för 

bearbetningen av resultatet. Ett jämnt antal svarsalternativ gör även att respondenten måste ta 

ställning till frågorna och således inte kan välja ett neutralt svarsalternativ.  

 

Ett medelvärde beräknades i Microsoft Excel för varje kategori och individ, där ett 

medelvärde för arbetskrav, arbetskontroll respektive arbetsstöd under 2,5 anses vara negativ 

stress och vice versa. Varje individ placerades ut på “Arbetspåfrestningsmodellen” genom ett 

punktdiagram för att få fram vilken kategori varje individ tillhör. Det togs även fram ett 

generellt medelvärde från alla respondenternas svar och således kan det konstateras vilken 

kategori av “Högt påfrestande arbete”, “Aktivt arbete”, “Passivt arbete” och “Lågt 

påfrestande arbete”, som är den mest förekommande. För sociala stödet användes ett 

stapeldiagram för att tydliggöra antalet respondenter som upplever ett högt respektive lågt 

socialt stöd. Sambandet mellan arbetskrav, arbetskontroll och arbetsstöd bland individerna har 

sedan undersökts i “JDCS”.  

 

 
Figur 1 (Skala för arbetskrav, arbetskontroll och arbetsstöd. Källa: Karasek och Theorell 1990 s.70)  
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Fortsättningsvis har ett Cronbach’s Alfa test genomförts baserat på enkätundersökningens 17 

stycken frågor gällande arbetskrav, arbetskontroll och arbetsstöd. Detta är ett test som mäter 

intern konsistens och därmed hur de olika variablerna beräknar samma bakomliggande 

förhållande (Tavakol och Dennick 2011). Tillförlitligheten i ett Cronbach’s Alfa test beräknas 

på en skala mellan 0-1. För att variablerna ska anses passa ihop statiskt, bör det värdet ligga 

på 0,7, som anses vara det acceptabla värdet. Ett värde mellan 0,7 och 0,6 går att ifrågasätta, 

resterande värden under 0,6 anses vara svagt. På så sätt anses ett värde över 0,7 vara bra och 

den interna konsistensen är hög (Gliem och Gliem 2003).  

 

De intervjuer som genomfördes bearbetades genom transkribering. Intervjuerna med cheferna 

ger en mer djupgående analys kring Kungsledens förebyggande arbete mot stress, då frågorna 

är mer inriktade på hur ledningen arbetar med detta. Medarbetarnas intervjuer fokuserar mer 

på hur de upplever det på arbetsplatsen och hur de ser på ledningens arbete. Intervjuerna har 

sedan jämförts med varandra för att analysera om respondenterna har liknande eller skilda 

upplevelser och synsätt angående de teman som undersökts. 

 

3.6 Bortfall 
 

För att undvika bortfallet i enkätundersökningen skapades och skickades en tydlig 

introduktion som redogjorde för syftet med studien och att den skulle behandlas helt anonymt. 

Enkätundersökningen använde sig även av en attraktiv och tydlig layout som minskar 

misstolkning och således bortfall. Det skickades även ut en påminnelse efter två veckor, vilket 

är den rekommenderade tiden efter första utskicket (Bryman och Bell 2011 s.249). Att 

enkätundersökningen och intervjuerna besvarades anonymt uppfyller även konfidentialitets- 

och anonymitetskravet enligt de etiska reglerna. Det handlar om att alla som deltar i 

undersökningen behandlas helt anonymt och att ingen annan än forskarna vet vilka 

intervjusvar som tillhör respektive respondent (Bryman och Bell 2011 s.137).   

 

3.7 Validitet  
 

Validitet har till avsikt att forskaren mäter det som är väsentligt i undersökningen och hur 

relevant den genomförda datainsamlingen är. Således måste undersökningen åstadkomma 

relevanta svar (Bryman och Bell 2011 s.63-64). Då enkätundersökningens frågor utformats 
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efter “DCSQ”, som är lämpad för att undersöka arbetsrelaterad stress, anses den lämplig för 

undersökningen på Kungsleden. Intervjufrågorna har till viss del grundats på svaren från 

enkätundersökningen samt att frågorna har jämförts med andra studiers frågor som har 

undersökt arbetsrelaterad stress. Således är frågorna relevanta för vad studien har till avsikt att 

mäta (Bryman och Bell 2011 s.63-64). 

 

Då faktorerna arbetskrav, arbetskontroll och arbetsstöd har en inverkan på arbetsrelaterad 

stress, förhåller sig studien till kausalitet enligt intern validitet. Dock är det svårt att fastställa 

vad resultatet grundar sig i, då det kan vara andra faktorer som påverkar stressnivån utöver 

arbetskrav, arbetskontroll och arbetsstöd. Det betraktas ändå som pålitligt då 

enkätundersökningens frågor är utformade efter en tidigare etablerad forskningsmodell och ett 

tillförlitligt instrument (Bryman och Bell 2011 s.64). Den externa validiteten utgår från om 

resultatet kan generaliseras till hela populationen. I denna studie är det svårt att generalisera 

då studien utgår från ett bekvämlighetsurval samt att det är en fallstudie. På så sätt kan det 

enbart generaliseras till liknande företag inom branschen, och således påverkas studiens 

validitet negativt (ibid).   

 

Det genomfördes även en testundersökning innan intervjuerna och enkätundersökningen 

påbörjades, där resultatet av dessa inte räknades med i undersökningen. Således fanns det 

möjlighet att korrigera felaktigheter som vidare kunde ge en ökad svarsfrekvens (Bryman och 

Bell 2011 s.276). Dock använder sig forskningsstudien i enkätundersökningen av redan 

befintliga och prövade frågor, där validiteten redan har bedömts, vilket innebär frågorna 

troligtvis är av god kvalité (Bryman och Bell 2011 s.277).  

 

3.8 Reliabilitet  
 

Reliabilitet avser att mäta om resultatet av studien blir likadant om den skulle genomföras 

ytterligare en gång och därmed hur tillförlitlig studien är (Bryman och Bell 2011 s.62). 

Således kan ett så kallat “test-retest” användas för att undersöka stabiliteten i studien. Dock är 

inte ett sådant test relevant i denna studie då enkätundersökningen utgår från redan befintliga 

och prövade frågor, och därmed har studien en bra stabilitet (Bryman och Bell 2011 s.171). 

Om svaren från intervjuerna är likvärdiga på samma frågor från de olika respondenterna, 

anses svaren mer tillförlitliga (Larsson, Lilja och Mannheimer 2005 s.117).  
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Interbedömarreliabilitet avser hur respondenternas svar på frågorna tolkas. Några begrepp i 

enkätundersökningens frågor och intervjufrågorna kan uppfattas olika mellan varje 

respondent. Exempelvis kan “arbeta hårt” uppfattas olika för individer. Dock är frågorna 

utformade på ett lättförståeligt sätt, vilket gör att det minskar risken för missförstånd (Bryman 

och Bell 2011 s.291).  

 

Utöver tillförlitlighet kan studiens autenticitet även bedömas. Autenticitet innebär om 

respondenterna får en ökad inblick i den miljö de lever i genom studiens innehåll. Kungsleden 

kommer i detta fall få möjlighet att ta del av studien och därmed få en bättre förståelse över 

deras rådande arbetsmiljö och förhoppningsvis få mer förståelse kring hur arbetet rörande 

arbetsrelaterad stress kan förbättras (Bryman och Bell 2011 s.405). En metodtriangulering har 

även genomförts där dessutom intervjuerna utfördes på individer med olika arbetspositioner. 

På så sätt kan studien få högre tillförlitlighet då det ges två olika perspektiv där likheter och 

skillnader kan jämföras (Bryman och Bell 2011 s.404).  
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4. Empiri  
I följande avsnitt redovisas resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna. 

Redovisningen från enkätundersökningen presenterar resultatet för varje variabel, de övriga 

faktorerna som kan ha en påverkande effekt på vilken stressnivå individen har samt för 

“JDCS” modellen. Vidare redogörs det för variablernas samband via Cronbach´s Alfa. 

Avslutningsvis sammanställs resultatet från samtliga intervjuer som förklarar Kungsledens 

förebyggande arbete. 

 

4.1 Resultatredovisning  
 

Enkätundersökningen gav 34 stycken giltiga svar från de totala 110 stycken medarbetarna på 

Kungsleden, motsvarande 31 procent av antalet medarbetare. Ogiltiga enkätsvar har räknats 

bort och ingår i bortfallet, vilket resulterar i ett bortfall på 76 stycken i enkätundersökningen. 

Således har en bortfallsanalys utförts där det diskuteras anledningar till det höga bortfallet. Av 

de respondenter som svarade var det 53 procent kvinnor och 47 procent män, vilket visar på 

en jämn könsfördelning bland svaren. Det var även ett bortfall bland en av mailintervjuerna 

där en av respondenterna inte återkom med intervjusvaren.  

 

Av undersökningen kan det konstateras att 14 stycken känner sig stressade till följd av arbetet 

och att resterande 20 stycken inte känner sig stressade. Majoriteten, 24 stycken, orkar med 

alla sina arbetsuppgifter och klarar av att hantera oväntade händelser. Alla förutom en av 

respondenterna vet även vad som krävs av dem i arbetet. 

 

4.1.1 Arbetskrav och arbetskontroll  

 

I tabell 1 redogörs respondenternas upplevelse av arbetskrav och arbetskontroll genom en 

presentation i “Arbetspåfrestningsmodellen”. De gröna markörerna påvisar medelvärdet för 

varje respondent och den blå markören redovisar det generella medelvärdet för samtliga 

respondenter. Det generella medelvärdet för arbetskrav är 2,6 och för arbetskontroll är det 3,1, 

vilket resulterar i att de flesta upplever höga arbetskrav och arbetskontroll och således 

befinner sig majoriteten, 56 procent, i kategorin “Aktivt arbete”. I “Lågt påfrestande 

arbete”  befinner sig 38 procent och i “Passivt arbete” respektive “Högt påfrestande arbete” 

befinner det sig endast ett fåtal, tre procent i vardera. 
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Tabell 1 (“Arbetspåfrestningsmodellen” för samtliga respondenter)  

 

I tabell 2 nedan redovisas det totala procentuella värdet från respondenterna på samtliga 

frågor gällande arbetskrav och arbetskontroll. Ett lågt värde innebär en svarsnivå på under 2,5 

från respondenten och vice versa. Exempelvis upplevs fråga 10 som problematisk då 62 

procent av respondenterna upplever att de inte har tillräckligt med tid för sitt arbete, medan 

fråga 11 upplevs som positiv då endast 38 procent upplever påtvingade krav i arbetet.  

 

 
Tabell 2 (Respondenternas upplevelse av frågorna angående arbetskrav och arbetskontroll)  
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4.1.2 Socialt stöd  
 

Tabell 3 redovisar respondenternas upplevelse av socialt stöd. Det generella medelvärdet för 

stöd är 3,2, vilket resulterar i att de flesta upplever ett högt socialt stöd från sina chefer och 

kollegor. Av de 34 stycken respondenter upplever 88 procent, och därmed majoriteten, högt 

socialt stöd. Tre stycken upplever negativt socialt stöd och befinner sig därför i en riskzon, 

medan en medarbetare varken upplever högt eller lågt socialt stöd.  

 

 
Tabell 3 (Socialt stöd för samtliga respondenter)  

 

I tabell 4 nedan redogörs det totala procentuella värdet från respondenterna på samtliga frågor 

gällande arbetsstöd. Ett lågt värde innebär en svarsnivå på under 2,5 från respondenten och 

vice versa. Exempelvis påvisas det att majoriteten trivs med sina chefer och kollegor, vilket 

redovisas i fråga 5 och 6.  

 

 
Tabell 4 (Respondenternas upplevelse av frågorna angående arbetsstöd)  
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4.1.3 Job demand-control-support 
 

 

 
Figur 2 (Skala för arbetskrav, arbetskontroll och arbetsstöd. Källa: Karasek och Theorell 1990 s.70)  

 

Resultatet påvisade att majoriteten av respondenterna befinner sig i de positiva kategorierna, 

“Aktivt arbete” och “Lågt påfrestande arbete”, och vidare togs ett resultat fram utefter den 

tredimensionella modellen. Där påvisades det att tre individer som befinner sig i någon av 

dessa kategorier har lågt socialt stöd och därmed riskerar att omplaceras till en negativ 

kategori. Av de två individer som tillhör kategorierna “Högt påfrestande arbete” respektive 

“Passivt arbete” upplever högt socialt stöd och har således möjligheten att förflytta sig till de 

positiva kategorierna. En av medarbetarna upplever varken högt eller lågt socialt stöd, vilket 

gör att möjligheten finns att denna kan omplaceras till både en positiv och negativ kategori. 

Resterande individer har ett högt socialt stöd och befinner sig redan i “Aktivt arbete” och 

“Lågt påfrestande arbete”, vilket ökar möjligheten till att de fortsätter att befinna sig i de 

kategorierna.  

 

4.1.4 Cronbach’s Alfa 

 

Av de sjutton variabler som ingick testet uppgick Cronbach’s Alfa värdet till 0,60. Då det 

visar på ett värde på under 0,70, går det därmed att ifrågasätta frågorna gällande arbetskrav, 

arbetskontroll och arbetsstöd mäter samma bakomliggande koncept. Dock kan frågorna 

fortfarande fastställa vilken kategori och därmed vilken typ av stress individen upplever. 

Cronbach’s Alfa värdet anses således vara tillräckligt, då variablerna till viss del korrelerar 

ömsesidigt med varandra.  
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4.1.5 Övriga faktorer 
 

Tabell 5 nedan redovisar skillnaden mellan män och kvinnors upplevelse av arbetskrav, 

arbetskontroll respektive arbetsstöd. De som befinner sig i hög arbetskontroll är de 

respondenter som har angivit ett värde på över 2,5. Detsamma gäller för arbetskrav och 

arbetsstöd. Resultatet visade inte på någon större skillnad mellan deras upplevelse.  

 

 
Tabell 5 (Män och kvinnors upplevelse av arbetskrav, arbetskontroll och arbetsstöd) 

 

Det har även genomförts liknande beräkningar för ålder, antal år på arbetsplatsen samt 

utbildning, där dessa faktorer jämfördes mot om de hade någon påverkan på om individerna 

känner sig stressade. De påvisade ungefär liknande resultat som skillnaden mellan kön gjorde. 

Oberoende av exempelvis vilken utbildning respondenten har, visas ingen skillnad på om 

individen känner sig stressad eller inte. Det kan även konstateras att det inte är en markant 

skillnad beroende på vilket yrke respondenten har. Samtliga yrken befinner sig, efter beräknat 

medelvärde på respektive yrkesroll, i en positiv kategori och det finns dessutom inga större 

skillnader på stressnivån mellan chefer och medarbetare.  
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4.1.6 Förebyggande arbete mot stress8 

 

Från intervjuerna kan det konstateras att resultatet är ungefär densamma oberoende av vilket 

kontor på Kungsleden respondenten arbetar på. När chefer och medarbetare förklarar vad de 

anser är en hälsosam arbetsplats beskriver de att det är varierande arbetsmiljöer, en 

kombination av en bra fysisk miljö och trevliga arbetskollegor. En bra gemenskap där de 

anställda kan få hjälp när de behöver av både chefer och kollegor, att alla känner sig 

välkomna samt möjligheten att få utvecklas och utbildning inom till exempel ergonomi. Stort 

fokus ska även ligga på att det är en arbetsplats där personalen arbetar med frihet under 

ansvar. 

