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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att kvalitativt undersöka individuella upplevelser av arbetsrelaterad 

stress. Undersökningen har avgränsats till ett av Postnords kontor. Studien är baserad på 

Antonovsky (1979) teori KASAM för att undersöka individens upplevelse av stress. Med 

hjälp av KASAM undersöker studien hur brevbärare uttrycker dess upplevelse av 

arbetsrelaterad stress med de centrala komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. För att besvara uppsatsens syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer på 

åtta stycken respondenter från Postnord. Resultatet av undersökningen visade att 

respondenterna upplevde att höga krav på arbetet var en anledning till att de kände sig 

stressade. Avsaknad av stöd från kollegor till följd av arbetets utformning var en annan 

upplevelse som påverkade individernas upplevelse av stress. Till sist visade även resultatet att 

respondenterna upplevde en bristande arbetsautonomi, vilket påverkade upplevelsen av en 

bristande meningsfullhet inom arbetet.  

 

Nyckelord: stress, arbetsrelaterad stress, KASAM, krav-kontroll-stöd, individ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The aim of this study is to qualitatively examine the individual's perspective of work-related 

stress. The research has been delimited to one of Postnord's offices. The study is based on 

Antonovsky (1979) Theory Sense of Coherence (SOC) to investigate the individual's 

experience of stress. With the help of Sense of Coherence (SOC), the study investigated how 

postmen express their experience of work-related stress with the key components of 

comprehension, manageability and meaningfulness. In response to the goal of the study, 

semistructured interviews were conducted on eight participants from Postnord. The results of 

the study showed that high work demands were one of the reasons behind the stress they felt. 

The lack of support from colleagues due to the structure of the work was another reason that 

affected the individual's experience of stress. Finally, the results also revealed that the 

participants perceived that they were unable to decide on their own work, which affected the 

experience of a lack of opinion in the workplace.  

 

Keywords: stress, work-related stress, Sense of Coherence (SOC), job demands-control, 

individual.  
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund  

De flesta arbetsuppgifter innehåller krav i någon mening vilket kan medföra en belastning för 

individen. De resurser individen har till sitt förfogande för att utföra sina arbetsuppgifter är av 

betydelse för att hantera denna belastning och kan sammanfattas till individens: kunskaper 

och arbetslivserfarenheter, möjlighet till återhämtning, stöd från omgivning och inflytande på 

sina arbetsförhållanden. (Arbetsmiljöverket, 2017)  

Arbetsrelaterad stress uppstår när individer inom en organisation ställs inför arbetsrelaterade 

krav som inte matchar deras kompetens och förmåga (World Health Organisazation 

[WHO].u.å). 

Rapporter har klarlagt att var femte arbetstagare drabbats av fysiska eller psykiska besvär till 

följd av arbetsrelaterad stress (Arbetsmiljöverket, 2016). Regeringskansliet (2015) konstaterar 

att antalet sjukskrivningar till följd av arbetsrelaterad stress har fördubblats sedan år 2011. 

Regeringen presenterar att den allt mer stigande sjukfrånvaron till följd av arbetsrelaterad 

stress är en av det svenska samhällets mest prioriterade frågor (Regeringskansliet, 2015).  

Historiskt så har den dominerande inriktningen för forskningen inom arbetsrelaterad stress 

enligt Beehr & Newman (1978) varit att undersöka utifrån ett organisatoriskt perspektiv och 

den anställdas perspektiv har som en konsekvens av detta försummats. Forskning inom 

arbetsrelaterad stress har fokuserat på att stress för anställda främst uppstår av fysiska skäl 

och inte av psykologiska och som en följd av detta har forskningen avsett att bidra till hur 

man kan förändra arbetsplatsernas fysiska belastning (Beehr & Newman 1978). Detta var 

något som uppmärksammades av Beehr & Newman (1978) som ett tecken på att fler studier 

behövde inrikta sig på den psykologiska betydelsen av arbetsrelaterad stress.  

Men om man ser till mer nutida forskning så beskriver Macdermid (2008) att det finns en brist 

på studier som belyser individens upplevelse av arbetsrelaterad stress eftersom de flesta 

studier genomförs kvantitativt. Ett existerande problem inom forskningsområdet är alltså att 

inriktningen främst varit att undersöka organisatoriska konsekvenser av arbetsrelaterad stress 

och främst kvantitativt (Beehr & Newman 1978; Macdermid 2008). Att belysa individers 

upplevelse är av betydelse eftersom det kan leda till en organisatorisk förståelse för hur de kan 

förebygga stressrelaterad ohälsa på arbetsplatser och arbeta för en hälsosam arbetsmiljö. Det 

individuella perspektivet upptäckter kan alltså användas som material för organisationer i dess 

arbete att skapa goda förutsättningar för anställdas välmående på arbetsplatsen. 
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Syftet med vår studie är att bidra till den aktuella stressforskningen genom att kvalitativt 

undersöka det individuella perspektivet av arbetsrelaterad stress.  För att uppfylla syftet med 

studien tillämpas Antonovsky (1979) teori KASAM eftersom den har en inriktning på att 

belysa individers subjektiva upplevelse av dess arbetsmiljö.  

Studien har genomförts som en fallstudie där forskningsfrågor kvalitativt undersökts inom 

företaget Postnord AB. Valet av företag är grundat utifrån att Postnord är inne i vad de själva 

beskriver som det största förändringsarbetet de någonsin genomfört sedan de grundades år 

1636 (Postnord, 2018).  Samtidigt har det i en rapport konstaterats att sjukfrånvaron hos 

Postnords anställda ökat från 5,3 % för 2014 till 6,3 % för år 2015 där stress och utbrändhet 

ses som viktiga faktorer till denna förändring (Gripenberg & Nandorf, 2017). Därmed anses 

det av oss intressant att undersöka den individuella upplevelsen av stress med hjälp av ett 

företag i förändring och vars anställda påvisar intentioner om att vara stressade.  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

1.2.1 Vad är stress? 

För att delge en övergripande förståelse och infoga ett historiskt perspektiv av innebörden till 

begreppet stress så bör Hans Selyes (1978) forskningsarbete benämnas. Frankenhauser & 

Ödman (1987) presenterar att Selye av många anses vara en förgrundsgestalt med sin 

betydande forskning om stress. Genom sitt forskningsarbete implementerade Selye (1978) 

begreppen stressorer och stress, där stressorer är yttre påfrestningarna som kan påverka en 

människa och stress individens respons på denna yttre påverkan. Forskningen genomförd av 

Selye (1978) kring stress har bidragit med kunskap om att det finns två olika sorter av stress: 

eustress1 och distress2. Selye (1978) framhävde att skillnaderna mellan dessa är reaktionen 

som uppstår hos individen. För eustress så uppstår känslor av positiv energi, motivation och 

deltagande medan det för distress uppstår känslor av aggression, osäkerhet och vrede (Selye, 

1978). Eustress uppstår när individer känner att de har kontroll inom en kravfylld situation 

och distress uppstår när den kravfyllda miljön för individen blir okontrollerbar alternativt om 

kraven är så pass låga att individen inte stimuleras (Selye, 1978).   

                                                           
1 Positiv stress 

2 Negativ stress 
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1.2.2 Historisk kunskapsöversikt kring stressforskning 

Det har genomförts studier inriktade på stress inom olika vetenskapliga traditioner som 

belyser olika infallsvinklar kring varför stress uppstår (Cox, Griffiths & Rial-Gonzales 2000). 

Det finns enligt Cox et al. (2000) tre olika perspektiv som är mer tillämpade än andra inom 

forskning om stress, det första perspektivet ser stress som en respons av en yttre påverkan och 

inget som individen i sig själv kan påverka. Synsättet konstaterar alltså att olika krav och 

påfrestningar är det enda skälet till att stress uppstår hos individer (Cox et al. 2000).   

 

Cox et al (2000) presenterar det andra perspektivet, General Adaption Syndrome, som är 

utvecklat av Selyes (1978) forskningsarbete kring stress. Perspektivet skildrar att 

arbetsrelaterad stress är en komplex process där individer påverkas subjektivt av stressorer 

och att det med tiden kan utmynna sig i eustress eller distress (Cox et al. 2000). 

 

Det tredje synsättet på hur stress utvecklar sig hos individer fokuserar på att det är relationen 

mellan individer och dess yttre förhållande som påverkar att individen upplever stress (Cox et 

al. 2000). När individen känner att miljön runt omkring den är för omvälvande och att 

individen inte har tillräckligt med kapacitet för att behärska situationen så uppstår alltså stress 

(Cox et al. 2000). Cox et al. (2000) beskriver att kapaciteten handlar om individens 

individuella förmåga att hantera svåra situationer och dess förmåga att ta till hjälp och även 

om det finns resurser för individen att få hjälp.  

 

Historiskt har det konstaterats att det dominerande tillvägagångssätten när man undersöker 

arbetsrelaterad stress är att undersöka arbetsmiljön, organisatoriska konsekvenser, mänskliga 

konsekvenser och tidsaspekter (Beehr & Newman, 1978). Beehr och Newman (1978) 

konstaterar att den anställdas perspektiv och hälsa har försummats inom forskningsområdet 

kring arbetsrelaterad stress. Studien hävdar att det finns en brist i den forskning som 

genomförts eftersom den missat att ta med viktiga aspekter som har en påverkan för varför 

arbetsrelaterad stress uppstår som exempelvis individens upplevelse (Beehr & Newman, 

1978). Beehr & Newman (1978) hävdar att det kan finnas två skäl till den relativa bristen på 

kvalitativ aktivitet inom forskningsområdet.  Det första skälet är tron om att medarbetarnas 

perspektiv inte är lika väsentliga som andra arbetsrelaterade händelser (Beehr & Newman, 

1978). Det andra skälet till att de anställdas perspektiv fått litet utrymme i forskningen är 

antagandet att de anställdas hälsa enbart påverkas fysiskt och inte kan påverkas av sociala och 
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psykologiska händelser (Beehr & Newman, 1978).  

 

1.2.3 Krav-Kontroll-Stöd 

Inom arbetsrelaterad stress är Karasek och Theorell (1990) teori “Krav-Kontroll-Stöd” 

etablerad och tillämpad i ett flertal studier. Teorin är etablerad eftersom dess faktorer krav och 

kontroll har empiriskt bevis för att vara väsentliga till varför arbetsrelaterad stress uppstår (Jan 

Alexander Ha¨usser, Andreas Mojzisch, Miriam Niesel och Stefan Schulz-Hardt, 2010). 

Teorin tillämpas i störst utsträckning kvantitativt och belyser ur organisationens synvinkel hur 

pass stressade dess anställda är (Jan Alexander Ha¨usser et al. 2010).  Teorins beteckning är 

“Krav-Kontroll-Stöd” och det var Karasek (1979) själv som grundade den första upplagan av 

teorin. Den första upplagan av teorin innehöll enbart faktorerna arbetskrav och arbetskontroll 

och den arbetsrelaterade stressnivån hos en individ kunde alltså mätas genom sambandet 

mellan organisationens arbetskrav och individens arbetskontroll. Karasek definierar 

arbetskrav till organisationens krav på individen av att vara tidseffektiv, hårt arbetande, 

kreativ, inlärande och att följa arbetsgivarens direktiv, detta kan då utmynnas i svåra 

arbetsuppgifter och långa arbetsdagar exempelvis. Arbetskontroll å sin sida innefattar 

individens kompetens, flexibilitet, beslutsfrihet och yttrandefrihet för att bemöta de arbetskrav 

som organisationen delegerar ut till individen. (Karasek, 1979) 

 

På senare tid så har Karasek och Theorell (1990) utvidgat teorin och faktorn stöd har 

tillkommit för att redogöra för orsakerna till hur stressnivåerna för en arbetstagare ser ut.  

Den på senare tid exponerade teorin “Krav-Kontroll-Stöd” förklarar att stöd är en viktig faktor 

att tillägga när man undersöker stress hos arbetstagare. Faktorn stöd handlar om den 

avlastning som arbetstagaren får från sina medarbetare och från miljön på arbetsplatsen 

eftersom detta kan påverka arbetstagarens stressnivå. Exempel på stöd är den reaktion 

individen får från dess omgivning vid ett utfört arbete, dess gemenskap till kollegorna och 

vägledning vid svåra vägval i yrkeslivet. (Karasek och Theorell 1990)  
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1.2.4 Kvalitativ forskning om stress  

Trots att kvalitativa studier kring arbetsrelaterad stress anses vara en minoritet inom 

forskningsområdet och att ett existerande problem lyfts fram genom att det saknas forskning 

på den individuella upplevelsen så finns det exempel på studier som genomförts kvalitativt 

som är av betydelse för den fortsatta forskningen inom arbetsrelaterad stress. Dessa studier 

vill vi belysa eftersom de tar upp intressanta upptäckter att bygga vidare på för framtida 

studier.  

 

Macdermid et al. (2008) studie är genomförd kvalitativt genom att undersöka individers 

upplevelse på dess arbetsplats. Studien är inriktad på att skapa en insikt i hur arbetsmiljön kan 

påverka arbetstagarnas välmående och liv i stort. Studien framhäver att det finns många 

arbetsplatser där arbetsklimatet påverkar anställda negativt. En följd av denna negativa 

påverkan är att individen får en större benägenhet att drabbas av sjukdomar och stress. 

Studien klarlägger att det finns en klyfta mellan de undersökta kvantitativa förklaringarna av 

arbetsklimatets påverkan på stress och avsaknad för kvalitativa förklaringar kring individers 

upplevelse av denna påverkan. I undersökningen som belyser individens upplevelse på 

arbetsplatsen så framkom att relationen sinsemellan med arbetskamrater är väsentlig för en 

hälsosam arbetsplats. Undersökningen belyste även att stöd och hänsyn är viktiga aspekter för 

att arbetstagare ska må bra på dess arbetsplats. Betydelsen av dessa aspekter skiljde sig även 

om de kom från en i ledningsposition eller från en medarbetare. Från medarbetare var det 

väsentligt att det visades en hänsyn och respekt sinsemellan för att individen skulle må bra 

och ett uteblivet stöd från chefen kunde påverka individen till att uppleva stress i negativ 

bemärkelse. Resultatet visade att stöd och respekt gentemot varandra på arbetsplatsen var 

väsentlig för att respondenterna skulle uppleva en god arbetsmiljö. (Macdermid et al. 2008) 

 

En studie av Bachkirova (2012) undersökte arbetsrelaterad stress kvalitativt. Anledningen var 

för att Bachkirova (2012) ansåg att de kvantitativa studierna på området arbetsrelaterad stress 

inte är tillräckliga och att individers upplevelser behöver belysas för att kunna förstå ett 

problem som är komplext. Problemet kring arbetsrelaterad stress är komplext eftersom 

sammanhanget utgörs av både människor och ett arbetsklimat som påverkar till resultatet av 

stress. Studien utfördes på föreläsare i England. Resultatet av studien visade att de föreläsare 

som kände sig stressade belyste arbetsbelastning och höga krav som en bidragande faktor till 

deras negativa stress. Utöver detta så framkom även att det ofta var individens egna 
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självkänsla som kunde påverka att denne upplever stress på sitt arbete. Undersökningen 

belyser att de mest stressade respondenterna var de som brydde sig mest om vad andra 

arbetskamrater tyckte och som behövde dess beröm och uppskattning i störst grad. En del av 

respondenterna framhävde även att händelser från deras familjeliv kunde påverka att de även 

var stressade på arbetet. Studien visade även att individer med prestationsångest har en större 

benägenhet att uppleva en arbetsrelaterad stress. (Bachkirova, 2012) 

 

Eriksson et al. (2003) genomförde en kvalitativ undersökning där syftet var att belysa 

individers upplevelse av arbetsrelaterad stress. Studien genomfördes på 32 respondenter som 

upplevt stress på arbetet och sedermera i det långa loppet sjukskrivit sig av den anledningen. 

Resultatet för studien visade ett gemensamt uttryck i att organisatoriska förändringar 

påverkade att de kände sig stressade då förändringarna upplevdes leda till högre krav. 

Upplevelsen av stress påverkades även när de kände att deras relation till kollegor och chef 

försämrades. Respondenterna uttryckte att det var viktigt att få stöd från sina kollegor och 

även i form av beröm och inte enbart hjälp med arbetsuppgifterna.  (Eriksson et al. 2003)  

 

Sammanfattningsvis så beskrivs det utifrån dessa kvalitativa studier att respondenterna 

upplevt arbetsrelaterad stress när de känner krav och belastning i för hög utsträckning. En 

förklaring till varför upplevelsen av krav och belastning uppstår är när organisationen 

genomför förändringar. Utöver dessa förklaringar så förklaras att de individuella 

upplevelserna har sitt ursprung utifrån kategorier som personliga egenskaper, privatliv och 

behov av stöd. De personliga egenskaperna utgörs av självkänsla, prestationsångest och för 

hur mycket individen bryr sig om vad andra kollegor tycker. Dessa kategorier är av intresse 

att fortsätta bygga studier kring och denna studie ämnar att belysa individuella perspektiv på 

arbetsrelaterad stress och se om det finns några samband eller skillnader till dessa redogjorda 

upptäckter.  
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1.3 Problemformulering 

Inom forskningsområdet arbetsrelaterad stress har vi uppmärksammat en kunskapslucka. 

Historiskt så har en stor del av studierna fokuserar på organisatoriska konsekvenser för 

arbetsrelaterad stress och försummar betydelsen av undersökning kring anställdas individuella 

upplevelse (Beehr & Newman, 1978). De organisatoriska konsekvenserna har varit av fokus 

eftersom det historiskt varit en övertygelse om att arbetsrelaterad stress främst utvecklas av 

fysisk belastning och i mindre utsträckning av psykologisk (Beehr & Newman, 1978).  