 

Genom intervjuerna framgick det att Kungsleden anses vara en hälsosam arbetsplats, där man 

arbetar efter deras tre värdeord: professionalism, omtanke och glädje. Kombinationen mellan 

en trevlig arbetsmiljö mellan kollegorna och den fysiska miljön är det som bidrar till trivseln 

på arbetsplatsen och mellan de anställda. I en intervju med en av cheferna framgick det att 

varierande arbetsmiljöer bidrar till trivseln på arbetsplatsen, där personalen har tillgång till att 

arbeta enskilt, men även på gemensamma ytor. Gemensamma aktiviteter både i den mindre 

arbetsgruppen, men även på hela kontoret, tillför en gemenskap mellan anställda. Både chefer 

och medarbetare anser att tilliten och trivseln till varandra är viktig faktor för samhörigheten, 

exempelvis så lite som en gemensam lunch kan bidra till bättre trivsel på arbetet. Det 

anordnas även frukostmöten varje fredag för att skapa en högre samhörighet bland de 

anställda, där alla på kontoret försöker delta så att förtroendet mellan alla oavsett 

arbetsposition ska öka. Bland medarbetarna anses det ha en positiv bidragande faktor på 

trivseln då alla kan ta en längre paus och socialisera med varandra. En av medarbetarna menar 

på att det är många som har rörliga arbeten och därför anser denne att frukostmötena är 

uppskattade då kollegorna sällan hinner träffa varandra på ett mer avslappnande sätt. Samtliga 

kontor i Sverige anordnar frukostmöten och under varje möte har en av medarbetarna en 

presentation om vad som pågår på deras avdelning. Vissa presentationer har även varit 

kopplade till motion för att öka förståelsen för vikten av att träna.  

 

																																																								
8  Resultatet som redovisas nedan i punkt 4.1.6 hänvisas till Bilaga 2 - Intervjuguide. 
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Kungsleden beskrivs i en intervju med en av cheferna som ett stort företag med hänsyn till 

omsättning, men som ett litet företag med hänsyn till antal medarbetare samt som en hårt 

arbetande kultur. Det framgår att stress inte alltid behöver vara negativt, men det som kan 

upplevas som stressande i arbetsmiljön hävdar både chefer och medarbetare kan bero på att de 

anställda har många arbetsuppgifter samtidigt och oplanerade arbetsuppgifter. Tidsbrist anses 

även vara en stor påverkande faktor på att de anställda känner sig stressade till följd av 

arbetet. Både medarbetare och chefer anser att det lätt kan uppstå en överbelastning vid 

sjukdomsfall i och med det knappa resurserna i förhållande till personal och att det inte alltid 

finns tid för återhämtning, speciellt när det uppstått sjukskrivningar. Några medarbetare 

hävdar även att administrativa stöd och system bör effektiviseras i processhanteringen för att 

minska den höga arbetsbelastningen. Det kommer även fram i intervjun med en av cheferna 

att Kungsleden förslagsvis kan köpa tjänster externt, leasing, för att minska på tidsbristen. 

Medarbetarna menar även att personalen bör lära sig att prioritera sin tid på rätt 

arbetsuppgifter samt lära sig att hantera och lösa olika situationer som fungerar bäst för 

individen. Enligt cheferna måste alla även tänka på att inte ha för höga krav på sig själv och 

andra, utan istället måste alla hjälpas åt och tänka på gemenskapen på arbetet. I och med de 

gemensamma arbetsytorna på kontoren måste kollegorna även visa hänsyn till varandra, ha en 

god kommunikation och acceptera att alla arbetar på olika sätt för att inte skapa en dålig 

arbetsmiljö. För att de anställda ska kunna fokusera på sitt arbete, har Kungsleden även tysta 

rum som de kan sätta sig i om exempelvis buller stör. 

 

Medarbetarna ska även känna att de har förtroende för chefen och att de kan ha en öppen 

dialog med denne om problem. I intervjuerna beskrivs det att i chefernas arbetsposition ska de 

föregå med gott exempel, vara intresserade, engagerade och lyhörda på sina medarbetare och 

stötta dem för att få en trevlig arbetsmiljö. Det är även viktigt att tänka på att ha en tät dialog 

till sina anställda och att anpassa ledarskapet till varje individ, då alla är olika och kräver olika 

hjälp. En chef föreslår att det bör arbetas mer i team och ha gruppmål för att lättare kunna 

hjälpa varandra och på så sätt slipper personalen hantera den höga arbetsbelastningen på egen 

hand. Genom att ha kunskap om varandras arbetsområden bidrar det till mer förståelse och de 

lättare kan lösa problem tillsammans. Lika väl som att medarbetarna ska få hjälp av sin chef, 

ska chefen kunna få hjälp av sina medarbetare. Alla ska alltid finnas tillgängliga för varandra 

och det ska inte vara någon prestige mellan de olika yrkesrollerna.  
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Samtliga kontor på Kungsleden har idag regelbundna medarbetarsamtal där de diskuterar sitt 

arbete och välmående, arbetsgruppsmöten samt även ledargruppsmöten varje månad. 

Medarbetarna anser att de har bra utvecklingsmöjlighet och frihet till planering av sitt arbete. 

Dock kan vissa yrkesroller vara mer begränsade, bland annat upplever en av medarbetarna att 

dennes möjlighet till utveckling är låg och att det inte finns ett intresse från arbetsgivaren, 

vilket gör arbetet repetitivt. Alla anställda har en mål- och utvecklingsplan med tydliga mål 

och krav varje år. Dock framgick det i intervjun med chefen att vissa planer inte togs fram i 

tid och att de inte alltid efterlevs, men däremot fanns det redan vetskap bland många vad som 

krävs av dem. Mål- och utvecklingsplanen följs sedan upp av HR-chefen, som arbetar med att 

förbättra arbetsmiljön. Det framkommer även att de anställda har stor frihet när det kommer 

till att påverka sitt arbete, dock är det även denna faktor begränsad för vissa yrkesroller. 

Självständighet och flexibilitet anses vara viktigt för att bland annat planera möten med sina 

kunder. Många av medarbetarna känner att de har stor frihet att styra sina arbetstid, hur deras 

arbete ska prioriteras och hanteras samt var de ska utföra sitt arbete. Kungsleden beskrivs som 

att ha ett bra tillitsklimat, där tydlighet av vad som förväntas av de anställda bidrar till en 

större frihet.  

 

I dagsläget har Kungsleden inte någon utbildning för sina anställda angående arbetsrelaterad 

stress och hur det kan förebyggas. En av cheferna uppmärksammar det som ett problem då en 

del har svårt att hantera stress. När det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete, är det olika om 

respondenterna känner till det eller inte. Dock finns det samarbetsgrupper om 

arbetsmiljöfrågor där alla har möjlighet att delta. Det genomförs även kontroller rörande 

medarbetarnas välmående samt ett nöjdmedarbetarindex (NMI) en gång per år. 

 

NMI är en enkätundersökning som genomförs för att undersöka arbetsmiljön. NMI:n 

behandlar frågor angående bland annat arbetsmiljö, hälsa, ledarskap samt samarbete och 

respondenterna får svara på en skala om frågorna instämmer helt eller inte instämmer alls. 

Enligt en av cheferna har enkätundersökningen genomförts under flera års tid och har en hög 

svarsfrekvens. Chefen hävdar att samtliga anställda bör besvara enkätundersökningen. 

Undersökningen behandlar samma områden varje år för att kunna jämföra från tidigare år. På 

så sätt visar det vilka områden de behöver arbeta vidare med och förbättra. Ledningsgruppen 

följer sedan upp resultatet och tar fram en handlingsplan. Det som behöver åtgärdas delas in i 

olika fokusområden där det tydliggörs vad de ska göra för att förbättra eventuella problem.  
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4.2 Bortfallsanalys 
 

Studiens bortfall från enkätundersökningen var relativt stort, då det enbart var 35 stycken som 

svarade av 110 stycken anställda. Av de 35 stycken svar som erhållits fanns det ett internt 

bortfall på en person, detta då den personen var en praktikant och inte anställd på företaget. 

Därmed blir det 34 stycken insamlade svar som används i studien.  

 

En av anledningarna av det stora bortfallet kan bero på att Kungsleden redan genomför ett 

nöjdmedarbetarindex som behandlar arbetssituation och arbetshälsa, vilket kan likna studiens 

ämne och frågor. Från intervjun med chefen framgick det att det var viktigt att svara på 

indexet, vilket kan göra att studiens enkätundersökning anses mindre viktig att besvara då det 

inte är ett krav. Detta kan leda till att de anställda avstår från att svara på 

enkätundersökningen då de redan genomfört en liknande tidigare och således kan den anses 

inte vara av lika stor betydelse då undersökningen enbart var ett examensarbete. Detta kan 

kombineras med tidsbrist, som ett flertal på Kungsleden upplever enligt 

enkätundersökningens resultat. Då 62 procent upplevde att de inte hade tillräckligt med tid i 

sitt eget arbete, kan det vara en orsak till att de inte hade tid att besvara något som inte 

berörde deras egna arbetsuppgifter. Studiens ämne kan även vara känsligt för vissa anställda 

då de ska svara på frågor angående deras chefer och kollegor, vilket även kan bidra till att 

respondenterna undviker att besvara enkätundersökningen. Ytterligare en anledning till 

bortfallet är att ett antal anställda var på föräldraledighet samt att enkätundersökningen 

skickades ut endast några dagar innan påskledighet och därmed kan många ha varit på 

semester.  

 

För att undvika bortfallet skickades dock en påminnelse ut till de anställda. En ytterligare 

påminnelse ämnades att skickas ut, men det kunde inte utföras då forskarna inte hade tillgång 

till de anställdas kontaktuppgifter. Forskarnas kontaktperson hade heller inte tillräckligt med 

tid att skicka ut en ytterligare påminnelse. Det stora bortfallet bidrar således till att resultatet 

inte är tillräckligt tillförlitligt och att det inte går att dra generella slutsatser utefter resultatet. 

Däremot kan en mindre inblick ges utefter det resultat som framgick. 
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5. Analys  
I nedanstående kapitel analyseras resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna. 

Resultatet jämförs med teorin samt den tidigare forskning som presenterats för att undersöka 

om det stödjer resultatet.  

 

Varje individ påverkas olika av arbetsbelastning, positivt eller negativt (O’Sullivan 2011). 

Trots tidigare fakta angående att den negativa stressnivån inom fastighetsbranschen har ökat, 

visar denna studie på att majoriteten från enkätundersökningen befinner sig i “Aktivt arbete” 

och “Lågt påfrestande arbete”, vilket därmed påvisar att respondenterna upplever 

arbetsbelastningen som positiv. Endast två personer upplever negativ stress.   

 

Resultatet visade att majoriteten upplever en hög arbetskontroll och att ungefär hälften 

vardera upplever höga arbetskrav respektive låga arbetskrav. Karasek beskriver att det är 

sambandet med arbetskontroll som gör att de med höga arbetskrav klarar av kraven. Han 

påvisar även att för de som upplever höga arbetskrav och låg arbetskontroll, att det är 

viktigare att påverka arbetskontroll än arbetskrav för att uppnå bättre hälsa (Karasek 1979). I 

och med att respondenterna i studien upplever hög arbetskontroll, klarar de därmed av 

arbetskraven och på så sätt påverkas positivt. För de två respondenter som upplever låg 

arbetskontroll, krävs det därför att arbetskontrollen justeras för att de ska uppnå bättre hälsa. 

Däremot kan inte arbetskontrollen dämpa den upplevda arbetsbelastningen om kraven är allt 

för höga, vilket kan leda till att det kan bli svårt att fastställa vad orsaken beror på, 

kompetensnivå eller för höga arbetskrav (Ibid). Det som ansågs som mycket stressande på 

Kungsleden var att de anställda upplevde för många och oplanerade arbetsuppgifter samtidigt. 

Kungsleden måste således avgöra om arbetsuppgifterna är för svåra, om personalen inte har 

tillräckligt med utbildning eller om det är för hög arbetsbelastning.  

 

Inom arbetskrav anses frågorna “Mitt arbete kräver att jag arbetar snabbt” och “Mitt arbete 

kräver att jag arbetar hårt” som de krav med högst påfrestning. Kungsleden beskrevs i en 

intervjun med en av cheferna som en hårt arbetande kultur, vilket kan vara en anledning till 

att respondenterna upplever dessa krav som problematiska. Detta kan även höra ihop med att 

det är många som upplever att de inte har tillräckligt med tid för sitt arbete. Därmed kan det 

konstateras att Kungsleden lider av flera psykiska stressorer på arbetet och det krävs därmed 

att detta åtgärdas (Krauklis och Schenström 2002 s.60). Precis som i en av intervjuerna med 
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en chef beskrivs företaget som litet i förhållande till personal och att anställa fler till företaget 

skulle således vara ett förslag till att minska den upplevda tidsbristen. Vidare kan det även 

underlätta när det uppstår sjukfall på arbetsplatsen, då det fortfarande finns tillräckligt med 

resurser och de psykologiska påfrestningarna minskar (Karasek 1979/1998).  

 

Frågan “Mitt arbete involverar mycket repeterande arbetsuppgifter” var den frågan bland 

arbetskontroll som upplevdes som mest problematiskt och som därför bör åtgärdas. Det som 

framgick i frågan “Möjlighet att lära mig nya saker” och i intervjuerna var att medarbetarna 

anser sig ha goda utvecklingsmöjligheter, men att vissa yrkesroller kan vara begränsade till 

utveckling, vilket även det påverkar att arbetet blir repetitivt. På så sätt använder sig 

Kungsleden till viss del av instrumentellt stöd, som innebär att de alla anställda får möjlighet 

till utbildning (Ljungblad och Näswall 2009). Detta stöd gäller dock inte för alla anställda 

eftersom deras möjlighet till utbildning är begränsad. Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

behandlar bland annat frågor rörande ohälsosam belastning och att de anställdas 

arbetsuppgifter inte får vara en orsak till ohälsa samt att resurser ska inrättas efter de krav som 

finns (AFS 2015:4). Arbetsmiljöverket menar att individens kontroll måste stämma överens 

med arbetsbelastningen och det sociala samspelet för att få en balans i arbetet 

(Arbetsmiljöverket 2017b). Därmed är det av betydelse att organisationen förhåller sig till 

arbetsmiljöverkets föreskrifter och att de anställda får de förutsättningar som krävs för deras 

arbetsuppgifter och således inte drabbas av ohälsa inom arbetet. 

 

Från intervjun med både chefer och medarbetare framgår det att fritt ansvar anses vara en del 

av kulturen på Kungsleden. Många av respondenterna anser att de har möjlighet att bestämma 

hur de ska utföra och vad de ska göra i sitt arbete. Detta kan därmed kopplas till att många 

respondenter befinner sig i kategorin “Lågt påfrestande arbete”, då den kategorin definieras 

som att arbetstagaren har stor frihet över sitt arbete (Karasek och Theorell 1990 s.36). 

Individens känsla av arbetskontroll ökar om denne har möjlighet till självständighet (Shen och 

Gallivan 2004). Detta kan förklara de höga nivåerna av arbetskontroll då Kungsleden har ett 

högt tillitsklimat och att medarbetare upplever en stor frihet under ansvar. Dock framgick det 

att vissa yrkesroller är begränsade inom frihet och för att inte öka risken att arbetskontrollen 

minskar och att vidare hamna i en negativ kategori, vore det till fördel att alla arbetstagare får 

uppleva frihet inom sitt arbete. Även Karasek nämner betydelsen av frihet inom arbetet och 

att det kan minska den negativa stressnivån (Karasek 1979). 
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I Karaseks tidigare forskning framgår det dessutom att de anställda kan anses vara nöjda 

genom att ha höga krav på sig i arbetet, detta i samband med hög arbetskontroll (Karasek 

1979). Detta stämmer därmed in på studiens resultat då 56 procent av respondenterna tillhör 

kategorin “Aktivt arbete”, som innebär en positiv stress (Karasek och Theorell 1990 s.35). 