Bachkirova (2012) förklarar att stress är ett komplext fenomen och att man genom att enbart 

undersöka det från en infallsvinkel (organisationers perspektiv) inte når en holistisk 

förståelse.  Problemet kring arbetsrelaterad stress är komplext eftersom sammanhanget utgörs 

av både människor och ett arbetsklimat som påverkar till resultatet av stress (Bachkirova 

2012). Macdermid et al. (2008) klarlägger ett existerande problem inom forskningsområdet 

genom att belysa att det finns en klyfta mellan de undersökta kvantitativa förklaringarna av 

arbetsklimatets påverkan på stress och en avsaknad för kvalitativa förklaringar kring 

individens upplevelse av stressinverkan. Det finns alltså en brist på studier som belyser 

individens perspektiv på stress psykologiskt och ett existerande problem inom 

forskningsområdet att det saknas kvalitativa förklaringar till individens upplevelse. Selye 

(1978) framhävde att det finns två olika typer av stress nämligen eustress3 och distress4 där 

skillnaden är reaktionen som uppstår hos individen i en och samma situation. Eftersom att 

individerna har en påverkan på när fenomenet stress uppstår så är det av betydelse att belysa 

och skapa en förståelse för hur och varför individer påverkas av stress rent psykologiskt. Detta 

på grund av att individernas upplevelse kan komma att användas som material för att skapa en 

förståelse för hur vi kan göra arbetsplatser mer hälsosamma och samtidigt förebygga 

stressrelaterad ohälsa inom organisationer.  

Studiens bidrag är alltså att uppmärksamma och undersöka den rådande kunskapsluckan och 

det existerande problemet inom forskningsområdet och belysa en något försummad 

infallsvinkel. Arbetsrelaterad stress anser vi alltså behöver undersökas kvalitativt ur 

individens perspektiv. Detta för att få en större förståelse inom ett komplext problem.  

 

                                                           
3 Positiv stress 

4 Negativ stress 
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För att bidra till detta problem kommer anställda från Postnord att undersökas.   

Den rådande digitaliseringen och e-handelns framväxt har påverkat Postnords verksamhet till 

att genomföra ett förändringsarbete. Allt färre svenskar har från 2015 och framåt skickat brev 

och kommunikationen har i större grad genomförts digitalt. I kontrast till att brevvolymerna 

minskat så kan en positiv trend utmärkas då en förutsättning för den ökade e-handel är ökade 

paketleveranser för Postnord. För att anpassa sig till digitaliseringen genomför företaget 

Postnord en omorganisation som de klassar som det största förändringsarbete företaget 

någonsin har behövt genomföra. Bland annat har de genomfört nedskärningar på personal och 

förändrat resurserna till att minska fokus på brev och lägga större vikt vid paketutlämning. 

(Postnord, 2018)  

Samtidigt presenterar Postnords arbetsmiljöenkät från 2015 försämrade resultat vad gäller 

brevbärares hälsa och att allt fler känner sig stressade av det förändringsarbete som Postnord 

är inne i (Sekotidningen, 2015). Därmed anses det av oss intressant att undersöka den 

individuella upplevelsen av stress med hjälp av ett företag i förändring och vars anställda 

påvisar intentioner om att vara stressade.  

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka samt få en ökad förståelse för det individuella 

perspektivet på arbetsrelaterad stress. Utgångspunkten för undersökningen är den 

förutbestämda teorin KASAM och studien ämnar att belysa upptäckter kring individernas 

upplevelser som är sammanhängande respektive skiljande med tidigare kvalitativa studier 

som genomförts och därmed bidra till den aktuella kunskapsluckan som finns inom 

forskningsområdet kring arbetsrelaterad stress.  
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2. Teori 

2.1 KASAM 

För att uppfylla ovan nämnda syfte tillämpas Antonovsky (1979) teori KASAM eftersom den 

är inriktad på att belysa individers subjektiva upplevelse av dess arbetsmiljö. Antonovsky 

(1979) teori KASAM står för känsla av sammanhang. Enligt Antonovsky (1987) är KASAM 

ett kognitivt begrepp med tre huvudkomponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Antonovsky påpekar att de tre huvudkomponenterna har en väsentlig roll för 

hur man hanterar stress.  

 

Begriplighet handlar enligt Antonovsky (2005) om individens förmåga att skapa ordning och 

överskådlighet. Med hjälp av denna struktur så kan individen i fråga på förhand inse vilka 

situationer denne kommer att ställas inför i framtiden. Detta handlar inte enbart om att kunna 

förutse händelser ur positiva bemärkelsen utan även kunna förutse negativa händelser och ha 

en insikt för varför dessa kommer uppstå och varför dessa har uppstått. Att genom struktur 

och tydlighet i arbetet få en förståelse för varför vissa krävande situationer uppstår och på så 

sätt hantera detta motstånd med en begriplighet. (Antonovsky, 2005) 

 

Antonovsky (2005) beskriver att hanterbarhet handlar om att individen ska kunna hantera de 

krav som omgivningen ställer. För att hantera kraven så använder sig individen av både inre 

och yttre resurser. De inre resurserna handlar om individens egna kapacitet att utföra de krav 

som omgivningen ställer och kan t.ex. handla om individens individuella mentala förmåga. De 

yttre resurserna handlar om att människor runt omkring kan agera socialt stöd och hjälpa 

individen med dess kravfyllda situation. Känner individen en låg nivå av hanterbarhet 

tenderar denne att börja klaga och uppfatta situationen som orättvis och allt för krävande 

vilket i slutändan kan leda till att stress uppstår. (Antonovsky, 2005)  

 

Meningsfullhet handlar enligt Antonovsky (2005) om den motivation individen känner inför 

sina arbetsuppgifter. Motivationen är en subjektiv upplevelse som utspelar sig kognitivt inom 

individen. Väsentliga faktorer för motivation är att individen ska kunna känna att dennes 

arbetsinsats är viktigt för det resultat som arbetet medför. Att individen får vara med och 

bestämma över sitt arbetsutförande är även det väsentligt för att denne ska känna 

meningsfullhet. (Antonovsky, 2005) 
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För att en individ inte ska uppleva stress i dess negativa bemärkelse förklarar Antonovsky 

(2005) att det är eftersträvansvärt att individen känner en stark känsla av samtliga tre 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Individen kommer då att 

uppleva en god tillfredsställelse till sin arbetssituation. Det är dock vanligt att det hos 

individer förekommer olika grader av de tre komponenterna, att individer som exempel kan 

känna en hög begriplighet och hanterbarhet men en låg meningsfullhet. Begreppen har en 

samverkande innebörd och det förklaras att tidigare nämnda kombination är en risk för att 

stress ska uppstå då individen saknar motivation till dess arbete. Meningsfullhet anses vara 

det viktigaste begreppet ur hälsoperspektiv. En känsla av hög meningsfullhet i kombination 

med låg begriplighet och hanterbarhet kan dock leda till att individen tappar självförtroende 

eftersom arbetssituationen då känns komplex och svårförståelig med en känsla av att 

individen inte har det stöd som denne behöver. De tre begreppen begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet samt dess samverkan är alltså betydande för individens upplevelse av dess 

hälsa och stresspåslag. (Antonovsky, 2005) 

Studien ämnar att genom dessa tre komponenter det vill säga begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet undersöka brevbärares upplevelse av arbetsrelaterad stress genom att se hur de 

tre begreppen individuellt samverkar för respondenterna och hur dess stressrelaterade ohälsa 

påverkas av olika upplevelser av de tre komponenterna.  

 

Antonovsky anser att personer som har stark KASAM, har en positiv blick på världen, där de 

ser världen som betydelsefull och begriplig, vilket medför en vilja att agera. Samt att de har 

det lättare att behandla svåra uppgifter, genom att använda/ utvälja strategin som är bäst 

lämpad för att neutralisera aktuell stressor. Detta hindrar stress/påfrestning att utveckla till 

farlig spänning. På detta sättet d.v.s. genom att markera/belysa stressen gynnas hälsan. 

(Antonovsky, 1987) 

Medan personer med svag KASAM har en negativ blick på världen, där de har en negativ 

inställning till problemet, samt att de hanterar problemet på ett känslomässigt sätt. de försöker 

inte göra problemet begripligt, eftersom de är medvetna om att problemet är ofrånkomligt.   

(Antonovsky, 1987) 

 

Sammanfattningsvis innefattar ”Känsla av sammanhang” KASAM komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som är användbara för att undersöka subjektiva 

upplevelser av arbetsmiljön och framförallt med inriktning på stress. Begriplighet handlar i 
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korta drag om individens förståelse för arbetsklimatet och dess struktur, hanterbarhet berör de 

krav som arbetet innebär tillexempel som att det innehåller många olika och varierande 

arbetsuppgifter. Tillsist har vi meningsfullhet som beskriver hur individens motivation är till 

sitt arbete och hur denne upplever utrymme att få fatta egna beslut och arbeta på ett sätt som 

hon själv vill. En person med en stark KASAM är en person som har en bra balans mellan 

dessa komponenter och en person med en svag KASAM har en bristande upplevelse av minst 

en av komponenterna.  

 

2.1.1 Tidigare forskning inom KASAM 

Studier har presenterat att Antonovsky (1987) teori KASAM har en relation/betydande 

förklaring till varför stress och utbrändhet uppstår för individer på arbetsplatser (Fourie et al., 

2008; Rothmann et al., 2005; Feldt, 1997).  

I en studie av Feldt, Kivimäki, Rantala & Toivanen (2004) var inriktningen på KASAM inom 

arbetet. Studien var longitudinell och det genomfördes mätningar vi två olika tillfällen med tre 

års mellanrum. Totalt deltog 615 respondenter varav 587 män och 28 kvinnor som innehöll en 

chefsroll. Respondenterna var mellan 27 till 64 år gamla. Forskarna konstaterar i sin 

undersökning att en individ med en stark KASAM tenderar att uppleva arbetsmiljön på ett sätt 

som är tillräckligt strukturerat för att han eller hon ska kunna förutse situationer och även de 

resurser som krävs för att uppfylla de arbetskrav som ställs på honom eller henne. Sådana 

erfarenheter kommer sannolikt att leda till gynnsamma uppfattningar om människans 

inflytande på arbetet och en känsla av att han eller hon kan och får stöd från arbetsledare och 

kollegor. I deras longitudinella studie påvisades att en hög grad av KASAM påverkar 

möjligheten att mobilisera och skapa sociala resurser på arbetsplatsen. Förmågan att skapa de 

resurser som behövs för arbetssituationen är alltså påverkande av vilken grad av KASAM 

individen har. (Feldt et al. 2004) Detta är av intresse för vår studie eftersom att vi kan se hur 

de respondenter vi undersöker upplever situationen och sig själva och om de har kapaciteten 

att förutse och hantera svåra situationer och därmed dra kontraster till hur dessa respondentern 

upplevde situationer.  

 

Amirkhan & Greaves (2003) studie undersökte bland annat beteendepåverkan hos individer 

baserat på KASAM. Studien genomfördes på 116 psykologistudenter varav 75 % 

dominerades av kvinnor. Åldern på respondenterna varierade mellan 18–49 år gamla. Denna 
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studie är delvis av intresse eftersom den gentemot feldt et al. (2004) studie har en 

dominerande inriktning på kvinnliga respondenter och skapar en nyanserad bild. 

Studien kom fram till att individer med en hög grad av KASAM kunde känna en begriplighet 

och förståelse för varför situationer uppstod och på så sätt hanterade dessa individer sina 

arbetssituationer instrumentellt. Individer med en svag känsla av KASAM tenderade istället 

att i situationer som kunde upplevas som stressigt framkalla undvikande reaktioner som 

beteende för att hantera dess stress. (Amirkhan & Greaves, 2003) 

De tidigare studier vi valt att inrikta oss på har ingen direkt koppling till brevbärare. Vi har 

valt studier som undersökt många respondenter och som haft inriktning på både män och 

kvinnor. KASAM tillämpning på brevbärare har inte kunnat hittas och eftersom vi undersöker 

individuella upplevelser så kan dessa gå att relatera till andra typer av yrkeskategorier.  

 

 

2.2 Forskningsfrågor 

För att uppfylla vårt forskningssyfte så ämnar studien att besvara nedanstående 

forskningsfråga:  

Hur uttrycker brevbärare dess upplevelse av arbetsrelaterad stress enligt Antonovskys (1979) 

teori KASAM?  

För att besvara studiens forskningsfråga kommer tre stycken underfrågor baserade på 

Antonovskys (1979) teori att undersökas: 

- Hur är den individuella upplevelsen av arbetets begriplighet?  

- Hur är den individuella upplevelsen av arbetets hanterbarhet?  

- Hur är den individuella upplevelsen av arbetets meningsfullhet?  
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3. Forskningsdesign och Metod  

3.1 Företagsbeskrivning 

Postnord är inom Sverige den ledande leverantören för logistik- och 

kommunikationslösningar. Företagets historia går tillbaka till år 1636 då Svenska Posten 

bildades. Företagets ägs till 60 % av den Svenska staten och 40 % av den Danska 

staten.  Postnords affärsidé är att leverera logistiska lösningar för kommunikation mellan 

privatpersoner och företag såväl privata som till offentliga. Det logistiska tillvägagångssättet 

har under historiens gång förändrats och dagens digitalisering och den explosivt ökade e-

handel har föranlett att företaget befinner sig i det största förändringsarbetet som de någonsin 

genomfört.  Postnord levererar till hela världen och är det största distributions nätverket i 

Norden. År 2016 redovisades att Postnord hade hela 33 000 anställda och en omsättning på 38 

miljarder svenska kronor. (Postnord, 2018) 

 

3.1.1 Avgränsning  

Undersökningen genomfördes på ett (1) av Postnords kontor. Undersökningsdesignen 

avgränsades till att genomföras genom kvalitativa intervjuer med åtta anställda brevbärare. 

Detta val var på grund av tidsbrist, då all data som studien inhämtade och analyserade är från 

anställda på arbetsplatsen vilket var tidskrävande. Studiens teoretiska referensram har 

begränsats till Antonovsky (1979) teorin KASAM inom ämnet arbetsrelaterad stress. Teorin 

KASAM har också tillämpats som ett redskap för att analysera och mäta data som var hämtat 

från den kvalitativa undersökningen.  

 

3.2 Metodik 

Studien grundade sig i en kvalitativ forskningsstrategi, där insamling av empiri skedde genom 

semistrukturerade intervjuer för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Valet av 

strategi motiverades till att studien ämnade att fånga upp respondenternas verklighet och 

skapa en förståelse för dess upplevelse av det undersökta fenomenet. Den kvalitativa 

metodiken var användbar och ansågs väl fungerande när man undersöker fenomen som är av 

komplex karaktär och som tidigare presenterat så kan det konstateras att stress anses vara ett 

komplext fenomen (Bachkirova, 2012; Denscombe, 2016).  
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En annan viktig anledning som visar att semistrukturerade intervjuer var lämpliga för denna 

studie var möjligheten att fokusera på det speciella ämne som studien berörde, samt för att ge 

intervjupersonen friheten för att formulera svaren på sitt eget sätt. (Bryman & Bell, 2013; 

Denscombe, 2016). Genom att ge friheten för intervjupersonerna i en undersökning, höjs 

möjligheten att gripa det perspektiv som respondenterna formulerar. Dessutom ger forskarna 

möjligheter att analysera andra aspekter som kan försummas, exempelvis som 

respondenternas sociala verklighet (Bryman & Bell, 2013). Eftersom syftet och 

frågeställningarna var inriktade på att analysera upplevelsen hos individer så var en kvalitativ 

ansats lämplig. Bryman & Bell (2013) förklarar att kopplingen mellan frågeställningar och 

metodologisk ansats är väsentlig för att nå kvalite i studien.  Enligt Bryman & Bell (2013) är 

skillnaden mellan kvalitativa- och kvantitativa forskning att den kvalitativa forskningen 

lägger fokus på den subjektiva upplevelsen hos respondenterna (Bryman & Bell, 2013). 

Eftersom vår studie ville belysa stress utifrån individens perspektiv var därför den kvalitativa 

ansatsen mest lämpad, för att skapa en ökad förståelse för respondenternas upplevelse. 

Bryman & Bell (2013) föreställer semistrukturerade intervjuer som en metod som kan 

innehålla bestämda frågor och även teman, där studien kan utgå ifrån för att ge både forskarna 

och respondenterna flexibilitetet under intervjuns gång. (Bryman & Bell, 2013) Eftersom det 

existerande problemet som studien undersökte var komplext kan det under insamling av 

empiri finnas möjlighet att respondenterna ger väsentlig information som var svår att förutse 

och därmed passar sig den semistrukturerade intervjumetoden då forskarna kan vara flexibla 

och belysa det som respondenten uppmärksammade istället för att fast hålla sig till en 

intervjumall.  

 

3.2.1 Val av ansats  

Studien grundar sig i en deduktiv forskningsansats, vilket innebär att existerande forskning 

och Antonovsky (1979) teori KASAM är centrala för att skapa förståelse för fenomenet om 

arbetsrelaterad stress. Studien innefattar också ett induktivt perspektiv, där den empiriskt 

insamlade datan tillsammans med teori och tidigare forskning analyserar och uppmärksammar 

upptäckter som kan vara av intresse och bidrag till att ta fram en teori. Syftet med 

tillämpningen av både deduktiv och induktiv ansats är att skapa en ökad uppfattning inom ett 

komplext problem.   
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3.2.2 Fallstudie  

Studien genomfördes som en fallstudie där uppsatsens forskningsfrågor undersöktes inom 

organisationen Postnord AB. Fallstudier präglas av att de gör en solid undersökning 

genomförbar för ett speciellt ämne, samt uppmärksammar en tankfull förståelse för själva 

ämnet, och för de processer och omständigheter som har inverkan på ämnet (Denscombe, 

2016).  