Även andra studier har fått liknande resultat där majoriteten av respondenterna befann sig i de 

positiva kategorierna och ansågs vara tillfredsställda i arbetet (Dollard och Winefield 1998). 

Däremot upplever två av respondenterna negativ stress med höga arbetskrav och låg 

arbetskontroll respektive låga arbetskrav och låg arbetskontroll. Precis som det framgick i 

flera intervjuer med chefer och medarbetare kan Kungsleden, för att förebygga den negativa 

stressen, använda mer effektiva verktyg och köpa tjänster externt för att flera ska orka med 

arbetet. En del av respondenterna upplever även frågan “Jag utsätts för påtvingade krav i mitt 

arbete” problematiskt. Tidigare forskning anser att det är viktigt att arbetsledaren går igenom 

de krav för varje anställd och förstår att kravkänsligheten är olika från individ till individ och 

att de inte kan uppfylla de krav som ställs på dem om de är överbelastade (Krauklis och 

Schenström 2002 s.166;Tucker et al. 2018). 

 

Det framkom även i studien att det inte var någon påtaglig skillnad mellan män och kvinnor. 

Detta stödjer således inte den tidigare forskningen om att exempelvis att män upplever mer 

kontroll och att kvinnor upplever mer socialt stöd (Muhonen och Torkelson 2003). Resultatet 

stödjer däremot andra studier där det framgått att kön inte hade någon större påverkan på 

resultatet (Häusser et al. 2010). Även för faktorerna ålder, antal år på arbetsplats och 

utbildning och yrke, var det ingen markant skillnad på resultatet och därmed inte på den 

arbetsrelaterade stressen i undersökningen. 

 

För att kontrollera de anställdas arbetssituation och att de inte upplever exempelvis 

påtvingade arbetskrav, bör Kungsleden behandla de anställdas arbetssituation vid regelbundna 

möten och att de går igenom de krav som finns (Krauklis och Schenström 2002 s.165/168). 

Majoriteten av respondenterna anser att de vet vad som krävs av dem i arbetet och det som 

framgick i de flesta intervjuerna var att samtliga kontor på Kungsleden har 

arbetsgruppsmöten, ledargruppsmöten varje månad samt regelbundna medarbetarsamtal, där 

de bland annat diskuterar välmåendet. Alla anställda har även en mål- och utvecklingsplan 

som följs upp varje år. Detta stämmer således överens med den tidigare forskning som menar 

på att medarbetarsamtal ska genomföras under flera gånger per år och ska behandla 

individens arbetssituation (Krauklis och Schenström 2002 s.171). Därmed kan det anses att 
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Kungsleden använder sig av informativt stöd, då de ger information och råd till individen 

genom de olika mötena (Ljungblad och Näswall 2009). Det är viktigt att utvecklingsplanen 

tas fram i tid för att medarbetarna ska veta vad som krävs av dem och få de råd de behöver, 

detta då det framgick i en av intervjuerna att Kungsleden hade varit sena med en av de 

anställdas utvecklingsplan. Precis som tidigare forskning nämner motverkas ohälsosam stress 

genom att det finns tydliga mål. Detta leder även till en mer hållbar organisation och detta 

indikerar därmed betydelsen av en mål- och utvecklingsplan (Arnetz 2000). Enligt 

Arbetsmiljöverket är det även ett krav på att de anställda ska ha kunskap om arbetsrelaterad 

stress och hur det ska förebyggas (Arbetsmiljöverket 2016b s.4). För tillfället har Kungsleden 

ingen utbildning om arbetsrelaterad stress för sina anställda, men det finns arbetsgrupper som 

fokuserar på frågor angående arbetsmiljön där alla anställda har möjligheten till att delta. 

Däremot då det är ett krav att få kunskap om hur en god arbetsmiljö upprätthålls och hur 

risker ska minimeras på arbetet, bör detta inrättas inom företaget. Kungsleden genomför dock 

ett nöjdmedarbetarindex för att undersöka den rådande arbetsmiljön, vilket bidrar till att 

företaget får en inblick i de anställdas välmående och arbetssituation. Då det sedan följer upp 

resultatet och de problem som måste åtgärdas, har Kungsleden ändå en strategi för hur de ska 

förebygga arbetsrelaterad stress (Arbetsmiljöverket 2017a s.3).  

 

Det som bidrar till att de anställda på Kungsleden upplever positiv stress kan påstås vara den 

varierande arbetsmiljön och kombinationen av den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Både 

att de anställda kan arbeta enskilt, men även på gemensamma ytor bidrar till trivseln. På de 

gemensamma ytorna kan dock fysiska stressorer uppstå i form av höga ljudnivåer, således är 

det av betydelse att de anställda visar hänsyn till varandra och att arbetsledaren upprätthåller 

en god arbetsmiljö och skapar rätt förutsättningar för varje individ (Krauklis och Schenström 

2002 s.60; AFS 2015:4).  

 

Rörande socialt stöd är det många av respondenterna som trivs med sina chefer och kollegor, 

vilket tyder på goda relationer på arbetsplatsen samt att Kungsleden använder sig av teorin om 

känslomässigt stöd (Ljungblad och Näswall 2009). Även frukostmötena bidrar till trivsel och 

en öppen dialog mellan de anställda. De bidrar även till en ökad gemenskap och förtroende 

bland de anställda. För de som upplever negativ arbetsrelaterad stress är det viktigt att de får 

tillräckligt med socialt stöd och deltar på gemensamma aktiviteter för att de ska kunna 

omplaceras till de positiva kategorierna. Båda individerna upplever att de trivs bra med sina 

chefer och kollegor och detta är speciellt viktigt för individen inom “Högt påfrestande 
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arbete”, då stöd från medarbetare har en betydande effekt för krav på prestation inom högt 

påfrestande arbete (Sargent och Terry 2000). Annan tidigare forskning menar på att stödet 

från medarbetare inte är lika viktigt utan att det är stöd från arbetsledare som är positivt för 

arbetshälsan (Doorn el al. 2016; Dollard et al. 2000). Detta anses dock inte stämma med 

denna studie, för om de individer som upplever negativ stress hade haft lägre stöd från 

medarbetarna hade deras möjlighet att förflytta sig till de positiva kategorierna varit mycket 

svårare. Kungsleden kan anses använda sig av både arbetsledarstöd och medarbetarstöd då 

cheferna anses vara engagerade och uppmärksamma på sina anställda. Likaväl kan cheferna 

få stöd från medarbetarna och på så sätt finns alla tillgängliga för varandra (Sargent och Terry 

2000).  

 

Genom upplevelse av tillräckligt socialt stöd ökar möjligheten att hantera stress och att vara 

nöjd i arbetet. För de tre individer som däremot upplever negativ socialt stöd ökar risken att 

de förflyttar sig till riskzonen, då brist på socialt stöd kan orsaka konsekvenser oberoende av 

vilken kategori individen befinner sig i (Karasek och Theorell 1990 s.70). Undersökningen 

identifierar således endast två personer som upplever negativ stress och endast tre personer 

som riskerar att hamna i riskzonen. Resterande individer upplever högt socialt stöd, men det 

är fortfarande viktigt att samtliga individer får tillräckligt med socialt stöd för att förflytta sig 

till eller fortsätta befinna sig i de positiva kategorierna.  

 

Kungsleden utgår, som tidigare nämnt, från värdeorden professionalism, omtanke och 

arbetsglädje och det kan konstateras att det till stor del följer dessa. Att de har en hårt 

arbetande kultur och höga krav, bidrar det till det positiva då de genom detta får ut ett 

professionellt arbete, eftersom de påverkas positivt av arbetskraven. De arbetar även kring 

omtanke, då de har en trevlig arbetsmiljö mellan varandra samt att de hjälper och visar hänsyn 

till varandra. Det är även bland annat genom trivsel, engagemang från samtliga och friheten 

på arbetet som bidrar till det sista värdeordet, arbetsglädje. Detta kan även jämföras med 

enkätundersökningens resultat då de flesta är positivt stressade (Kungsleden u.å. b).  

 

Som nämns i intervjuerna beskrivs en hälsosam arbetsplats vara kombinationen mellan de 

fysiska och psykiska, en varierad arbetsmiljö och en bra gemenskap. Medarbetarna ska känna 

frihet kring sitt arbete, få möjlighet att utvecklas och utbildning kring hur ohälsa förebyggs. 

Kungsleden kan anses ha en god arbetsplats och de bedriver ett bra förebyggande arbete, trots 

att det är vissa saker som behöver åtgärdas. Även om Kungsleden till stor del inte lider av 
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negativ arbetsrelaterad stress är det ändå viktigt att de genomför kontroller angående de 

anställdas arbetssituation, behåller stressnivån på en optimal nivå och strävar efter en 

hälsofrämjande arbetsplats som vidare leder till att de blir konkurrenskraftiga (Krauklis och 

Schenström 2002 s.164). 
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6.  Slutsats  
	
Studien kan därmed konstatera att 94 procent upplever positiv stress och resterande sex 

procent upplever negativ stress enligt “JDCS” på fastighetsbolaget Kungsleden, där de flesta 

tillhör kategorin “Aktivt arbete” i “Arbetspåfrestningsmodellen”. Således påvisar resultatet 

lägre negativ psykisk påfrestning precis som i tidigare resultat från fastighetsbranschen 

(Arbetsmiljöverket 2016a s.21; Försäkringskassan 2016b s.3). Dock skiljer sig studiens 

resultat från tidigare fakta om att fastighetsbolag lider av hög negativ stress 

(Fastighetstidningen 2016). Genom “JDCS” kan det fastställas att Kungsleden som företag i 

nuvarande situation inte anses lida av negativ arbetsrelaterad stress, men dock på individnivå 

finns ett fåtal som anses vara negativt stressade. Därmed är det av betydelse att stressen hålls 

på en optimal nivå för att undvika att individer omplaceras till en negativ kategori och att de 

som redan upplever negativ stress ska få möjlighet att förflytta sig till en positiv kategori. 

Ingen av respondenterna befinner sig dock i den högsta riskzonen som är kombinationen 

mellan höga arbetskrav, låg arbetskontroll och lågt socialt stöd och på så sätt är chansen god 

att de individer som upplever negativ stress kan ta sig ur den.  

 

Ledningen i Kungsleden bedriver ett förebyggande arbete i form av bland annat regelbundna 

möten, återkommande kontroller och att de har en trevlig arbetsmiljö. Olika faktorer bidrar till 

att Kungsleden har en god arbetsmiljö, exempelvis genom frukostmötena som skapar 

gemenskap, olika arbetsmiljöer samt arbetsytor. Förutom dessa faktorer är det samarbetet 

mellan chefer och medarbetare som bidrar till en stor del av trivseln på arbetet. Oavsett 

arbetsposition hjälper de anställda varandra och det finns en god kommunikation. Det bör 

dock framställas en tydligare strategi för att de anställda inte ska bli överbelastade och 

uppleva tidsbrist när det är otillräckligt med personal. De bör även införa en utbildning kring 

arbetsrelaterad stress och hur ohälsa förebyggs. Däremot har Kungsleden regelbundna 

medarbetarsamtal och en medarbetarundersökning som bidrar till en bättre förståelse kring de 

anställdas arbetssituation. Genom detta ges det en inblick i hur de ska arbeta vidare med det 

förebyggande arbetet samt att få vetskap om vad som fungerar bra och vad som bör åtgärdas. 

Det kan även konstateras att Kungsleden genom sitt förebyggande arbete lever upp till deras 

värdeord och att det därmed överensstämmer med verkligheten.  

 

Då Kungsleden befinner sig i ett positivt tillstånd och har ett bra förebyggande arbete mot 

arbetsrelaterad stress är chansen stor att de fortsätter att befinna sig på en positiv stressnivå 
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samt att de anställda trivs. Om de fortsätter med de områden som upplevs som problematiska 

kan de uppnå en ännu bättre arbetsmiljö och fortsätta vara en hälsosam organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 41	

7. Diskussion och kritik  
I den avslutande delen presenteras en diskussion utifrån forskarna angående resultatet och 

studiens metod. Kritik till det egna arbetet förklaras, där det presenteras vad som kunde 

förbättras och vad som är styrkan i studien. Avslutningsvis redogörs förslag till vidare 

forskning inom ämnet.  

 

Undersökningens syfte var att få en insikt för vilken typ av arbetsrelaterad stress som råder 

inom Kungsledens verksamhet. Vidare var syftet även att redogöra om det förebyggande 

arbetet som ledningen bedriver. Resultatet kan konstatera att det förekommer en positiv stress 

bland de anställda på Kungsleden enligt “JDCS”, där de flesta upplever höga arbetskrav, hög 

arbetskontroll och högt socialt stöd. Det visar på att de arbetar aktivt med att förbättra 

arbetsmiljön genom flera olika metoder, men att en del metoder bör förbättras.  

 

Många respondenter har svarat att de känner sig stressade i frågan “Känner du dig stressad till 

följd av arbetet?”, trots att de enligt modellen upplever en positiv stress. Likaså gäller för en 

av de som befinner sig i en kategori där individen upplevs som negativt stressad. Detta kan 

bero på att det kan vara flera andra faktorer som är av betydelse för om individen känner sig 

stressad eller inte. Exempelvis kan individen ha höga arbetskrav, hög arbetskontroll och högt 

socialt stöd, men arbeta under tidspress som gör att individen känner sig stressad trots att de 

inte befinner sig i en negativ kategori. Även detta kan kopplas till att många känner att deras 

arbete kräver en alltför stor arbetsinsats då känslan av att känna sig stressad förstorar 

situationen. Problem med stress uppstår, som tidigare nämnt, när stressen blir långvarig. Detta 

kan eventuellt betyda att en negativ stress inte brutit ut än för de respondenter som har ett lågt 

socialt stöd och befinner sig i riskzonen. 

 

Frågan “Mitt arbete involverar mycket repeterande uppgifter”, ansågs som mest problematiskt 

inom arbetskontroll och för att förändra arbetskontroll för de individer som hamnade i de 

negativa kategorierna, skulle deras arbete innehålla mer varierande uppgifter, för att 

exempelvis uppleva högre arbetskontroll. Eventuella åtgärder för att motverka låga värden på 

vissa frågor skulle vara att man arbetar ännu mer för en god kamratskap och fokusera på 

individerna sinsemellan. Frukostmöten är ett bra sätt att stärka samhörigheten mellan de 

anställda, men här skulle det förslagsvis fokuseras mer på teambuilding och 

samarbetsövningar, för att få en bättre gemenskap. Arbetsledningen måste även anpassa 
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arbetskraven för varje individ då en del av respondenterna upplever påtvingade arbetskrav, 

eftersom alla individer har olika kravkänslighet.   

 

I och med att Cronbach’s Alfa testet inte hade tillräckligt högt värde för att anses vara 

acceptabelt, går det att ifrågasätta om frågorna passar ihop för att mäta stress specifikt i denna 

studie. Det kan dock påvisas att frågorna har ett samband till varandra i exempelvis 

frågorna  “Jag utsätts för påtvingade krav i arbetet” och “Jag har möjlighet att bestämma hur 

jag vill utföra mitt arbete”. Dessa stämmer överens med varandra då majoriteten anser att de 

inte har påtvingade krav vilket gör att de även upplever frihet på arbetet. På så sätt anses ändå 

variablerna fastställa arbetsrelaterad stress.  

 

Då enkätundersökningen endast bestod av 34 stycken giltiga svar av 110 stycken anställda på 

Kungsleden, kan resultatet vara missvisande och endast bero på slumpen. Resultatet kan 

därmed inte generaliseras, men skulle till viss del spegla Kungsledens rådande arbetssituation 

då många respondenter har svarat på ett likvärdigt sätt, vilket kan bidra till ett något större 

trovärdigt resultat. Dock anses ändå det framtagna resultatet besvara frågeställningarna bra. 