Enligt Bryman & Bell (2013) är huvudsyfte för fallstudier att få insikt i detaljer som 

karakteriserar den nuvarande situationen inom den valda organisationen och inte för att 

förvärva kunskap om andra fall. (Bryman & Bell, 2013) 

Kritik som riktar mot denna typ av studier är att man inte kan dra allmänna slutsatser av 

resultatet, i vår studie arr syftet dock inte att generalisera resultatet, utan att skapa en ökad 

förståelse för individens subjektiva upplevelse. Resultatet ska istället användas för 

att utveckla teori genom att undersöka situationen för att sedan kunna uppnå en förklaring för 

varför och hur saker händer, inom det området som undersöks. (Denscombe, 2016) 

 

3.2.3 Urval  

Vi genomförde ett bekvämlighetsurval, det vill säga att vi gjorde vårt urval baserat på vad 

som är bekvämt och tillgänglig för oss. Fördelarna med ett bekvämlighetsurval är att det inte 

är kostsam, komplicerad eller tidskrävande (Denscombe, 2016). Vi fick via kontakter tillgång 

att tillämpa vår undersökning på ett kontor av Postnord AB i Stockholm. Respondenterna för 

vår undersökning är brevbärare, samt att det är både män och kvinnor som jobbar inom dessa 

inriktningar. På grund av tidsbrist har vi genomfört åtta stycken intervjuer. Studien avsåg att 

genomföra tio stycken intervjuer med tio respondenter men då två av respondenterna valde att 

inte medverka i sista stund valde vi att åtta stycken intervjuer var tillräckligt. Respondenterna 

valdes ut av Postnord kontorets produktionschef utefter tillgänglighet. Detta betyder att 

studien inte haft ett stort urval. Studien har lagt vikt på att undersöka subjektiva upplevelser 

av ett komplext fenomen och strävar efter att skapa ett djup snarare än bredd inom 

forskningsområdet.  

 

 

 

 



 16 

3.2.4 Operationalisering 

Studiens utgångspunkt var att baserat på Antonovsky (1979) teori KASAM undersöka 

individers upplevelse av arbetsrelaterad stress. Undersökningen genomfördes kvalitativt där 

en intervjuguide har tagits fram utifrån teorin KASAM:s begrepp begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet (se bilaga 1).  Exempel på de frågor som intervjuguiden innehåller är 

följande:  

 

Tabell 1 - Exempel på frågor som intervjuguiden innehåller  

 

 Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 

Hur upplever du strukturen och 

arbetsfördelningen på 

arbetsplatsen? 

 

Upplever du att 

arbetsmiljön är 

kravfylld? 

 

Upplever du att ditt arbete är 

meningsfullt? 

Utifrån föregående fråga, 

Vad är det som gör att du 

känner så? 

 

 

 

Frågorna i intervjuguiden är formade utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

För att skapa frågor utifrån dessa teman har vi med hjälp av Antonovsky (1979) teori 

KASAM identifierat vanligt förekommande nyckelord som är viktiga för varje komponent. 

För begriplighet är det exempelvis: fördelning, struktur, förståelse. För hanterbarhet är det 

exempelvis: krav, resurser, överkomlighet, överskådlighet. För meningsfullhet är det 

exempelvis: frihet, autonomi, motivation. Utifrån dessa nyckelord har vi konstruerat frågor i 

intervjuguiden. Intervjuguiden har kategoriserats i dessa teman så att varje fråga inom ett 

tema kan kopplas till rätt komponent, detta ger ett tydligt resultat som sedan går att analysera 

kring hur komponenterna hänger ihop för vardera respondent. Syftet med detta var att urskilja 

de relevanta begreppen, samt att skapa en förutsättning för att kunna besvara 

forskningsfrågorna.  
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3.2.5 Genomförande 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes på ett av Postnords kontor. Intervjuerna genomfördes 

den 10, 11 och 12 april 2018. Intervjupersoner har samtyckt till att godkänna att deras intervju 

spelas in på en smartphone. Detta har i sin tur gett forskarna ett stort utrymme för att lyssna 

och följa upp det som intervjupersonen sagt under intervjuns gång. Bryman & Bell (2013) 

hävdar att det är en förmån om man inte behöver anteckna under intervjun. De förklarar även 

att detta kan ta fokus från forskarna vilket kan bli påpassligt för intervjusvaren (Bryman & 

Bell, 2013). Vi genomförde åtta intervjuer. Intervjuerna har varit mellan 16–32 minuter långa, 

och frågorna har grundats på Antonovsky (1979) teori KASAM, där beståndsdelar i teorin har 

utformats till väsentliga intervjufrågor (se bilaga). Intervjuernas struktur var av 

semistrukturerad form och frågorna som fanns var som stöd, det vill säga att forskarna inte 

behövde ställa alla frågor och själva flexibelt kunde avgöra vad som var av relevans. 

Dessutom kom följdfrågor utanpå den grundläggande intervjuguiden med frågor. 

Transkribering av intervjumaterial skedde parallellt med intervjuerna, det vill säga att vi 

delade upp våra intervjuer på tre dagar. Där var dag innehöll tre till fyra intervjuer samt 

transkribering, för att inte missa viktiga detaljer och säkerställa att det är kvalité på materialet. 

Parallellt med transkriberingen av intervjumaterialet så började vi analysera data som vi har 

för att underlätta för oss själva.  Genomförandet underlättade att vi inte behövde analysera 

stora mängder av data samtidigt.  Enligt Kvale och Brinkmann (2014) så är det en fördel om 

man har ett tidigt fokus på slutanalysen, redan från undersökningens start. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att detta leder till ett positivt resultat på undersökningens kvalité 

(Kvale och Brinkmann., 2014). 

 

3.2.6 Analysmetod 

Resultatet av intervjuerna har transkriberats och forskarna för studien har valt att utifrån 

transkriberingen presentera ett genomarbetat och kodat material baserat på vad som anses som 

intressanta upptäckter för studiens syfte och forskningsfråga. Forskarna är medvetna om att 

det som uppfattas som intressanta upptäckter är en subjektiv bedömning men har således 

ämnat att ta fram intressanta upptäckter baserat på det studien ämnar att undersöka. 

Intervjuguiden och resultatet av studien är baserade och presenterade med de tre 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i fokus. Forskarna har valt att 

integrera resultatet med analys för att skapa en flytande text och förståelse för resultatet 
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baserat på teori och tidigare forskning. De upptäckter forskarna funnit har presenterats med 

hjälp av citat från respondenternas beskrivna upplevelse som sedermera har analyserats.  

 

3.2.7 Tillförlitlighet  

När man bedömer en kvalitativ studies tillförlitlighet uppstår en problematik då tillförlitlighet 

handlar om hur pass enhetligt ett fenomen kan tolkas. Eftersom vår studie är kvalitativ och 

undersöker ett begränsat antal individers subjektiva upplevelser så blir alltså tillförlitligheten 

bristande då det inte går att dra några slutsatser om att resultatet är enhetligt i en större kontext 

(Bryman & Bell, 2013). Den externa reliabiliteten handlar om att resultatet av studien ska 

kunna replikeras (Bryman & Bell, 2013). Vi anser att det resultat vi presenterat är ett resultat 

av subjektiva upplevelser och att resultatet inte skulle kunna gå att överföra eller replikera. 

Studiens syfte var å sin sida inte att uppnå forskningsbredd utan syftet var att skapa en större 

förståelse i ett komplext problem.  

Bryman & Bell (2013) presenterar fyra betydelsefulla delar för tillförlitlighet i en kvalitativ 

undersökning. Den första delen handlar om att resultatet av studien ska vara pålitligt det vill 

säga att forskarnas tolkningar av resultatet ska vara acceptabla och inte orimliga sett till den 

empirin som insamlats. Vi har i vår studie valt att citera individernas upplevelse och sedan 

utifrån det tolkat dess betydelse i relation till teori. Studien kan därmed anses nå upp till en 

grad av pålitlighet, där utomstående kan bedöma forskarnas tolkning av empirin då resultatet 

är transparent presenterat. Den andra delen som stärker tillförlitligheten i en kvalitativ studie 

är om resultatet kan överföras till en annan kontext. Studiens överförbarhet är låg eftersom att 

det inte går att säkerställa att resultatet skulle vara likvärt i en annan kontext. Vi har däremot 

valt att presentera tidigare forskning inom forskningsområdet för att framhäva vårt resultats 

likheter och skillnader till andra kontexter. För att det ska bli lättare att urskilja, undersöka 

och jämföra vårt resultat till andra kontexter har vi även strävat efter att presentera resultatet 

utförligt och detaljerat. Detta medför att det skapas en tydlig inblick av brevbärarnas 

arbetsmiljö och situation som kan påverka överförbarheten då det blir lättare att utläsa om 

situationerna kan överföras till en annan kontext.  