Detta ledde således till att totalundersökningen som hade till avsikt att genomföras, inte 

utfördes då endast 31 procent av svaren kunde tillämpas. I och med att det är en fallstudie, 

leder det till att det inte går att generalisera till hela fastighetsbranschen, men dock bidrar 

studiens resultat till en viss kunskap om arbetsrelaterad stress inom branschen. Hade därför 

resultatet varit annorlunda om det stora bortfallet inte hade existerat? Att det är få svarande 

påverkar även faktorer som skillnader mellan män och kvinnor, utbildning och så vidare. Nu 

visade studiens resultat på inga märkbara skillnader mellan de olika svarsalternativen, vilket 

möjligtvis skulle ha gjorts om fler hade svarat. När det gäller telefon- och mailintervjuer kan 

de vara begränsade med information i jämförelse med en personlig intervju. Dock anses 

samtliga intervjuer ha bidragit till studiens resultat och utan telefon- och mailintervjuerna 

hade frågan angående det förebyggande arbetet inte fått tillräckligt med data. Genom ett högre 

antal intervjuer, fick studien sedan tillräckligt med information till frågan gällande det 

förebyggande arbetet. Samtliga intervjuer gav dock likvärdiga svar och resultatet har därmed 

ingen större skillnad oberoende av vilken intervju. Antalet intervjuer stärker istället 

tillförlitligheten till svaren.  

 

Något som dock kan förbättras är att respondenterna ska ha angett vilket kontor de arbetar på i 

enkätundersökningen, för att få en djupare förståelse om de olika kontoren skiljer sig åt. I 



	 43	

intervjuerna framgår det däremot vilket kontor den svarande arbetar på, vilket ger en 

förståelse för hur det ser ut på hela Kungsleden och inte enbart på ett kontor. En styrka med 

studiens metod är att det är en metodtriangulering som gör att undersökningen får en mer 

förståelse till varför respondenterna svarade som de gjorde. Dock i enkätundersökningen kan 

respondenterna tolka vissa frågor olika, då alla individer har olika uppfattningar.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning  
 

Ett förslag till vidare forskning kan vara att jämföra “JDCS” med en annan modell. Detta för 

att se likheter och skillnader i metod, modellernas resultat och hur de möjligtvis skulle 

komplettera varandra. Modellerna tar även eventuellt hänsyn till olika faktorer som kan vara 

av intresse för studien. Ytterligare kan fler statistiska analyser, som exempelvis 

regressionsanalys tillämpas för att få en bredare analys.  

 

Utöver detta förslag kan undersökningen även genomföras på flera liknande företag inom 

samma bransch eller jämföras med en annan organisationstyp. Därmed kan en jämförelse 

genomföras och likheter och skillnader konstateras beroende på arbetsplats eller 

organisationsform. Detta kan således leda till en mer generell bild i den faktiska stressnivån 

inom fastighetsbranschen respektive en större förståelse med skillnader och likheter 

organisationsformer emellan.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Enkätundersökning 
 

Fråga 1)  

Biologiskt kön 

• Man 

• Kvinna 

 

Fråga 2)  

Ålder  

 

Fråga 3)  

Vilken är din yrkesbenämning inom företaget?  

 

Fråga 4)  

Hur många år har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  

 

Fråga 5)  

Vad har du för utbildning?  

• Gymnasial  

• Eftergymnasial  

• Masterexamen  

• Doktorsexamen  

• Annan  

 

Fråga 6)  

Generell stress. Välj det alternativ på skalan som passar bäst in på dig (Aldrig, Sällan, 

Ofta, Väldigt ofta). 

• Känner du dig stressad till följd av arbetet?  

• Känner du att du vet vad som krävs av dig i arbetet?  

• Har du hetsat upp dig över något oväntat som hänt på arbetet?  

• Har du känt att du inte har orkat med allt det du ska göra på arbetet?  
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Fråga 7)  

Arbetskontroll. Bedöm på en skala 1-4, där 1 motsvarar “stämmer inte alls” och 4 

motsvarar “stämmer helt”. Välj den siffra som passar bäst in på dig. 

• Jag har möjlighet att lära mig nya saker i mitt arbete  

• Mitt arbete kräver att jag är kreativ  

• Mitt arbete kräver kompetens  

• Mitt arbete involverar mycket repeterande uppgifter  

• Jag har möjlighet att bestämma hur jag ska utföra mitt arbete  

• Jag har möjlighet att bestämma vad som ska göras i mitt arbete  

 

Fråga 8)  

Arbetskrav. Bedöm på en skala 1-4, där 1 motsvarar “stämmer inte alls” och 4 

motsvarar “stämmer helt”. Välj den siffra som passar bäst in på dig. 

• Mitt arbete kräver att jag arbetar väldigt snabbt  

• Mitt arbete kräver att jag arbetar väldigt hårt  

• Mitt arbete kräver en allt för stor arbetsinsats  

• Jag har tillräckligt med tid för alla mina arbetsuppgifter  

• Jag utsätts för påtvingade krav i mitt arbete  

 

Fråga 9) 

Arbetsstöd. Bedöm på en skala 1-4, där 1 motsvarar “stämmer inte alls” och 4 

motsvarar “stämmer helt”. Välj den siffra som passar bäst in på dig. 

• Det finns en lugn och trevlig atmosfär på min arbetsplats 

• Det finns en bra kamratskap på min arbetsplats  

• Mina kollegor finns där för mig (stöttar mig)  

• Människor på arbetet förstår att jag kan ha en dålig dag  

• Jag trivs bra med mina chefer  

• Jag trivs bra med mina kollegor 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Intervju 1 

2018-04-09 

 

Inledande frågor: 

• Vad är din arbetsposition? 

Chef  

• Känner du dig ofta stressad?  

Nej, inte ofta. 

• Isåfall vad beror stressen på?  

Beror på att det är lite för mycket samtidigt. Det kan vara flera bitar som krisar 

samtidigt,  oftast tidsbrist. Kunna lägga tillräckligt mycket tid på respektive sak. Det kan vara 

många olika saker som som sker samtidigt som inte är kris, men då är det bara kul.  

 

Arbetsmiljö: 

• Vad anser du att medarbetarna upplever som stressande i arbetsmiljön?  

Om jag tittar på de runt omkring mig, om det händer mycket saker runt omkring dem så 

brukar de säga att de inte tycker om när man pratar mycket runt omkring dem eller 

exempelvis andra buller som stör när de ska fokusera. De finns tysta rum som man kan sätta 

sig i. Det är inga specifika arbetsuppgifter som stressar, utan mer om man inte kan kontrollera 

framdriften och om man inte kan lösa sitt problem.  

• Nästan 40% känner sig stressade till följd av arbetet, anser du att 

arbetsrelaterad stress utgör ett problem i arbetsgruppen? 

Det gör det, det är en hög siffra. Vi fick en väldigt låg siffra, att betyget på stress var dåligt i 

en medarbetarundersökning. Det är ett jättestort problem, för om man upplever att man är 

stressad kan man inte göra ett lika bra jobb och därmed inte lika effektivt.  

• Har du varit sjukskriven på grund av stress? 

Nej, det har jag inte varit.  

• Känner du till någon annan som varit det på din arbetsplats?  

Ja, en av medarbetarna är halvtidssjuksriven just nu, på grund av stress. Hon sjukskrev sig i 

god tid så att det inte hann bli värre och leda till utbrändhet.  
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• Vad anser du om medarbetarnas möjlighet till utveckling inom organisationen? 

Jag anser att den är ganska bra, framförallt inom vissa specifika områden. Det är ett stort 

företag om man ser på omsättning, men ett litet företag i medarbetare. Det kan vara 

begränsande för vissa roller, att de inte vet hur de ska utvecklas och göra härnäst.   

• Vad anser du om medarbetarnas möjlighet till att påverka sitt 

arbete/arbetsuppgifter? 

Den är hög. Inom mitt arbete kan jag planera upp det helt och hållet. Jag har vissa fasta 

ledningsmöten, men annars kan jag planera upp det själv efter mina mål. Det är olika i olika 

roller, vissa kan inte göra det.  

• Finns det tydliga mål och krav för vad medarbetarna ska uppnå med sitt arbete? 

Alla ska ha en mål- och utvecklingsplan varje år. Dock kom min utvecklingsplan väldigt sen 

på året, men jag visste ändå vad jag skulle göra och vad som krävdes av mig. Det är viktigt att 

ha en bra dialog med sin chef. Alla ska ha en sådan plan, men den efterlevs dock inte alltid. 

Från och med i år ska den följas upp av HR-chefen. Förr fanns det ingen HR-chef, utan endast 

två stycken HR-administratörer. HR-chefen arbetar med strukturera utvecklingen för bolaget. 

Denna utveckling av företaget har lett till det bättre, då man fokuserar på rätt saker och inte 

enbart på administration. Det har även lett till att man tittar mer framåt och genom det får en 

bättre kultur och klimat.   

• Mer än hälften som har svarat känner att de inte har tillräckligt med tid till sina 

arbetsuppgifter, vad anser du om detta?  

Det blir en ledarfråga, om det är många medarbetare som känner såhär, så är det något som är 

fel. Antingen får man plocka bort saker, utöka kapaciteten med flera personer eller också 

ifrågasätta att man kanske inte ska göra allt som man redan gör.  Man kan även ta bort saker 

som är onödiga som inte behövs göra själv av företaget, kan köpa tjänsten externt. Spelar 

ingen roll om det är vi eller någon annan som gör det exempelvis leasing. 

• Många känner att de behöver arbeta snabbt och hårt, anser du att man ska ha 

höga krav på sina anställda?  

Jag gillar att jobba i en högpresterande miljö och kultur. Jag skulle säga att vi inte har en 

högpresterande kultur här än. Vi har däremot en hårt arbetande kultur. Många lägger för 

mycket input än på vad man får ut (output). Man kan istället kunna effektivisera och använda 

sig av smarta verktyg, till exempel ta hjälp av IT-system och digitalt. Det är många som 

arbetar mycket och hårt men kanske inte får ut så mycket output, man ska istället försöka 

jobba mindre hårt och mer smart. Då tror jag att man kan ändra känslan med att man inte 

jobbar så mycket. Det är inte mängden arbete som är det viktiga utan kvalitén i arbetet.  
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Förebygga arbetsrelaterad stress: 

• Vad anser du är en hälsosam arbetsplats? 

Att alla känner sig välkomna. Folk är glada, snälla, hjälpsamma. Vi vill följa våra värdeord. 

Om man kan leva upp till det så har man en hälsosam arbetsplats i grunden. En annan 

hälsosam aspekt är att man ska känna att man kan göra ett gott jobb, ingen vill sabba för 

någon annan, men man kan inte ha förutsättningar för det. Det ska inte vara så hårt och seriöst 

hela tiden, utan man ska kunna skratta och ha trevligt på kontoret. Man ska ha en trevlig miljö 

både på kontoret och mellan medarbetarna.  

• Vad framförallt är det på just er arbetsplats som bidrar till att medarbetarna 

mår bra och trivs bra på arbetsplatsen? 

Det är kombinationen med en bra fysisk arbetsmiljö, exempelvis bord, matsalen och 

konferensrum. Men även välkomnandet exempelvis att man kan sitta bredvid vem som helst 

på lunchen.  

• Får de anställda möjlighet till utbildning kring arbetsrelaterad stress och hur 

den kan förebyggas? 

HR har börjat med informationstillfällen, inte specifikt för arbetsrelaterad stress. Men 

exempelvis har vi “Fredagsfrukostmöten” där alla på kontoret deltar. En av medarbetarna 

håller i en presentation för alla om vad som pågår på deras avdelning.   

• Finns det någon som arbetar specifikt med att förbättra arbetsmiljön inom 

verksamheten?  

Det är HR Chefen som arbetar med arbetsmiljön inom organisationen.  

• Det är nästan 30 % som känt att de inte orkat med allt som de ska göra i arbetet. 

Vilka åtgärder görs det idag för att minska den arbetsrelaterade stressen inom 

verksamheten? 

Jag anser att man kanske kan ta bort en del saker för att få ett bra resultat, eller att leasa bort 

det och inte behöva göra allt själv. Det vi håller på med nu är att implementera CRM-system 

(Customer Relationship Management), där man hanterar kunder och gör det mer effektivt och 

samlar mycket information och dokument på samma ställe.  

• Har ni regelbundna möten för att kontrollera rådande arbetsmiljö och 

arbetssituation?  

Jag har samtal en anställd just nu och jag träffar henne en gång varannan vecka, där vi 

diskuterar vårt arbete och hur vi mår. Vi har även de återkommande mötena vid frukosterna, 

men även ledargruppsmöten varje månad.  Det är ett stort fokus med möten mellan chef och 
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medarbetare, då det läggs fokus på individen. Det är viktigt att prata om saker gällande 

arbetsmiljön och skapa arbetsglädje. 

 

Ledarskap:  

• Vilken påverkan tycker du att ditt ledarskap har för en hälsobefrämjande 

arbetsplats? 

Den är jättestor. Om jag arbetar långa dagar och är sur och otrevlig, blir det inte en trevlig 

arbetsmiljö för mina medarbetare. Jag föregår då inte med ett gott exempel. Jag är intresserad 

vad mina medarbetare levererar, kvalitén är det viktigaste och inte kvantiteten, självklart ska 

de inte lägga för många timmar då det kan bli ohälsosamt. Det är även viktigt att jag finns 

tillgänglig att bolla tankar och idéer med. Dessutom är det viktigt att jag som ledare finns där 

och kan stötta dem, speciellt om de ska göra något nytt utmanande. Ibland kan det gå lite fel, 

men då ska jag finnas där och peppa dem.  

• Hur motiverar du dina medarbetare?  

Det är viktigt att ha en öppen dialog och att de ska känna att de kan prata med mig om det är 

något. Jag ska hjälpa de hur de ska jag prioritera och även uppmärksamma mina medarbetare 

som exempelvis att bjuda på fika. De små sakerna kan betyda mycket.  

• Det är många som trivs med sina chefer och kollegor, hur arbetar ni med trivseln 

på arbetsplatsen?  

Det är många trevliga människor på arbetsplatsen. Fredagsfrukosten är väldigt uppskattad för 

alla. Det är värt att spendera de pengarna på frukostmötena då det bidrar till en så pass hög 

samhörighet mellan medarbetarna. Det är även viktigt med bra verktyg och att ha roligt 

tillsammans även när det är mycket att göra.  

• Känner du att dina medarbetare känner förtroende för dig som chef?  

Ja, det tror jag. Det säger de iallafall.  

• Utför du som ledare några slags kontroller gällande hur dina medarbetare mår? 

Inte att de går på hälsoundersökningar, men vi pratar mycket med varandra för att se till så att 

alla mår bra. Jag är bra på att känna av om det är någon som inte mår bra. Jag ställer inte 

frågan öppet, utan jag tar de till sidan.  

• Kan du be om hjälp av medarbetare om det blir för mycket för dig? 

Ja, absolut. Alla har dock rätt mycket att göra, så det bli en prioriteringsfråga. Det funkar inte 

om vi gör allt, men man kan tillsätta pengar eller resurser.  
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• Ett antal känner att det inte är en god kamratskap och trevlig atmosfär på 

arbetsplatsen, hur tror du att det kan åtgärdas?  

Jag tror det kan bero på transformationen från den äldre Kungsleden till den nyare, som 

handlade om att man bytte strategi från köpa och sälja fastigheter snabbt till att ha 

fastigheterna längre och bygga upp dem samt kolla på hållbarheten. Det är viktigt att ta upp 

hur medarbetarnas välmående och identifiera problemet samt ha en dialog med andra som 

man känner sig trygg med. 

• Utifrån svaren så ser det ut som att de anställda har mycket frihet ex. får 

bestämma hur de ska utföra och vad de ska göra i sitt arbete. Har ni som strategi 

att era anställda ska ha ett stort ansvar över sitt egna arbete?  

Det är en del av kulturen. Jag vill inte att någon ska kontrollera mig hela tiden och säga vad 

jag ska göra. Utan ska istället ha tydliga arbetsuppgifter och sen utefter det så får man 

bestämma själv hur man ska göra det.  

• Har ni något specifikt verktyg eller system för att undersöka arbetssituationen 

och arbetsmiljön på arbetsplatsen?  

Vi utför en enkät, ett så kallat “nöjdmedarbetardindex”. Varje år kollar man på 

nöjdmedarbetarindexet som alla tar del av. Den har arbetats med under flera års tid, med en 

hög svarsfrekvens, där samtliga medarbetare i princip måste svara.  Den ställde frågor om 

arbetsmiljön och vi har fått dåligt betyg på frågan angående stress.  

• Är frågorna kopplade till något som ni upplever som problematiskt i den 

aktuella arbetsmiljön? Eller är det allmänna saker? 

Det är allmänna frågor och ungefär samma frågor som återkommer för att kunna jämföra. Det 

är frågor angående arbetsmiljö, stress, ledningsgruppen och chefer etc. 

• Vad händer efter att ni samlat in svaren? Arbetar ni för att motverka problemet 

eller är målet med undersökningen enbart att lokalisera olika problem? 

Ledningsgruppen följer upp den. Får ett resultat och ser vad som är bra respektive dåligt. Tar 

fram handlingsplan för att följa upp det. För något år sedan såg man att förtroende för ledning 

hade minskat mycket. Då var man tvungen att åtgärda detta. Något så litet som att VD:n 

deltog på frukostmötena, ledde till att förtroendet ökade då medarbetarna fick lära känna 

henne och inte så henne som den “läskiga” chefen.  
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Intervju 2 

2018-04-09 

 

Inledande frågor: 

• Vad är din arbetsposition? 

Medarbetare 

• Känner du dig ofta stressad?  

Just nu känner jag mig ganska stressad.  

• Isåfall vad beror stressen på?  

Jag har många saker samtidigt som gör att jag inte hinner med. 

 

Arbetsmiljö:  

• Har du varit sjukskriven på grund av stress? 

Ja, men det är inte från min arbetssituation här på Kungsleden, utan det var relaterat till min 

arbetssituation på mitt gamla arbete. Det var först när jag började på Kungsleden som den 

utlöstes. 

• Känner du till någon annan som varit det på din arbetsplats?  

Ja.  

• Vad anser du att du och dina kollegor upplevs som stressande i arbetsmiljön?  

Jag tycker att det är väldigt mycket att göra samtidigt. Min roll är splittrad med många bollar i 

luften samtidigt. Man kan inte sitta i lugn och ro och göra mina saker. Om man är en person 

som också vill prestera så känner jag att då hugger jag direkt. Jag tar den här bollen som 

kastas och fokuserar inte enbart på en sak utan flera saker samtidigt.  

• Vad anser du om din möjlighet till utveckling inom organisationen? 

Den är låg. Jag känner inte att det finns något intresse från arbetsgivaren att jag ska utvecklas. 

Det blir ett ganska repeterande arbete.  

• Vad anser du om din möjlighet till att påverka dina arbetsuppgifter? 

Jag tycker att jag har den möjligheten att planera mycket själv. 

• Finns det tydliga mål och krav för vad du ska uppnå med ditt arbete? 

Ja, det tycker jag. Jag känner inte att det är ett krav att jag ska arbeta hårt och snabbt, utan jag 

utför mitt jobb trots att det är mycket att göra.  
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Förebygga arbetsrelaterad stress: 

 

• Vad anser du är en hälsosam arbetsplats? 

Kungsleden är en bra arbetsplats med mycket frihet under ansvar. Jag har bra kontakt med 

min chef. Jag har stor frihet att bestämma över mina arbetstider.   

• Vad framförallt är det på just er arbetsplats som bidrar till att medarbetarna 

mår bra och trivs bra på arbetsplatsen? 

Alla är snälla och trevliga. Man kan styra sitt arbete själv. Jag tycker att 

“Fredagsfrukostmötena” är jättetrevliga.  

• Får du möjlighet till utbildning kring arbetsrelaterad stress och hur den kan 

förebyggas? 

Nej. 

• Vilka åtgärder görs det idag för att minska den arbetsrelaterade stressen inom 

verksamheten? 

Nej, dock vet jag om Nöjdmedarbetarindex. Den är tycker jag bra, men dock vet jag inte hur 

ärliga folk är i sina svar.  

• Om du har problem arbetsmässigt, på vilket sätt kan din chef hjälpa/stödja dig? 

 Om jag stöter på problem så kan jag gå till min chef, som jag kan bolla tankar med och hon 

hjälper mig att lösa problem. 

• Deltar du på regelbundna möten gällande rådande arbetsmiljö och din 

arbetssituation?  

Ja. Jag är med på medarbetarsamtal en gång om året. Vi har även andra möten där min 

arbetsgrupp, jag och chefen diskuterar välmåendet för varje individ. Man vågar säga vad man 

tycker och tänker om saker. 

• Känner du till Systematiskt arbetsmiljöarbete? 

Ja, jag har varit med i arbetsmiljökommittén på mitt förra arbete. Det har precis startats en 

grupp här i form av en samarbetsgrupp. Jag var med på första mötet men kommer inte 

engagera mig mer i det. Det är precis uppstartat och alla har fått möjlighet att delta i denna 

grupp. Men än så länge är det enbart på sikt och vi kommer börja arbeta med det senare. 
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Intervju 3 

2018-06-05  

 

Inledande frågor: 

 

• Vad är din arbetsposition? 

Chef  

• På vilket kontor arbetar du på?  

Huvudkontoret i Stockholm 

• Känner du dig ofta stressad till följd av arbetet?  

Ja, det kan man säga.  

• Isåfall vad beror stressen på?  

Det beror oftast på när man är som jag som jobbar med affärer så är det ibland en stor 

arbetsbelastning att försöka få in avtal, det är alltid stressigare så.  

 

Arbetsmiljö: 

 

• Vad anser du att medarbetarna upplever som stressande i arbetsmiljön?  

Ja, det skulle jag säga om man tänker på arbetsmiljön så är det väl att våra arbetsplatser idag 

inte är optimala om man tänker på arbetsmiljö. Vi jobbar i något slags varken öppet landskap 

och rum och inte aktivitetsbaserat för det är ganska jobbigt att veta hur man ska uppföra sig, 

vad som krävs. Det är inte självklart hur man ska uppföra sig, som vi jobbar nu har vi öppet 

landskap men vi har inga regler och sen sitter man väldigt olika, någon sitter till och med i ett 

eget rum. Ibland kan någon sitta och prata högt och då är man själv på det humöret och då 

tycker man att det är okej men om man ska koncentrera sig så kan man tycka att det är ganska 

jobbigt när det är helt oreglerat vad man ska ha för arbetsregler och hur man ska visa hänsyn 

mot varandra.   

• Nästan 40% känner sig stressade till följd av arbetet, anser du att 

arbetsrelaterad stress utgör ett problem i arbetsgruppen? 

Ja, jag skulle säga att det är delvis. Ibland, ibland inte. Beror lite grann på, det funkar om alla 

resurser är tillgängliga, men blir det minsta sjukvårdsfall är det jättejobbigt för hela gruppen, 

då det blir tajt med resurser.  

• Har du varit sjukskriven på grund av stress? 

Nej.  
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• Känner du till någon annan som varit det på din arbetsplats?  

Ja, berodde delvis på arbetet. Sen vet jag inte direkta sakerna, för de var inte i min 

näringsgrupp.  

• Vad anser du om medarbetarnas möjlighet till utveckling inom organisationen? 

Gäller det för alla oavsett vilken position man har?  

Ja, den är väl, jag skulle säga att den är bra. Jag skulle säga om man är medarbetare så har alla 

möjlighet att utvecklas, men kommer man på vissa positioner så är det svårare. Det finns färre 

positioner om man söker sig till chefspositioner eller ledningsgrupper. Generellt sätt om man 

är duktig så finns det bra förutsättningar.   

• Vad anser du om medarbetarnas möjlighet till att påverka sitt 

arbete/arbetsuppgifter? Man kan välja hur man vill göra det och när man vill 

göra det?  

Ja, det är väl alltid svårt, men jag skulle säga att det finns iallafall medel för det om man vill.  

Ja, vi har ju en interflexibilitet men det är en inställning generellt sätt att kanske inte 

uppmuntrar flexibiliteten och då kan det ju också bli stressande. Eftersom en del tycker att det 

är viktigt att man ska vara klockan 8:00 - 17:00 på kontoret. Och är man inte det och jobbar 

någon annanstans måste man bevisa det, och det kan ju också vara ganska stressande, för 

oftast är det då att man jobbar jämt. Jobbar man 8:00-17:00 och så jobbar man kvällar och 

helger också.  

• Finns det tydliga mål och krav för vad medarbetarna ska uppnå med sitt arbete? 

Ja, jag jobbar med sälj så vi har väldigt tydliga krav för vad vi ska uppnå.  

• Mer än hälften som har svarat känner att de inte har tillräckligt med tid till sina 

arbetsuppgifter, vad anser du om detta?  

Om jag skulle titta på min närmaste avdelning så beror det på om det händer någonting blir 

det ganska tajt med resurser, om folk blir sjuka så är det svårt att hänga med och det är då det 

blir tajt, eftersom det är knappt med resurser.   

• Många känner att de behöver arbeta snabbt och hårt, anser du att man ska ha 

höga krav på sina anställda? Hur tycker du man ska hantera kraven isåfall?  

Nej, det anser jag inte. Jag tycker att kraven inte är så diskussionsmässigt utan man själv kan 

komma fram till samma mål att förbättra om jobbar genom att man hjälps åt och ha 

gemenskap och känna att man har roligt på jobbet. Det ska ligga mer på det än att kraven är 

att de ska jobba hårt. Man ska jobba 8:00-17:00 utan fika, nästan jobba helger och allting, då 

tror inte jag att det är utvecklande och konstruktivt.  
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Förebygga arbetsrelaterad stress: 

 

• Vad anser du är en hälsosam arbetsplats? 

Ja, men det tycker jag är varierande miljöer och tydliga regler hur man ska uppföra sig mot 

varandra.  

• Vad framförallt är det på just er arbetsplats som bidrar till att medarbetarna 

mår bra och trivs bra på arbetsplatsen? 

Jag skulle säga att det som gör att man trivs bra är att vi har varierande miljöer, att man kan 

sitta på olika platser och jobba och det är trevliga gemensamma ytor.  

• Får de anställda möjlighet till utbildning kring arbetsrelaterad stress och hur 

den kan förebyggas? Om inte, är det något som kommer att införas?  

Nej, vi har inte haft det idag iallafall. Jag tycker själv att det är jätteviktigt, eftersom det är ett 

stort problem och folk har svårt att hantera sin stress och sina krav som arbetsgivaren ställer. 

• Finns det någon som arbetar specifikt med att förbättra arbetsmiljön inom 

verksamheten?  

Jag vet inte, det jag själv jobbar med i våran grupp är att vi ska hjälpas åt med det. Vi ska inte 

jobba enskild som om du har en affär eller något så ska inte bara du kunna vara där utan om 

det händer något, för det är otroligt stressande om det är någon som får en sjukdom eller att 

det händer någonting och man är helt själv liksom och det är bara man själv som kan lösa det 

här problemen. Försöker jobba mer och mer i team, det varierar och det ska bli mera jämnt i 

gruppen.  

• Det är nästan 30 % som känt att de inte orkat med allt som de ska göra i arbetet. 

Vilka åtgärder görs det idag för att minska den arbetsrelaterade stressen inom 

verksamheten? 

Det här hur man själv, men oftast är det man som ledare som får hjälpa till att prioritera. I 

sådana situationer så vet folk inte hur man ska komma vidare för det är så mycket att göra, 

och då hjälper det med prioriteringar. Samma sak där känner jag att det börjar jobbas lite 

grann med det här, men mest har det jobbats på ledarskapsnivå. Nej, inte bland medarbetarna, 

det kanske skulle behövas.  

• Har ni regelbundna möten för att kontrollera rådande arbetsmiljö och 

arbetssituation? Har ni medarbetarsamtal? Hur ofta har ni det isåfall?  

Ja alltså, jag kan bara tala för mig själv. Vi på uthyrningen brukar ha det, och det har vi börjat 

med i år för att försöka få en mer jämnare fördelning, liksom generellt sätt brukar man ha det. 

Ja, vi har medarbetarsamtal, en gång per.  
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Ledarskap:  

• Vilken påverkan tycker du att ditt ledarskap har för en hälsobefrämjande 

arbetsplats? 

Jag själv har uppmuntrat till det här med att vi ska jobba mer i team och ska hjälpas åt.  

• Hur motiverar du dina medarbetare?  

Ja, de känner då att det blir lättare. Förut hade vi individuella mål, men nu har vi gruppmål. 

Det har blivit mycket bättre för då vill man uppmuntra till att hjälpa varandra. För om man har 

ett område så har man gjort allt själv, sen när det har varit hög arbetsbelastning så har man 

jobbat mera och hårdare. Sen när det har varit låg arbetsbelastning då har man haft mindre att 

göra och det är det här som vi vill jämna ut. Sen också när man känner att man har hård 

arbetsbelastning, att man snabbt kan lämna över till någon, för oftast är det det som är det 

svåra att få andra att få tid att sätta in sig i grejer. Det vet jag själv, det blir lätt att man gör det 

själv. Men om alla har mer kunskap om varandras områden så blir det lättare att hjälpa 

varandra.   

• Det är många som trivs med sina chefer och kollegor, hur arbetar ni med trivseln 

på arbetsplatsen?  

Vi jobbar mycket med det. Vi försöker både träffas, prata, ha gemensamma luncher och 

träffas och ha aktiviteter ihop. Jag skulle säga att det som är mest uppskattat det är när man 

har gemensamma aktiviteter som när man har en dag med luncher och kanske avslutar med 

någon middag och sådär. 

• Vi har hört att ni brukar ha frukostmöten på fredagar, anser du att det hjälper 

till trivseln?  

Ja, absolut. Det som är med de är ju att då träffas alla på företaget. Det är det som är ett 

problem då man annars har en ganska bra gemenskap med de individuella grupperna, men det 

är svårare att flytta den här till hela företaget.  

• Känner du att dina medarbetare känner förtroende för dig som chef?  

Ja, absolut.  

• Utför du som ledare några slags kontroller gällande hur dina medarbetare mår?  

Ja, det kan man säga. Eftersom jag jobbar med en grupp som är ganska utåtriktade, så händer 

det hela tiden saker i deras liv och de pratar gärna om det. Man känner av ganska snabbt om 

det något som inte fungerar. Det känns som att jag brukar följa upp om det är något som har 

hänt. Om det är relationsproblem, eller om det är mycket sjukdomar bland deras barn och 

sådana saker eller allmänt om det är något som inte verkar vara så glad.  

• Vad menar du med att du jobbar med en grupp som är väldigt utåtriktade?  
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Jo, de är sådana som individer att de är känslomänniskor. De håller på med att de träffar 

mycket människor och man kan lätt identifiera. Jag har haft andra grupper där jag varit ledare 

för och då är det svårare med människor som är lite mer tillbakadragna. De här berättar ju 

gärna om det händer någonting. Det är mera att man måste vara uppmärksam på att lyssna och 

följa upp. 

• Kan du be om hjälp av medarbetare om det blir för mycket för dig? 

Ja, absolut det kan jag. Det är ju det här att man ska hjälpas åt. Jag hjälper dem och de hjälper 

mig, det är det vi vill ha. Till exempel om jag är på semester om någon jobbar, att den 

personen kan hjälpa mig.   