Den tredje delen handlar om att utomstående ska kunna följa undersökningsprocessen genom 

en forskningsrapport som är tydlig, transparent och presenterar samtliga moment av 

undersökningen. Det fjärde kriteriet innefattar att forskarna inte ska låta personliga 

värderingar prägla undersökningen. Vi har under hela forskningsprocessen haft en strävan 
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efter att uppfylla dessa kriterier och haft en förståelse för dess betydelse för studiens 

tillförlitlighet.  (Bryman & Bell 2013) 

 

3.2.8 Etisk förhållningssätt 

Intervjuerna och undersökningen genomfördes med stor respekt till etiskt betraktande. Studien 

har några centrala etiska principer bland andra samtycke, upplysning, konfidentialitet och 

användning av empiri. Samverkan och inspelning har skett efter att vi fått godkännande från 

intervjupersonerna. Vi har strävat efter att ge respondenterna en överskådlig information om 

undersökningen och dess syfte. Samt givit intervjupersonerna frihet att själva formulera svar 

på frågorna och beskriva deras egna synsätt om de ämnen som berörs. 
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4. Resultat och Analys 

4.1 Översiktlig presentation av respondenternas upplevelse 

I detta avsnitt har vi valt att presentera resultatet av undersökningen och sammanställa detta 

tillsammans med en analys baserat på litteraturgenomgång och studiens teorival. I vår studie 

har vi valt att integrera resultat & analys för att skapa en sammanhängande förståelse för 

respondenternas upplevelse baserat på studiens teoretiska ramverk i en flytande text. Resultat- 

och analysdelen presenteras även med “Intervjuperson X” istället för med respondenternas 

namn för att bibehålla konfidentialiteten. 

Genom studiens intervjufrågor har vi undersökt när och hur stress utvecklas hos 

respondenterna under deras pågående arbetsuppgifter och i dess arbetsmiljö. Samtliga åtta 

respondenter har i någon mån upplevt arbetsrelaterad stress under deras ämbetstid som 

brevbärare. Utmärkande för studiens resultat är att två respondenter inte upplevde en lika stor 

arbetsrelaterad stress som de andra sex respondenterna. En analys av denna upptäckt har 

klarlagt att de två respondenterna som upplevde lägre nivåer av stress är de som av samtliga 

respondenter arbetat på företaget under längst tid, dessa upplever en större begriplighet än de 

andra respondenterna och har därmed en större tendens att förutse situationer som kan uppstå 

och lättare hantera dess krav (Antonovsky, 2005). Dessa två respondenter var även de som 

kände störst meningsfullhet med arbetet, vilket anses vara en viktig komponent för att 

motverka stress (Antonovsky, 2005).  

För de sex respondenter som i större grad upplevde arbetsrelaterad stress uttrycktes en 

förtvivlan och otydlighet kring arbetets begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullheten var 

även varierande med en negativ betoning då de utgav ett gemensamt uttryck om att de inte 

hade frihet och eget ansvar i dess arbetsuppgifter. Nedan följer en mer detaljerad presentation 

av studiens resultat och analys uppdelat i Antonovsky (2005) teori KASAMs komponenter 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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4.2 Begriplighet 

4.2.1 Arbetsklimatets bristande struktur och fördelning 

Begriplighet handlar enligt Antonovsky (2005) om individens förmåga att skapa ordning och 

överskådlighet och förståelse för varför arbetsuppgifterna och strukturen ser ut som den gör. 

En gemensam upplevelse hos respondenterna var att arbetsuppgifterna i sig var begripliga och 

att de förstod vad de gick ut på. Vad som inte var lika självklart var arbetsfördelningen, som 

sex stycken av respondenterna uttryckte var ostrukturerad. Strukturen och arbetsfördelningen 

upplevde intervjuperson 3 enligt följande:  

“Jag kan nog tycka att det är rätt förvirrande och att det skiljer sig mycket från dag till dag 

vilket kan vara lite svårt att förstå ibland. Vi strukturerar upp oss på morgonen och man 

försöker arbeta på samma plats som dagen innan men ibland får man förflytta sig till ett 

annat område. Att få reda på det samma morgon känns ibland rätt tröttsamt och hade kunnat 

vara skönt om det fanns en större framförhållning ibland kanske... Arbetsfördelningen känns 

inte alltid så rättvis, de som är snabbast får ta på sig mer att göra och hjälpa andra som inte 

riktigt hinner med men det var också skönt i början att man fick den hjälpen.”  

 

Detta får även medhåll från intervjuperson 2 som upplever att: 

 “Strukturen är ganska flexibel eller vad man ska säga, vi har oftast ett möte på morgonen för 

att man ska få veta vart man ska vara och vilka rundor man ska gå, det kanske känns lite 

oskönt ibland då man hellre hade haft en fast runda att gå och sortera varje dag istället. Man 

vet liksom inte samma morgon vart man kommer att arbeta under dagen och man kan inte 

förbereda sig inför dagen.”  

 

Strukturen och arbetsfördelningen påverkade dessa sex respondenternas upplevelse kring 

arbetets begriplighet. Antonovsky (2005) beskriver att fenomenet begriplighet kring arbetet 

skapas när individen innehar förmågan att förutse de framtida händelser/situationer som denne 

kommer att hamna i och på så sätt kan strukturera upp dessa händelser i förväg. Då sex 

stycken respondenter uttryckte att strukturen och arbetsfördelningen inte var tydlig, ofta 

varierande och att den inte gick att förutse så fanns där alltså en bristande begriplighet bland 

dessa.  Eriksson et al. (2003) kvalitativa undersökning på individer som drabbats av 

arbetsrelaterad stress uttryckte att organisatoriska förändringar var en anledning till att de blev 

stressade. Eftersom respondenterna till vår studie upplever att strukturen och fördelningen 

skiftar från vecko- och/eller dagsbasis så uttrycker de alltså att det ofta sker förändringar. Med 
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grund i ovannämnda tidigare forskning förmodar vi att begripligheten brister på grund av den 

rådande strukturens variation, vilket skapar en situation som är svår att förutse för 

respondenterna. 

Gemensamt för dessa respondenter var även att de tyckte det var svårt att förstå fördelningen 

av arbetsuppgifter och att det kunde upplevas som orättvist ibland. Antonovsky (1987) 

beskriver att personer med en svag KASAM har en negativ inställning till de problem som de 

upplever i vardagen, vilket genomsyrar respondenternas upplevelse av “orättvis” behandling. 

Detta handlar enligt Antonovsky (1987) om att individerna hanterar problem på ett 

känslomässigt sätt och att dessa inte vill göra problemet begripligt.  

 

Två av respondenterna upplevde en fullgod begriplighet över vad arbetet gick ut på och hade 

en förståelse och la ingen större vikt vid hur arbetsstrukturen och fördelningen såg ut. 

Beträffande dessa två respondenter är att de två arbetat på kontoret under längst tid. Det kan 

alltså förmodas att dessa två respondenter på grund av dess långa ämbetstid har skapat sig en 

fullgod begriplighet och förståelse för arbetet. Antonovsky (2005) beskriver att kunskap och 

kompetens är viktiga beståndsdelar för att begriplighet ska uppnås på arbetsplatsen och när 

arbetstagarens kunskap och kompetens är i nivå med arbetsuppgifterna så skapas en trygghet. 

Dessa två respondenter upplevde att de hade en tillräcklig stor kunskap och kompetens och 

den ena av dessa intervjuperson 5 uttryckte det på följande sätt:  

“Ja, eftersom jag har arbetat här så pass länge så vet man vad alla arbetsuppgifter går ut på 

och man vet att man klarar av de på ett bra sätt.”   

 

Feldt et al. (2004) studie belyste även att personer innehar en stark KASAM eftersom att de 

upplever miljön som strukturerad och de har möjlighet att förutse hur arbetsdagen kommer att 

se ut även om denna förutsägelse innehåller påfrestande krav, vilket påverkar att de drabbas 

av stress i mindre utsträckning då de kan skapa sig de nödvändiga resurserna för denna 

förutsägelse.  

Feldt et al. (2004) konstaterar i sin undersökning att en individ med en stark KASAM tenderar 

att uppleva arbetsmiljön på ett sätt som är tillräckligt strukturerat för att han eller hon ska 

kunna förutse situationer och även de resurser som krävs för att uppfylla de arbetskrav som 

ställs på honom eller henne. 
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Sammanfattningsvis så fanns det en gemensam upplevelse hos sex av respondenterna att det 

fanns en bristande struktur och arbetsfördelning på arbetsplatsen, vilket påverkade deras 

upplevelse av arbetets begriplighet. Dessa respondenter upplevde att de ofta förekommande 

förändringarna på arbetsplatsen var det som påverkade mest till den bristande begripligheten. 

Två av respondenterna uttryckte sig med en signifikant skillnad från de andra eftersom de 

upplevde arbetsmiljön som begriplig. Dessa två respondenter var även de som arbetat på 

företaget och arbetsplatsen under längst tid.  

 

 

4.3 Hanterbarhet  

4.3.1 Kravfylld arbetsmiljö och bristande stöd 

Antonovsky (2005) beskriver att hanterbarhet handlar om att individen ska kunna hantera de 

krav som omgivningen ställer och en delad upplevelse hos respondenterna var att den 

arbetsrelaterade stressen uppstod och utvecklades när de upplevde att de hade alldeles för 

mycket saker att göra och när respondenterna upplevde att dessa uppgifter inte riktigt skulle 

hinnas med. Den delade upplevelsen kring hur stressen uppstår och utvecklas beskrev 

intervjuperson 3 som: 

 “Att ha alldeles för mycket saker att göra som man känner att man inte hinner med. Man vet 

liksom hur lång tid de sakerna man har framför sig kommer att ta och man vet hur lite tid 

man har för att klara av de. Stress kommer och går för mig skulle jag säga... uppstår nog 

främst på arbetet. “ 

  

Vidare förklarar intervjuperson 1 att stressen uppstår när det är:  

“Hektiskt tempo, många puckar samtidigt. Ingen riktig ordning och ett stort frågetecken för 

hur det kommer att gå. Min prestationsångest är nog också en anledning...”  