• Ett antal känner att det inte är en god kamratskap och trevlig atmosfär på 

arbetsplatsen, hur tror du att det kan åtgärdas?  

Nej, men det är hela tiden det här med kommunikationen, om man ser sådana problem så 

måste man försöka åtgärda dem ganska snabbt. Där är det alltid svårigheter, för oftast är det ju 

så att de personerna inte syns och att det inte är rätt kanaler som kommer fram och kan få 

hjälp. 

• Utifrån svaren så ser det ut som att de anställda har mycket frihet ex. får 

bestämma hur de ska utföra och vad de ska göra i sitt arbete. Har ni som strategi 

att era anställda ska ha ett stort ansvar över sitt egna arbete?  

Ja, jag skulle säga att det är iallafall när man jobbar med det jag gör, det bygger på det att man 

måste fritt kunna ha sina möten, träffa folk och göra sina affärer. Om man inte kan jobba 

självständigt då är det svårt att få det att fungera med just de här bitarna. Det bygger på att du 

är självständig och flexibel. Vissa avdelningar har inte det här med att de uppmuntrar 

flexibiliteten, utan de tycker att man ska jobba 8-17. 

• Har ni något specifikt verktyg eller system för att undersöka arbetssituationen 

och arbetsmiljön på arbetsplatsen?  

Ja, vi har en medarbetarundersökning varje år.  

• Är frågorna kopplade till något som ni upplever som problematiskt i den 

aktuella arbetsmiljön? Eller är det allmänna saker? 

De är väldigt allmänna de frågorna. Om det är ett specifikt problem så kommer inte de fram 

där.  
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• Vad händer efter att ni samlat in svaren? Arbetar ni för att motverka problemet 

eller är målet med undersökningen enbart att lokalisera olika problem? 

Arbetet går ju oftast ner på chefsnivå och då försöker man identifiera de chefer och hur deras 

grupp mår och så jobbar man själv med det. Om man ser att det är problem så identifierar man 

det. Vi jobbar med det vi kallar arbetsglädje, man ska behålla glädjen och vad som är bra och 

dåligt. Eftersom det är en viktig sak i alla arbeten man gör, att man känner glädje.  

• Känner du till Systematiskt arbetsmiljöarbete? 

Nej, det finns en ambition. Vi har fått en ny HR-avdelning, men det har inte gjort hittills men 

jag tror att det finns en ambition att vi ska göra det framåt.  

 

Intervju 4 

2018-06-12 

 

Inledande frågor: 

 

• Vad är din arbetsposition? 

Chef  

• På vilket kontor arbetar du på?  

Jag utgår från Stockholm, men jobbar över hela landet.   

• Känner du dig ofta stressad till följd av arbetet?  

Ja, just nu har det nog varit under våren väldigt stressat. Jag brukar ha ett väldigt balanserat 

arbete, men jag har precis fått en ny roll så jag kan nog säga att jag känner stress i arbetet.   

• Isåfall vad beror stressen på?  

Det beror på otydlighet i vad som ska levereras.  

 

Arbetsmiljö: 

 

• Vad anser du att medarbetarna upplever som stressande i arbetsmiljön?  

När det kommer oplanerade arbetsuppgifter. 

• Nästan 40% känner sig stressade till följd av arbetet, anser du att 

arbetsrelaterad stress utgör ett problem i arbetsgruppen? 

Indirekt gör det ju alltid det, stress är ju värdelöst, det är klart att det påverkar. Sen vet inte om 

det i slutändan påverkar vårt resultat just nu men på sikt om man inte ser till att ha en bra 

balans. Om man inte tar det på allvar, vi jobbar i projekt och har mycket att göra och ibland 
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mindre att göra och det vet man när man jobbar med de här sakerna. Det betyder inte att 

kroppen mår bra av det även om man själv inte tror att man påverkas så tror jag att det är 

negativt på längre sikt.  

• Har du varit sjukskriven på grund av stress? 

Nej.  

• Känner du till någon annan som varit det på din arbetsplats?  

Ja, fast inte i min arbetsgrupp, men på Kungsleden.  

• Vad anser du om medarbetarnas möjlighet till utveckling inom organisationen?  

Den är stor.  

• Gäller den för alla oavsett vilken position man har?  

Det har att göra med person och inte position. Om man vill, utvecklingen kanske inte kommer 

till dig om du inte säger att du vill göra något annat. Om du är en sådan person som sitter still 

och du gör det du ska och tycker inte att någonting händer. På den här arbetsplatsen måste 

man på något sätt visa att man vill utvecklas, då har man stora möjligheter. Man kan inte gissa 

sig till det. Det har att göra med vilken dialog man har med sin chef. Om man pratar med 

varandra en gång om året så kanske man inte förstår att någon vill göra något annat än om 

man har en väldigt nära dialog med sina medarbetare så kommer det upp på ett annat sätt. 

Men jag tycker vi har bra utvecklingsmöjligheter.  

• Vad anser du om medarbetarnas möjlighet till att påverka sitt 

arbete/arbetsuppgifter? Man kan välja hur man vill göra det och när man vill 

göra det?  

Anser jag också är stort.  

• Kan någon position vara friare? 

 Nej det är klart att om man sitter vid skrivbordet och administrerar och inte åker mellan olika 

hus och har en större variation till vissa roller än i andra. Det är olika yrken på en arbetsplats 

där en del har en större, kanske som jag som åker från och till Västerås några gånger i veckan, 

det är klart att jag har tid att pusta ut på tåget då om jag behöver, men det kanske du inte har 

om du sitter vid skrivbordet hela tiden.   

• Finns det tydliga mål och krav för vad medarbetarna ska uppnå med sitt arbete? 

Ja.  

• Mer än hälften som har svarat känner att de inte har tillräckligt med tid till sina 

arbetsuppgifter, vad anser du om detta?  

Idag är det precis det jag säger att man inte har tid för att man gör något annat, som du 

egentligen inte ska göra. Du gör något att för att du tycker den andra saken är kul. Om du 
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tänker dig att du har ditt jobb och så plötsligt så säger någon att du ska vara med i den här 

projektgruppen och det tycker du är så roligt så då går du med i den projektgruppen, och gör 

något som du kanske inte har planerat. Men det betyder att ingen annan gör den tiden åt dig 

någon annanstans. Det är hur vi hanterar våra resurser. I vårt företag är det gemensam syn 

som kanske inte är ens grundfunktion, det gör att man kanske känner att man inte hinner med 

sina arbetsuppgifter för att man ska göra något annat på den tiden.  

• Många känner att de behöver arbeta snabbt och hårt, anser du att man ska ha 

höga krav på sina anställda? Hur tycker du man ska hantera kraven isåfall?  

Jag anser att man ska höga krav och tydliga mål, men jag anser att man som chef måste styra 

det och också kunna prioritera om. Man kan ha mål men om man känner att det här blir för 

mycket måste man kunna hjälpas åt att ta ner det trycket på sitt arbete och man måste hjälpas 

åt att kunna få hjälp. Ändå kunna ha en tydlig målstyrning, men just det här med om det 

kommer in andra saker och då kan man säga att de inte kan vara med i den gruppen för att då 

hinner du inte med det här.  

 

Förebygga arbetsrelaterad stress: 

 

• Vad anser du är en hälsosam arbetsplats? 

En hälsosam arbetsplats är där man har nära till din chef eller sin projektledare eller vilken 

organisation man jobbar, chefen ska alltid vara tillgänglig, om du har frågor eller om det är 

någonting så ska det vara en öppenhet och tillgänglighet, det är viktigt. Jag tror att det varierar 

på Kungsleden, beroende på vilken avdelning du jobbar på och vilken chef du har.  

• Vad framförallt är det på just er arbetsplats som bidrar till att medarbetarna 

mår bra och trivs bra på arbetsplatsen? 

Jag tror att man har tillit till varandra och ger varandra eget ansvar och att man anpassar sitt 

ledarskap till respektive individ. Alla personer är olika och kräver olika hjälp. Någon kanske 

tycker det är jättejobbigt att vara ansvarig för något och förstår inte riktigt. Det ska vara 

situationsanpassat.  

• Får de anställda möjlighet till utbildning kring arbetsrelaterad stress och hur 

den kan förebyggas? Om inte, är det något som kommer att införas?  

Vi har frukost varje fredag där de kommer och pratar lite folk. Vi har väl inte haft någon 

speciell utbildning bara om man säger för alla, utan det snarare mer i form av föreläsare bland 

annat. Föreläsarna har pratat mycket kopplat till motion. Vi har olika aktiviteter för att man 
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ska ta tid och motionera eller promenera eller djupandas. Det finns en förståelse i företaget att 

träna. Det uppmuntras.  

• Finns det någon som arbetar specifikt med att förbättra arbetsmiljön inom 

verksamheten?  

Ja, det är HR-avdelningen. 

• Det är nästan 30 % som känt att de inte orkat med allt som de ska göra i arbetet. 

Vilka åtgärder görs det idag för att minska den arbetsrelaterade stressen inom 

verksamheten? 

Det är fortfarande så att om du känner att du har för mycket då måste du prata med någon. Det 

är inte någon som kan gissa, om inte någon sett att den personen suttit kvar varje kväll, det är 

klart att man uppmärksammar det, men det är många som kanske går hem och fortsätter jobba 

och det är ingen som kan ha kontroll över det. Så det är fortfarande det individuella samtalet, 

att om du känner dig väldigt stressad så måste du ha någon att gå till. Man kan gå till närmsta 

chef eller HR-avdelningen och försöka göra något åt det. Jag har iallafall i min verksamhet 

det bra att vi är väldigt öppna med att vi har en hög arbetsbelastning och det är viktigt att vi 

jobbar med våra stressfrågor så att man hittar det här. Det kanske är någon som känner att jag 

vill inte ha ett mail klockan 23 på kvällen, medan någon annan tycker det är jättebra för då vet 

de vad man ska göra dagen därefter. Återigen är det så att alla är så olika och det måste man 

prata om, man kan inte gömma det. Vi har en högpresterande organisation, där det inte är 

konstigt om det uppstår stress. Jag har koll på min närmsta grupp och det kanske pågår 

jättemycket saker just specifika insatser om det är någonting i en grupp och man kan ha öppna 

samtal som man kan prata om det här.    

• Har ni regelbundna möten för att kontrollera rådande arbetsmiljö och 

arbetssituation? Har ni medarbetarsamtal? Hur ofta har ni det isåfall?  

Ja, vi måste genomföra medarbetarsamtal årligen och sen med en uppföljning, och även med 

en vår och utvecklingsplan kopplat till det. Jag till exempel har uppföljningssamtal varannan 

veckan med min personal där vi stämmer av vad som är viktigt och så. Ha samtal en gång om 

året, det fungerar inte för mig. Det fungerar säkert inte för dem heller.  Jag sitter både i 

ledningsgrupp och alla ledningsforum, det finns ju även uppföljning till de här frågorna i de 

forumen. Det är självklart, medarbetarna är det viktigaste vi har.  
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Ledarskap:  

• Vilken påverkan tycker du att ditt ledarskap har för en hälsobefrämjande 

arbetsplats? 

Det är klart att den påverkar, det är nog att ha tät dialog till sina anställda. Hur jag kan hjälpa 

till och stötta. Alltid finnas tillgänglig.  

• Hur motiverar du dina medarbetare?  

Det är nog det här med att ha en tät dialog med sina anställda om hur de mår och vad de gör. 

Om det finns något jag kan hjälpa till med eller stötta. Att alltid finnas tillgänglig och vara där 

om det är någonting. Det är nog mitt sätt. Vi jobbar nära varandra och har saker tillsammans. 

Det är när man löser problem tillsammans och lär känna varandra, då är det lättare att prata 

om det. Det här varierar från person till person. En del måste man dra ur att du tycker att du 

jobbar mycket och ska gå hem, och andra vill sätta sig ner och prata ett tag och mår jättebra 

av det. Det är individrelaterat.  

• Det är många som trivs med sina chefer och kollegor, hur arbetar ni med trivseln 

på arbetsplatsen?  

Jo, men det är nog både, vi har gemensamma aktiviteter, vi är spridda över hela landet. Det 

här varierar också från kontor till kontor. Om du sitter på huvudkontoret i Stockholm kanske 

eller någon annanstans i landet så har alla lite olika sätt beroende på hur många man är också. 

Det är både i den lilla gruppen som vi gör aktiviteter tillsammans men även i de stora, där vi 

också har gemensamma aktiviteter för alla i bolaget. Jag tycker att vi gör det, man orkar inte 

med hur mycket som helst heller. Det är skönt att inte leka med sina arbetskamrater jämnt. Vi 

försöker ha någon balans i det.  

• Känner du att dina medarbetare känner förtroende för dig som chef?  

Ja. 

• Utför du som ledare några slags kontroller gällande hur dina medarbetare mår?  

Nej, jag kan inte vara mer närvarande och fråga mer än vad jag gör. Det gäller inte bara för 

ens egna medarbetare, det är viktigt som en medarbetare i företaget att också se om någon 

annan mår dåligt eller sitter sent. Det är också viktigt att inte bara uppmärksamma de man har 

i sin direkta närhet. För det är ofta så att folk får förtroende för någon och så kanske det är 

viktigt att ha någon att prata med lite oavsett vem det är ibland.  

• Kan du be om hjälp av medarbetare om det blir för mycket för dig? 

Absolut, det är jätteviktigt att kunna stelligera åt båda håll. Det är också om man är 

prestigelös och kan säga att jag kan inte det, du måste hjälpa mig. Istället för att bara sitta och 

vänta och tro att det löser sig. Det tror jag att vi förstår att vi kan göra. Sen kan det vara svårt 
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ändå för att man inte vill ta tid av någon annan som man vet har mycket att göra. Det här är 

hela tiden balansen i hur mycket man kan göra innan det rinner över. 

• Ett antal känner att det inte är en god kamratskap och trevlig atmosfär på 

arbetsplatsen, hur tror du att det kan åtgärdas?  

Ja, det är återigen att man gillar inte alla människor. Så är det och så har det varit ända sen 

man föddes. Det är bara det att det fortsätter hela livet, vilket gör att folk är på ett visst sätt 

och man missförstår varandra. Mycket tissel tassel och den är dum och den inte. Det är liksom 

mänskligt, men det är inte okej. Det viktiga är när man förstår att det här är någonting vi 

måste göra något med på en annan nivå än att det är två människor som är, att man bjuder in 

någon till möten och man tycker den aldrig kommer, man tycker någon är nonchalant, man får 

inte hjälp när man ber om hjälp. Liksom den där känslan, det kan också vara att man inte 

förstår vad den andra personen har, att man inte gör det med flit. Det är just att känna när 

någon kanske beter sig på ett visst sätt, att det inte är okej och att det måste man säga till om. 

Det är sånt man inte kan se överallt, eftersom man inte är på alla möten. Att känna att nu 

tycker jag att jag blir illa behandlad eller att någon skrek åt mig i korridoren, då måste man gå 

till den personen och våga säga att så där gör vi inte här. Att man ska jobba med sina värdeord 

och inte låta saker växa för stort, men det är klart att det finns ju alltid om det är många som 

svarar så så är det en väldigt allvarlig fråga tycker jag.   

• Utifrån svaren så ser det ut som att de anställda har mycket frihet ex. får 

bestämma hur de ska utföra och vad de ska göra i sitt arbete. Har ni som strategi 

att era anställda ska ha ett stort ansvar över sitt egna arbete?  

Ja, jag anser att vi har det i grunden. Att vi har ett tillitsklimat, vi har skarpa mål och vi säger 

vad vi ska göra. Men som sagt, jag bryr mig inte om om man säger att du bestämmer jag mig 

för att nu går jag och klipper håret i en och en halv timme. Det jobbar jag ju in sen. Det här är 

ju en tillit kopplad till att man vet vad man har för arbetsuppgifter och vad som förväntas av 

än. Då kan man ha en större frihet. Det tror jag också varierar från chef till chef. För en del 

har lite mer kontrollbehov.  

• Har ni något specifikt verktyg eller system för att undersöka arbetssituationen 

och arbetsmiljön på arbetsplatsen?  

Ja, vi gör en årlig medarbetarundersökning. 

• Är frågorna kopplade till något som ni upplever som problematiskt i den 

aktuella arbetsmiljön? Eller är det allmänna saker? 

Nej, det är allmänt från om man har blivit kränkt eller blivit utsatt för någonting, om du har 

bra ljus över din arbetsplats. Det är en massa olika frågor kopplat till din fysiska plats eller 
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vad du gör eller till din chef eller om du tycker att du har bra eller dålig lön. Det är många 

företag som gör det så man kan mäta mot andra bolag också för att se, och det kommer fram 

ett medarbetarindex.   

• Vad händer efter att ni samlat in svaren? Arbetar ni för att motverka problemet 

eller är målet med undersökningen enbart att lokalisera olika problem? 

Vi tar med det och pratar både med hela företaget och för ledningen och respektive chef för 

sin grupp. För att också känna att de här personerna tycker faktiskt att de är överens om det. 

Och man kan ha frågor, och sen att sitta ner och prata om vad som är det viktigaste. Kanske ta 

fram aktiviteter för att jobba på och förbättra det, det gör iallafall jag.  

• Känner du till Systematiskt arbetsmiljöarbete? 

Ja, det gör jag. Jag anser att vi jobbar seriöst med arbetsmiljöfrågorna. Jag tycker det vore 

konstigt om man känner att vi inte gör det.  

 

Intervju 5 

2018-06-05 

 

Inledande frågor: 

• Vad är din arbetsposition? 

Medarbetare 

• Vilket kontor arbetar du på?  

Huvudkontoret i Stockholm. 

• Känner du dig ofta stressad?  

Nu gör jag inte det. Det har hänt, men inte just för tillfället.  

 

• Isåfall vad beror stressen på?  

Det beror nog framförallt på att antingen att man är orolig för något som man inte vet hur man 

ska lösa, alternativt att man har en tid som man måste leverera någonting och det känns som 

att det är mycket kvar när det är kort tid kvar. Tidsrelaterat.  

 

Arbetsmiljö:  

• Har du varit sjukskriven på grund av stress? 

Nej.  
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• Känner du till någon annan som varit det på din arbetsplats? Vet du ifall det 

berodde på att det var arbetsrelaterat?  

Ja, det var till stora delar av arbetet som det berodde på.  

• Vad anser du att du och dina kollegor upplevs som stressande i arbetsmiljön?  

 Det är dåliga administrativa stöd och rutiner. Vi jobbar väldigt mycket i nuet och så frågor 

någon något och det är ingen som har tänkt på vad gör organisationen när man ställer en 

sådan fråga till exempelvis 30 personer, vi har liksom inga bra rutiner för vissa saker och det 

gör att man pressar organisationen jättemycket och sen har vi dåliga systemstöd för 

verksamheten och det har att göra med vi har förändrat verksamheten de senaste åren och inte 

hunnit med.  

• Vad anser du om din möjlighet till utveckling inom organisationen? 

Jag ser väl att den är god om jag skulle vilja utvecklas både inom min befintliga tjänst eller 

förändra vilken tjänst jag skulle vilja ha.  

• Vad anser du om din möjlighet till att påverka dina arbetsuppgifter? Du kan 

välja hur du vill göra och när du vill göra dem?  

Mycket stora. Till stora delar, absolut, men även var jag vill göra dem.  

• Finns det tydliga mål och krav för vad du ska uppnå med ditt arbete? 

Ja, det gör det.  

 

Förebygga arbetsrelaterad stress: 

• Vad anser du är en hälsosam arbetsplats? 

Det var svårt, det är många delar i det. Dels så är det naturligtvis den fysiska miljön att man 

ska ha stolar, bord och teknisk utrustning med tangentbord och sådant. Till det behöver man 

koppla också en viss utbildning hur man står rätt, hur man använder de här sakerna bra. Sen 

kommer ju hela liksom ljud och buller och störande moment som kollegor som står intill och 

som liksom påverkar också och ljus naturligtvis, dagsljus som kommer in i ett fönster eller 

inte gör det, ljus i lokalen. Och sen även hur man förhåller sig till kollegor, om man bara 

springer och tar tag i någon och tror att den har tid med en för att jag har tid eller om man 

beaktar lite hur den ser ut att vara involverad i sitt arbete. Det är väl de stora delarna som jag 

tycker påverkar arbetsmiljön mycket. Det ingår också att passa tider, att man kommer till 

möten så att man kan starta aktiviteter i rätt tid, för att det är frustrerande när man måste sitta 

och vänta.  
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• Anser du att detta följs det som du anser som hälsosamt på din arbetsplats?  

Ja, till delar. Men vissa delar är vi inte bra på och vissa delar är vi bättre på. Vi har ganska bra 

hårdvara, men vi har dålig belysning på många arbetsplatser, vi har bra stolar och bord, men 

det är längesen någon ergonom talade om hur man ska stå och sitta och använda dem. Vi är 

inte så aktsamma med varandras tid, utan vi rycker tag i folk när vi vill ha dem och man 

kommer till möten sent och man pratar i telefon på möten.  

• Vad framförallt är det på just er arbetsplats som bidrar till att medarbetarna 

mår bra och trivs bra på arbetsplatsen? 

I mitt arbete och i den grupp jag arbetar, tror jag att det handlar väldigt mycket om den grupp 

vi är i. Det är en bra och trevlig grupp och att då vi jobbar mycket ihop. Vi har en chef som 

tycker människor är viktiga och det bidrar till att vi försöka värna om varandra. Det är klart att 

jag jobbar med andra arbetsgrupper också, men då får vi skapa en ny kultur i det projektet 

som vi jobbar med för att hitta det, men om man ser totalt på Kungsleden är det framförallt 

våran grupp. Sen är det också så att på Kungsleden är det väldigt lätt att få hjälp, om jag går 

till en annan avdelning och ber om hjälp, finans eller ekonomi eller något sådant så får jag 

ofta snabb och bra hjälp. Det bidrar ju också till arbetsmiljön och mitt arbete.  

• Får du möjlighet till utbildning kring arbetsrelaterad stress och hur den kan 

förebyggas? 

Nej, det har vi inte haft. Det har jag inte fått. Å andra sidan känner jag inte något behov så jag 

har inte efterfrågat detta så det är ingen som frågat mig om det.  

• Vilka åtgärder görs det idag för att minska den arbetsrelaterade stressen inom 

verksamheten? 

Det är nog väldigt olika från grupp till grupp. Det är mycket cheferna som styr den delen, men 

det som är tydligt i företaget är det nog så att våran VD har gått ut och sagt att det är viktigt 

med medarbetare och hur de mår och hur de är. Det är väl en tydlig signal och men det är inte 

sagt hur utan det är upp till varje ledare sen att bryta ner det till sin grupp och liksom 

ledningsgruppen som ser till  att det finns något som är lika för alla. Jag skulle säga att det har 

påbörjats.  

• Om du har problem arbetsmässigt, på vilket sätt kan din chef hjälpa/stödja dig? 

Min chef kan både avlasta mig med ansvar genom att vi pratar om det är någonting som jag 

känner att man inte når mål eller så, då kan man avlasta mig med all stressrelaterad med att 

dela det ansvaret som exempelvis att gå en annan väg. Så splittar vi på målet på längre sikt, 

revidera och avlasta så kan ju chefen också hjälpa till, om jag känner att det är allt för mycket, 
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att prioritera tillsammans med resten av företaget. Vad ska jag prioritera bort? Jag kan också 

få mer resurser om det skulle behövas.   

 

• Deltar du på regelbundna möten gällande rådande arbetsmiljö och din 

arbetssituation?  

Ja. Ungefär en gång i månaden så har vi ett stående möte, en halvtimme -timme,  där man tar 

upp saker som man vill och går igenom projektet och vart man står och då gör man sådana här 

prioriteringar och “okej det där går lite saktare än tänkt, men låt det vara då så tar du det där 

som är viktigt nu”.  

• Känner du till Systematiskt arbetsmiljöarbete? 

Ja. Det handlar ju om att har du tid för att jobba förebyggande så att man inte kommer i 

rehabiliteringar, sjukskrivningar eller sjukvård. Men jag kan inte säga att jag har hört så 

mycket om den delen på Kungsleden, men den bedrivs på en högre nivå än vad jag gör. 

Tidigare när jag har haft andra anställningar där jag varit chef då har jag varit mer involverad 

i det. Jag kan inte säga att vi jobbar med det specifikt på Kungsleden, det kanske vi gör, men 

kanske inte ser det för att det kanske inte sägs att “det här gör vi för att vi jobbar med 

systematiskt arbetsmiljöarbete”, utan det kanske är för “nu ska vi göra de här sakerna” eller 

“Nu har vi tagit in den här för att jobba lite mera så” eller “planera friskvården här” så jag 

kanske bara ser resultatet av bearbetningen och inte själva administrativa arbetet, så jag kan 

inte svara på den.  

 

Intervju 6 

2018-06-05 

 

Inledande frågor: 

 

• Vad är din arbetsposition? 

Medarbetare 

• Vilket kontor arbetar du på?  

Göteborg. 

• Känner du dig ofta stressad?  

Ja, men inte negativt, Jag gillar stress.  
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• Isåfall vad beror stressen på?  

Jag har tusen saker att göra och oftast samtidigt.  

 

Arbetsmiljö:  

 

• Har du varit sjukskriven på grund av stress? 

Nej.  

• Känner du till någon annan som varit det på din arbetsplats? 

Nej.  

• Vad anser du att du och dina kollegor upplevs som stressande i arbetsmiljön?  

Vi har varit underbemannade ett tag, men nu är vi full styrka. Det finns väldigt mycket att 

göra och ibland saknas stöd i våra program för att göra saker enkelt. 

• Vad anser du om din möjlighet till utveckling inom organisationen? 

Den är jättebra. Vi har all möjlighet att utvecklas inom Kungsleden. 

• Vad anser du om din möjlighet till att påverka dina arbetsuppgifter? 

Jag har ett väldigt fritt jobb så länge jag levererar. Det är en stor anledning till att stress inte 

stör mig då jag kan planera mitt jobb själv så att jag hinner med barn och annat. 

• Finns det tydliga mål och krav för vad du ska uppnå med ditt arbete? 

Ja.  

 

Förebygga arbetsrelaterad stress: 

 

• Vad anser du är en hälsosam arbetsplats? 

En fri arbetsplats där man har frihet under ansvar. En bra öppen dialog med mina kollegor och 

min chef. 

• Vad framförallt är det på just er arbetsplats som bidrar till att medarbetarna 

mår bra och trivs bra på arbetsplatsen? 

Frihet, tillit, vi har väldigt roligt på jobbet och trivs med varandra. 

 

• Får du möjlighet till utbildning kring arbetsrelaterad stress och hur den kan 

förebyggas? 

Det vet jag inte, men det är jag övertygad om att jag skulle få om jag behövde det. 
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• Vilka åtgärder görs det idag för att minska den arbetsrelaterade stressen inom 

verksamheten? 

Jag vet inte.  

• Om du har problem arbetsmässigt, på vilket sätt kan din chef hjälpa/stödja dig? 

Vi kan få avlastning genom praktikanter, vissa administrativa arbetsuppgifter kan läggas på 

någon annan roll när det är mycket. Lyssna. 

• Deltar du på regelbundna möten gällande rådande arbetsmiljö och din 

arbetssituation?  

Nej.  

• Känner du till Systematiskt arbetsmiljöarbete? 

Nej.  

 

Intervju 7 

2018-06-12 

 

Inledande frågor: 

 

• Vad är din arbetsposition? 

Medarbetare 

• Vilket kontor arbetar du på?  

Malmö/Göteborg kontoret. 

• Känner du dig ofta stressad?  

Inte just nu, det gör jag inte, inte i min nuvarande tjänst och position.  

• Isåfall vad beror stressen på?  

Jag har ju en erfarenhet där jag faktiskt har bränt ut mig där jag har vid flera tillfällen efter 

varandra har bränt ut mig för jag blev sjukskriven. Efter rätt terapi och behandling så har man 

insett vad det var som låg i grunden. Och det var främst dåligt arbete och det privata i princip, 

det finns ingen plats för återhämtning, när man väl har mycket på arbetet och i det privata. 

Även om det är arbetet som påverkar, är det inget som vi går runt med under hela dygnet som 

skapar den stressen.  
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Arbetsmiljö:  

 

• Känner du till någon annan som varit det på din arbetsplats? 

Ja, det gör jag. Under senare åren har man upplevt fler och fler kollegor som har gått hem för 

att de har blivit dåliga. Det är många gånger situationen på arbetet som skapat den situationen 

för att de ska vara hemma.  

• Vad anser du att du och dina kollegor upplevs som stressande i arbetsmiljön?  

Det är många faktorer till det. Det är många gånger det är de sociala faktorerna och även 

ledarskapet som kan skapa extremt mycket stress.  

• Vad är det i ledarskapet som påverkar det?  

Det är i ledarskapet i form av att ha en lyhörd chef eller ett arbete där man kan påverka sin 

arbetssituation eller en arbetsgivare som man kan säga nej till, där chefen har tillräckligt med 

resurser för att kunna utföra sitt arbete. Det är många faktorer i ledarskapet som kan påverka 

den mentala stressen. Det är brist på det här i ledarskapet som upplevs stressande.  

• Vad anser du om din möjlighet till utveckling inom organisationen? 

Det ser jag väldigt positivt på, att jag har möjlighet att utvecklas och stimuleras. Jag har ett 

väldigt varierande arbete. Och med den arbetsgivare  jag har idag så känner jag verkligen en 

frihet för att kunna påverka och bli stimulerad.   

• Vad anser du om din möjlighet till att påverka dina arbetsuppgifter? 

Ganska stor. 

• Finns det tydliga mål och krav för vad du ska uppnå med ditt arbete? 

Eftersom jag är ny på jobbet, så har vi inte hunnit riktigt komma in på det, utan det har vi 

kanske inte varit med om än så länge. Det blir inget rättvist svar om jag säger att jag inte har 

det just nu, men det är bara för att jag bara varit här i två månader.   

 

Förebygga arbetsrelaterad stress: 

 

• Vad anser du är en hälsosam arbetsplats? 

En hälsosam arbetsplats är när arbetsmiljön både är de fysiska och även de psykosociala 

faktorerna är balanserade och bra. Det räcker inte att du har en fysisk bra arbetsmiljö för att 

du ska vara välmående och slippa den mentala stressen. Det är en kombination av att du har 

trevliga arbetskollegor, en samarbetsvilja, har ledarskapet som är anpassat för den personen 

som du är, att du har en miljö som du kan hålla dig frisk och må bra. Det är den fysiska 
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miljön, men även den psykosociala arbetsmiljön som behöver stämma överens. Jag tycker att 

de båda delarna måste finnas för att det ska vara bra.  

• Anser du att dessa delar finns på din arbetsplats nu?  

Ja.  

• Vad framförallt är det på just er arbetsplats som bidrar till att medarbetarna 

mår bra och trivs bra på arbetsplatsen? 

Jag tror att det har att göra med en väldigt engagerad ledning och på ledarskapet ovanifrån 

och ju mer engagerade de är desto mer fick man till organisationen.  

• Får du möjlighet till utbildning kring arbetsrelaterad stress och hur den kan 

förebyggas? 