 

Antonovsky (2005) teori KASAM förklarar genom komponenten hanterbarhet att när 

individerna har arbetsrelaterade krav som de känner att de inte riktigt hinner med/klarar av så 

tenderar de att utveckla och uppleva en negativ stress. För att hantera kraven så använder sig 

individen av både inre och yttre resurser. Fem av respondenterna uttryckte att arbetskraven 

kunde bli så pass höga att de på egen hand inte hade förmågan att hantera dessa och att detta 

skedde periodvis. Bachkirova (2012) kvalitativa studie presenterade ett resultat där 

respondenterna upplevde att arbetsbelastning och höga krav var anledningen till att de 
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drabbades av negativ stress, vilket överensstämmer med hur respondenterna för vår studie 

känner.  

Enligt Antonovsky (2005) ska de yttre resurserna komplettera när de inre resurserna inte 

räcker till för att individen ska känna en hanterbarhet. Yttre resurserna utgörs av de människor 

runt omkring som kan agera socialt stöd och hjälpa individen inom dess kravfyllda situation 

(Antonovsky, 2005). Sex av respondenterna uttryckte att det kunde vara svårt att få hjälp av 

kollegor. Intervjuperson 5 uttryckte detta på följande vis:  

“Nej, det kan vara ganska svårt och få hjälp. Det gånger man ligger dåligt kan man 

automatisk få hjälp men inte det gånger man be om det eftersom att alla har sina rundor att ta 

hand om och allas rundor är tidsbundna kring samma tid...”  

 

Detta fick även medhåll från intervjuperson 2 som uttryckte att:  

“Jag har frågat ganska mycket om hjälp, men mest för att få tips, känns som alla kollegor har 

fullt upp med sitt eget så skulle vara svårt att be om hjälp med arbetsuppgiften plus att det är 

tidsbaserat och allas rundor är samtidigt så ingen har den möjligheten att bara avsluta sin 

runda för att hjälpa någon annan mitt i allt.” 

 

På arbetet framgår alltså av respondenterna att det kan vara svårt att få hjälp i en kravfylld 

miljö. Detta har dels förklaringar i att arbetskraven är tidsbundna och att arbetskollegor inte 

kan lämna sina uppgifter för att hjälpa någon annan. För intervjuperson 4 handlade det mer 

om att han kände en envishet i att han själv skulle klara av arbetet utan att behöva ta hjälp som 

han beskrev enligt följande:  

“Alltså även när jag kanske skulle behöva hjälp så är jag dålig på att fråga efter det. Jag är 

ganska envis med att jag ska klara det arbete som jag har ansvar för att utföra.”  

 

De fem respondenterna som i störst mån uttrycker sig som stressade uttrycker samtliga att de 

upplevde att det kan vara svårt att få hjälp på arbetsplatsen. Macdermid (2008) studie på 

individers upplevelse beskriver att stöd och hjälp från dess arbetskollegor är väsentligt för att 

individen ska må bra på dess arbetsplats och uppleva arbetsmiljön som god. Karasek & 

Theorell (1990) förklarar att stöd är en viktig komponent som kan påverka arbetstagarens 

stressnivå och har därmed lagts till i den exponerade och etablerade stressmodellen “Krav-

Kontroll-Stöd”. Detta får även medhåll från Eriksson et al. (2003) undersökning som visade 

att individer som drabbats av arbetsrelaterad stress upplevde att avsaknad av stöd från 



 25 

kollegor var en bidragande orsak.  

Därmed kan det förmodas att avsaknad av stöd från omgivningen tillsammans med en 

kravfylld arbetsmiljö är en del av orsakerna bakom respondenternas upplevelse av en 

bristande hanterbarhet. Antonovsky (2005) beskriver att när individer har arbetsrelaterade 

krav som de känner att de inte riktig klarar av eller får hjälp med så uppstår en bristande 

hanterbarhet. Denna bristande hanterbarhet kan i sin tur leda till att individerna upplever en 

arbetsrelaterad stress (Antonovsky, 2005).  

 

Sammanfattningsvis så fanns det hos respondenterna upplevelser av för höga krav på 

arbetsplatsen och en känsla av att det är svårt att få hjälp från kollegor. Denna kombination 

gör att individerna tenderar till att känna sig stressade när de är i situationer som kräver hjälp 

av yttre resurser vilket är ofta förekommande på arbetsplatsen. Anledningen till att det är svårt 

att få hjälp har enligt respondenterna att göra med arbetets utformning, att det är svårt att 

lämna sina arbetsuppdrag för att hjälpa någon annan eftersom arbetet är tidsbaserat.  

 

 

4.4 Meningsfullhet 

4.4.1 Bristande arbetsautonomi 

Meningsfullhet handlar enligt Antonovsky (2005) om den motivation individen känner inför 

sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Väsentliga faktorer för att individen ska känna motivation 

är exempelvis att individen känner att arbetsuppgifterna är av nytta i en större kontext som 

exempelvis för företagets resultat och att individen själv får vara med och bestämma över 

arbetsuppgifternas utförande (Antonovsky, 2005).  

Antonovsky (2005) beskriver att meningsfullhet är en subjektiv bedömning vilket inte minst 

märks i studiens empiri. De åtta respondenternas upplevelse var av olika karaktär.  

Två av respondenterna Intervjuperson 5 och 7 upplevde en stor meningsfullhet med sitt 

arbete. Intervjuperson 7 uttryckte en glädje inför att arbeta eftersom han tyckte det var roligt 

att gå till jobbet och för att de spenderar mycket tid ute. Meningsfullheten beskrev han som:  

“Jo det är meningsfullt. Tänk själv om vi på posten ska inte jobba nästa månad så vad kan 

hända? Jag tror att det kommer vara som katastrof till företagen och privatpersoner så jag 

tycker att posten är en viktig del av samhället.”.  
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Upplevelsen var snarlik för Intervjuperson 5 som förklarade att han:  

“Med åren så har börjat njuta och gå till arbetet, snart går jag i pension så det gäller att 

passa på.” 

 

 Meningsfullheten för honom handlade om att han kände att han var till nytta för sina 

kollegor, företagen postnord arbetar med samt för dess kunder vilket han beskrev enligt 

följande:  

“Ja, jag hjälper både mina kollegor, företag och privatpersoner.”  

 

Meningsfullhet anses av Antonovsky (2005) som det mest betydande elementet i teorin 

KASAM för att motverka stress. Därför är dessa två respondenternas upplevelse kring 

arbetets meningsfullhet tillsammans med dess ämbetstid en förklaring för varför de inte 

upplever en arbetsrelaterad stress i lika hög grad som de andra respondenterna.  

För resterande sex respondenter så varierade upplevelsen av meningsfullhet vilket hade sina 

förklaringar i att det var mer motiverande att gå till jobbet på sommaren än på hösten vilket 

Intervjuperson 1 beskrev enligt följande:  

“För att vara ärlig är det nog mestadels en liten negativ känsla, eftersom det inte känns så 

motiverande varje dag att gå upp för att arbeta. Men man har vissa dagar då det kan vara 

motiverande, speciellt på sommarhalvåret då det är lite varmare att vara ute, då mycket av 

arbetet genomförs ute.”  

 

Intervjuperson 4 uttryckte att hans motivation främst uppstod eftersom han fick träffa så 

många olika människor och kanske inte människorna i sig vilket han uttryckte enligt följande:  

“Alltså jag upplever att detta skiftar väldigt mycket ibland känner jag mig motiverad men det 

har nog mest med att man ska få träffa människor från de olika företagen och så och kanske 

inte så mycket med själva arbetsuppgifterna att göra. De flesta stunder är det dock en känsla 

av att arbetet är tråkigt och jobbigt att man längtar tills att arbetsdagen ska ta slut.” 

 

Likt för intervjuperson 1 och 4 så uttryckte sex stycken av respondenterna en varierande 

upplevelse av arbetets meningsfullhet med en betoning på negativa inslag som “tråkigt” och 

“negativ”.  
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En upptäckt i samtliga respondenternas upplevelse är att de upplever att det inte finns något 

utrymme för att själva få bestämma över hur deras arbete ska få genomföras. De uttrycker att 

de inte finns någon frihet eftersom deras arbete är tidsbundet vilket Intervjuperson 4 beskrev 

enligt följande:  

“Nej det gör jag ändå inte, arbetet är väldigt strikt vad gäller tider. Företagen som man delar 

ut till vill ha sin post särskilda tider och vi har även färdiga ”körlistor” med hur vi ska dela 

ut posten. Jag kan inte ändra om det hur som helst då företagen har avtalat om vilken tid de 

ska få sin post. Så det gäller ju att man sorterar sina brev och paket och delar ut de i rätt 

tid.” 