Ja, absolut. Jag tror om jag hade gått till min chef och sagt att jag skulle gärna vilja utbilda 

mig och lära mig mer om någonting så hade jag definitivt fått ett ja, både för de fysiska och 

det psykiska välmåendet. Jag vet inte om man har något regelbundet, utan jag är som sagt ny 

här och har inte kommit in i alla rutinerna.   

• Vilka åtgärder görs det idag för att minska den arbetsrelaterade stressen inom 

verksamheten? 

Nu vet jag inte konkret vad som finns, men jag kan tänka mig att alla medarbetare känner väl 

till att de har en chef som de ska vända sig till om de upplever det och att de då åtgärdar 

det.  Även HR-avdelningen kan hjälpa till.  

• Fredagsfrukostmöten, känner du till dem? Hur tycker du att de bidrar till 

trivseln?  

Ja, vi har fredagsfrukost. Då samlas alla och får allmän information om någonting i ett socialt 

sammanhang. det är ett socialt sammanhang. Det kan jag känna att jag som sitter i 

Malmö/Göteborg att det är det väl den enda gången i veckan där vi verkligen samlas och tar 

en lite längre paus från jobbet och bara socialiserar. Jag tror det är bra så, men det är från 

individ till individ. Jag vet inte vad som behövs för någon annan. Jag kanske känner och 

upplever något annat om ett halvår när jag lärt känna organisationen på ett annat sätt, men just 

nu tycker jag att det är en bra start att komma in i gruppen genom att ha de här 

fredagsfrukostmötena.  

• Deltar du på regelbundna möten gällande rådande arbetsmiljö och din 

arbetssituation?  

Medarbetarsamtal har vi en gång om året. Vi pratar om allt möjligt, det är både hur du 

upplever din egen arbetsgivare, för- och nackdelar för det stöd man behöver, det är väldigt 

mycket i det medarbetarsamtalet.   
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• Känner du till Systematiskt arbetsmiljöarbete? Följer man detta på Kungsleden?  

Det är något som arbetsgivaren har skyldighet att jobba med. Jag skulle nog gissa på att det 

gör man, men jag har inte varit här så länge så jag kan inte uttala mig om det. Jag vet inte 

riktigt hur man jobbar inom Kungsleden med det.  

 

Intervju 8 

2018-06-12 

 

Inledande frågor: 

 

• Vad är din arbetsposition? 

Medarbetare  

• Vilket kontor arbetar du på?  

I Västerås.  

• Känner du dig ofta stressad?  

Nej.  

• Isåfall vad beror stressen på?  

Det beror på många olika saker.  

 

Arbetsmiljö:  

 

• Har du varit sjukskriven till följd av arbetet?  

Nej.  

• Känner du till någon annan som varit det på din arbetsplats? 

Ja.  

• Vad anser du att du och dina kollegor upplevs som stressande i arbetsmiljön?  

Jag tror att de flesta som upplever stress har samma kriterier, det är att arbetsbelastningen är 

så hög så att man hinner inte med så mycket som man skulle vilja.   

• Vad anser du om din möjlighet till utveckling inom organisationen? 

Det skulle kunna vara ganska goda, nu är jag i den åldern så att jag inte tittar på så många 

andra typer av jobb. Jag har varvat ner på det här jobbet.  
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• Vad anser du om din möjlighet till att påverka dina arbetsuppgifter? 

Den är mycket god. Jag får styra min arbetstid till mycket hög grad själv. Jag får påverka vad 

för typ av arbete jag ska arbeta med.  

• Finns det tydliga mål och krav för vad du ska uppnå med ditt arbete? 

Ja, det tycker jag också att det finns.  

 

Förebygga arbetsrelaterad stress: 

 

• Vad anser du är en hälsosam arbetsplats? 

Det är väl en arbetsplats där det finns en gemenskap som man kan få hjälp av sina kollegor 

när man behöver och de mål som man vill uppnå ska vara realistiska.  

• Anser du att dessa delar finns på din arbetsplats nu?  

För mig personligen tycker jag att det finns det, absolut.   

• Vad framförallt är det på just din arbetsplats som bidrar till att medarbetarna 

mår bra och trivs bra på arbetsplatsen? 

Det är väl att jag får bestämma rätt mycket själv, jag kan då planera mitt arbete och jag har 

frihet att göra saker men samtidigt ska jag leverera saker.  

• Får du möjlighet till utbildning kring arbetsrelaterad stress och hur den kan 

förebyggas? 

Nej, det tror jag inte jag har.  

• Vilka åtgärder görs det idag för att minska den arbetsrelaterade stressen inom 

verksamheten? 

Om man pratar med sin chef naturligtvis så kan man säkert lämna sådana synpunkter om man 

känner att det behövs, men så mycket mer än så tror jag inte att det finns.  

• Fredagsfrukostmöten, känner du till dem? Hur tycker du att de bidrar till 

trivseln?  

Ja, vi har ju fredagsfrukost, en förlängd frukost på fredagar. Men det kanske inte är kopplat 

till någon form av stress, mer än att någon måste skaffa fika. Jag tycker det är positivt att ha 

det varje vecka. De flesta har ganska rörliga arbeten så det är ganska sällan som alla fikar ihop 

en vanlig dag.   

• Deltar du på regelbundna möten gällande rådande arbetsmiljö och din 

arbetssituation?  

Nej, sådana finns inte.  
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• Deltar du på medarbetarsamtal?  

Ja, de finns. Där finns den typen av frågor med i agendan såklart. Det är en gång per år som 

det är samtal. Sen kan man prata med sin chef när som helst om man tycker att det behövs.  

• Känner du till Systematiskt arbetsmiljöarbete? Följer man detta på Kungsleden?  

Ja. Nej, det gör jag nog inte. Jag kopplar det till att man har en annan typ av arbete då man 

kanske har lite mer riskabelt om vi kallar det så, om det skulle vara elektriker eller jobba och 

klippa träd då kanske det är lite mer lätt att koppla. Skrivbordsmänniska så är det kanske inte 

vanligt att man jobbar strukturerat på det sättet. Jag var väldigt nära att gå in i väggen för 20 

år sedan, jag har lärt mig att reflektera över situationen, men det finns som sagt bara ett visst 

antal timmar på dygnet.  

 

Intervju 9 

2018-06-12 

 

Inledande frågor: 

• Vad är din arbetsposition?  

Medarbetare  

• Vilket kontor arbetar du på? 

Kista kontoret 

• Känner du dig ofta stressad? 

Ja, det tycker jag. Dock är det inte samma sak som att jag mår dåligt, det är skillnad på bra 

och dålig stress och framförallt hur man själv hanterar det. 

• Isåfall vad beror stressen på? 

Kort svar: Att man har för mycket att göra. 

Lite längre svar: Nu utgår jag ifrån mig själv. Min roll är ganska mycket ”Spindeln i nätet”. 

Dels har jag mina ”Egna” arbetsuppgifter, projekt osv, men jag blir också i stor grad 

inblandad i andras projekt arbeten och dylikt. Det kan bli ett stressande moment, att någon 

annan har en tidsram som kanske inte nödvändigtvis stämmer med den tiden jag har att lägga 

på den uppgiften. Vems uppgift blir då viktigast? 

Sen är jag väldigt beroende av att saker sker effektivt (men utan avkall på kvalitet) där finns 

det kanske en bit kvar. Om jag som teknisk förvaltare fastnar i faktureringsprogram och dylikt 

så tvingas jag göra avkall på just tekniken, vilket bör vara mitt huvudsakliga 

prioriteringsområde, det kan stressa mig. 
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Arbetsmiljö: 

• Har du varit sjukskriven på grund av stress? 

Nej, det har jag inte. Jag är om jag får skryta lite ganska duktig att läsa av mig själv, ibland får 

man dra i handbromsen vare sig man vill eller inte. Dessutom är jag ganska ”RÖD” i min 

personlighet, det är bara att se vilken färg jag skriver med. Skämt å sido, jag är ganska tydlig i 

mitt humör och arbetssätt, lite upp som en sol och ner som en pannkaka, så jag får 

regelbundna små baklås där jag står och kokar i tio sekunder. Jag tror att det för min del är 

nyttigt. Jag tror alla människor mår bra av en pysventil, sen vad det är är nog olika för olika 

människor. Själv mår jag bra av att hoppa jämfota ibland. Däremot är jag inte otrevlig mot 

folk vill jag gärna poängtera. Jag är snäll glad rolig och framförallt ödmjuk, men säger gärna 

vad jag tycker. På ett bra sätt är min ambition. 

• Känner du till någon annan som varit det på din arbetsplats? 

 Ja, det gör jag. Vill inte kommentera mera då jag inte är insatt och det är säkerligen 

personligt. 

• Vad anser du att du och dina kollegor upplevs som stressande i arbetsmiljön? 

Nu har jag svårt att tala för någon annan än mig själv. Om jag skulle tvingas svara på frågan 

skulle jag säga att arbetsbelastningen är hög. Jag säger inte att den är FÖR hög, det får var och 

en svara på. Men om man känner själv att man gör avkall på kvalitet för att vinna tid, då inser 

man snart också att man gör saker halvdant. Om man ändå enligt andra gör ett bra jobb. Hur 

bra skulle det då inte bli om man hade lite mera tid att verkligen sätta pricket över i:et? Det är 

nog det som är mest stressande egentligen.  

Ringer telefonen oavbrutet har jag flera lösningar. Har jag 200 fakturor har jag flera lösningar 

på att hantera det. Har jag missat att skriva en beställning så kan jag skriva ett snabbt mail och 

sen bifoga fullkomlig beställning (då första mailet faktiskt är juridiskt bindande). Vad jag vill 

komma till är att jag är lösningsorienterad. Jag försöker hitta vägar eller tankesätt att hantera 

olika situationer. Men om man inte hinner göra sitt bästa? Hur hanterar man det? Jag är inte 

säker på att jag har det svaret, varken för mig själv eller någon annan. 

Problemet här är nog att jag alltid försöker överträffa mig själv om jag ska tillåta mig själv att 

segla ut lite i en psykologisk analys. Det var samma sak när jag var yngre och till exempel 

sprang 100 meter på tid. Jag struntade fullständigt i vad mina klasskamrater sprang på för tid, 

men jag ville hela tiden slå mitt egna personbästa. Sen om jag var bäst eller sämst i klassen 



	 83	

var faktiskt ganska oväsentligt. Lite samma här. Jag är säker på att min kompetens räcker till, 

däremot vill jag gärna klå mig själv. Gärna så jag blir lite sur och kämpar ändå hårdare nästa 

gång . 

Nu när jag tänker medans jag skriver inser jag nog att största anledningen till stress kanske 

inte är att man har för mycket att göra. Det har man bitvis och det hör till branschen. Det som 

stressar för egen del är kanske att man lägger för mycket tid på ”FEL” saker så att ”RÄTT” 

saker blir lidande. Vad som är just fel och rätt är kanske ganska individuellt och ett bolag som 

helhet måste ju inte hålla med om vad just jag tycker, men det är nog mitt största problem om 

jag skulle tvingas sammanfatta det här kort, vilket jag misslyckats med ser jag nu.  

• Vad anser du om din möjlighet till utveckling inom organisationen? 

Det finns säkerligen alla möjligheter, har ingen anledning att tro något annat. 

• Vad anser du om din möjlighet till att påverka dina arbetsuppgifter? 

Mycket bra. Mitt arbete är väldigt brett och jag väljer själv till stor del hur det prioriteras. 

Dessutom får jag i regel helt själv hitta en lösning, så även om någon i teorin skulle styra min 

arbetsuppgift så är det ändå helt upp till mig hur jag väljer att lösa den. En tavla med ett 

bestämt motiv kan målas på många sätt. 

• Finns det tydliga mål och krav för vad du ska uppnå med ditt arbete? 

Absolut, både sett till bolaget och även på individnivå. Jag är helt på det klara med vad som 

krävs och önskas av mig. 

  

Förebygga arbetsrelaterad stress: 

 

• Vad anser du är en hälsosam arbetsplats? 

 Jag skulle säga att det består av flera delar, iallafall för att jag ska må bra och trivas. Jag 

föredrar att stapla upp det lite halvt opersonligt.  

  

1: En engagerad ledare som leder, inte styr. Jag som person föredrar när någon leder mig, det 

vill säga säger vad jag ska göra när det behövs, HUR jag ska göra det vill jag i regel fundera 

ut själv. Skulle jag inte lyckas så frågar jag gärna om råd, men jag vill försöka själv först, hur 

ska man annars lära sig någonting? Allra helst leder jag mig själv dock, men det är jag fullt 

medveten om att det inte är tillämpbart alla gånger.  
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2: Möjlighet att utvecklas. Det måste inte nödvändigtvis vara att man går utbildningar i tid 

och otid. Inget fel på det naturligtvis, men man ska inte underskatta livets skola. Det vill säga 

att man får försöka, man får göra fel och att man dels vågar tillåta sig själv, men även att man 

tillåts kliva utanför ramen. En vacker dag kanske man byter ram till en större och det blir 

väldigt svårt om man inte har klivit ur sin nuvarande ram och tjuvkikat lite med jämna 

mellanrum. Detta bör vara okej och uppskattas. 

  

3: Bollplank. Vare sig det är en kollega, chef eller städaren så tror jag att man bör känna 

varandra så pass bra så att man kan just ”bolla”. Det vill säga att man kan fråga om råd utan 

att man känner sig dum, fånig eller vad som helst. Samma sak där, om man inte vågar fråga, 

då kanske ingen svarar? Och allt går inte att googla. 

• Vad framförallt är det på just er arbetsplats som bidrar till att medarbetarna 

mår bra och trivs bra på arbetsplatsen? 

Nu talar jag bara för Kista kontoret. Men jag tycker vi har de tre punkterna ovanför. ”Google 

can bring you back 100.000 answers. A friend can bring you back the right one”.  

 Tror jag ändrade det där citatet lite, men budskapet når nog fram ändå. Google har mycket, 

men saknar totalt både magkänsla och erfarenhet, något dina kollegor troligen har. Värt att 

fundera på.  

• Får du möjlighet till utbildning kring arbetsrelaterad stress och hur den kan 

förebyggas? 

Jag är ju som sagt relativt nyanställd men det tror jag. Det ligger i allas intresse och det är jag 

helt övertygad att vi vet om. 

• Vilka åtgärder görs det idag för att minska den arbetsrelaterade stressen inom 

verksamheten? 

Vi gör en medarbetarundersökning årligen och jag är säker på att man följer upp eventuella 

”varningsflaggor” där, dessutom regleras det till viss del i såväl kollektiv som 

tjänstemannaavtal, men jag skyller återigen på att jag är nyanställd. 

• Om du har problem arbetsmässigt, på vilket sätt kan din chef hjälpa/stödja dig? 

Framförallt lyssna och bolla som jag hänvisade till ovan. Det är inte alltid man förväntar sig 

en förändring, men det känns alltid bättre om någon lyssnar och förstår. Sen kan det säkert 

dyka upp saker som är bortom rimligt. Sen går det säkert att förenkla saker, hitta bättre rutiner 



	 85	

och så vidare och där tycker jag vi har en öppen dialog, men man måste också förstå att en 

sådan process tar tid. Rom byggdes inte på en dag. 

• Deltar du på regelbundna möten gällande rådande arbetsmiljö och din 

arbetssituation? 

 Inget öronmärkt möte för detta, men jag tycker vi bollar högt och lågt regelbundet samt på 

veckomöten. 

• Känner du till Systematiskt arbetsmiljöarbete? 

Väldigt vagt. Det kommer från arbetsmiljöverket tror jag. Ett antal punkter som ska följas 

dokumenteras och följas upp årligen? Jag skulle kunna googla det här, men svaret är ärligt 

och lite tunt. Och ni vet ju vad jag tycker om google vid det här laget.  

 

 