 

Antonovsky (2005) beskriver att meningsfullhet är en komponent som upplevs subjektivt av 

olika individer. En delförklaring i varför sex av våra respondenter delar en likvärdig 

upplevelse kring en låg känsla av arbetets meningsfullhet kan vara att samtliga känner att de 

inte har frihet att utföra arbetet på det sättet som de själva vill. Att ha frihet och eget ansvar 

inom sitt arbete beskrivs av Antonovsky (2005) som en väsentlig komponent för att känsla av 

meningsfullhet ska uppstå. Karasek och Theorell (1990) förklarar även att individens 

upplevelse av kontroll på arbetsplatsen påverkas av hur pass mycket denne får vara med och 

bestämma över sitt eget yrke och enligt dess teori “Krav-Kontroll-Stöd” så innebär en 

bristande kontroll större risk för upplevd negativ stress.  

Därmed kan det förmodas att avsaknaden av friheten som respondenterna upplever är en 

förklaring till dess känsla av låg meningsfullhet med arbetet.  

 

Sammanfattningsvis så uttryckte respondenterna varierande upplevelser av arbetets 

meningsfullhet. Motivationen till arbetet är subjektiv men det fanns en likvärdig upplevelse 

bland en del av respondenterna kring att arbetet förlorade mening på grund av att det var så 

strikt och att det inte fanns utrymme för egna beslut och avgörande för hur arbetet skulle 

utformas och göras det vill säga arbetsautonomin var bristande.  
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5. Slutsats 

Arbetsrelaterad stress är en subjektiv upplevelse hos respondenterna men som under analys av 

empirin kunnat konstaterats inneha gemensamma drag bland en del av respondenterna. De 

upptäckter vår studie funnit är att två av respondenterna skiljer sig från de andra på det sättet 

att de inte upplever sig lika stressade av arbetet. Dessa två respondenter har varit verksamma 

på kontoret under längst tid. De sex respondenter som upplever arbetsrelaterad stress uttryckte 

att arbetsstrukturen och fördelningen var bristande vilket påverkat att deras begriplighet kring 

arbetet var varierande. Arbetsmiljön innebar att de ofta placerades på olika områden vecko- 

eller på dagsbasis, vilket påverkade att de inte upplevde en begriplighet då arbetsuppgifterna 

kunde variera så pass ofta och arbetssituationen blev då svår att förutse vilket är en viktig 

parameter inom komponenten begriplighet.  De upplevde även att det fanns många perioder 

där brevbäraryrket innehöll höga krav och att de individuellt inte har de resurser som krävs för 

att klara av arbetet och dess hanterbarhet. Upplevelsen kring när stress uppstod hos 

respondenterna var subjektiva men där det går att hitta gemensamma upplevelser som våra 

respondenter uttryckte som att “ha mycket att göra”, “inte hinna med” och “ha en tidspress”.  

Upplevelsen av arbetsrelaterad stress hos våra respondenter berodde även på att de upplevde 

att det var väldigt svårt att få hjälp från kollegor i situationer då de individuella resurserna inte 

räcker till. Att det var svårt att få hjälp av kollegor uttryckte respondenterna berodde på 

arbetets utformning, att det var tidsbundet och att en kollega inte kunde släppa sina egna 

arbetsuppgifter för att hjälpa någon annan. En gemensam upplevelse bland respondenterna var 

även att arbetet är väldigt strikt och tidsbaserat vilket påverkade att de inte upplevde ett 

utrymme för att själva ta sig friheten att utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som de själva 

vill vilket påverkade meningsfullheten.  

Beträffande de två respondenter som inte upplevde sig som stressade till följd av dess arbete 

så upplevde de en fullgod begriplighet över arbetet. Dessa två respondenter har varit 

verksamma längst och innehar en stor erfarenhet av arbetet. De uttryckte sig med en större 

självsäkerhet gällande att förutse arbetssituationer och förståelse för varför arbetsstrukturen 

kunde förändras. De var även dessa två respondenter som kände störst meningsfullhet med 

arbetet.  De uttryckte en motivation med de dagliga sociala kontakter de hade med olika 

människor och en upplevelse av att samhället har stor nytta av deras arbetsförtjänst sett till 

den större kontexten och Postnord i stort. Dessa två respondenter uttryckte likt de andra sex 

att det fanns situationer då arbetet innehöll höga krav, men till skillnad från de andra upplevde 

de att de kunde hantera den situationen. Komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 



 29 

meningsfullhet samverkar vilket vi tror är anledningen till att dessa två respondenter trots 

höga krav upplevde en hanterbarhet av situationen, då deras upplevelse begriplighet och 

meningsfullhet var så pass god.  
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6. Diskussion  

6.1 Studiens resultat och förslag till organisationen 

Studiens syfte var att kvalitativt undersöka individens perspektiv av arbetsrelaterad stress.  

I vår genomförda undersökning kan vi se att respondenterna har olika subjektiva upplevelser 

av arbetsrelaterad stress men där det ändå fanns gemensamma drag i deras uttryck. 

Bachkirova (2012) beskrev i sin studie att stress är ett komplext problem som berör flera 

parametrar som individer, dess privatliv och arbetsklimatet vilket gör att olika människor 

påverkas olika av samma typ av situation. Den främsta gemensamma nämnaren för varför och 

hur respondenterna upplever arbetsrelaterad stress är att de i situationer upplever att 

hanterbarheten är alldeles för låg dvs. att arbetsuppgifterna är för omfattande som gör att de 

inte klarar av att hantera dessa. Detta leder till att arbetsuppgifterna även förlorar begriplighet. 

Denna förklaring kan även göras baserat på Karasek & Theorell (1990) teori Krav-Kontroll-

Stöd som beskriver att det är relationen mellan krav och kontroll som är i obalans, kraven är 

så pass höga att kontrollen över situationen brister. I dessa kravfyllda situationer upplevde 

även respondenterna att de inte hade tillräckligt med stöd från arbetskollegor. Stödfunktionen 

har alltså visat sig vara viktig för att individerna inte ska uppleva stress och känna att de kan 

hantera sitt arbete.  

Studien framhäver att det finns många arbetsplatser där arbetsklimatet påverkar anställda 

negativt. 

Macdermid et al. (2008) studie framhävde att det finns många arbetsplatser där arbetsklimatet 

påverkar anställda negativt och till dess upplevelse av stress. Detta argument styrks genom 

vår studie, då reultatet framhävde att arbetsutformningen bidrog till att respondenterna 

förlorade begriplighet för sina arbetsuppgifter samt förmodligen gjorde arbetskraven desto 

svårare att hantera.  

 

En viktig aspekt är att de respondenter som i lägst omfattning upplevde sig stressade var de 

som främst belyste att deras arbete var meningsfullt och begripligt. Detta påverkade de till att 

ha en positiv bild på arbetssituationen och att inte uppleva kraven som något negativt i sig, 

eftersom att de genom sin begriplighet innehar förmågan att förutse och hantera dessa 

kravfyllda situationer. Meningsfullheten och motivationen utgjordes i att respondenterna 

kände att de delade ut viktig information till framförallt företag och de dagliga sociala 

kontakter de hade med olika människor i olika miljöer. De respondenter som i större grad 

upplever en stark KASAM har även längre arbetslivserfarenhet och varit verksamma på 
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Postnord inom en längre tid än de andra respondenterna.  

Respondenterna till vår studie upplevde även organisatoriska problem med arbetsstruktur och 

fördelning. För att minska på stressupplevelsen på arbetsplatsen är ett förslag att skapa en mer 

långsiktig arbetsstruktur och fördelning som gör att arbetstagarna under en längre tidsperiod 

bekantar sig och utför samma typ av arbetsuppgift och på samma område för att 

begripligheten för arbetsuppgifterna ska höjas och därmed även förmågan att kunna hantera 

de krav som uppstår. Respondenterna upplever även att arbetsbelastningen är hög och 

kravfylld vi tror att denna upplevelse skulle kunna förändras till det bättre om organisationen 

strukturerades upp på ett annorlunda sätt för att öka begripligheten och därmed även de 

individuella resurserna för att hantera de krav som uppstår.  Ett förslag är att försöka öka 

möjligheten för individer att få stöd i sina arbetsuppgifter kollegor sinsemellan. För 

närvarande upplever respondenterna att det på grund av tidsbundna scheman inte går att fråga 

någon kollega om hjälp eftersom de är mitt uppe i sin egna utdelning. Att se över 

arbetsstrukturen och försöka bygga upp ett schema som möjliggör flexibilitet, att kollegor kan 

hjälpa varandra tror vi är en viktig funktion till att motverka stress. Ett förslag här är att om de 

ekonomiska resurserna finns anställa en person som har en roll som stödfunktion det vill säga 

att denne är anställd för att hjälpa till där det för dagen behövs mest resurser.  

 

6.2 Studiens begränsningar och vidare forskning 

Likt Bachkirova (2012) är inne på dvs. att stress är ett komplext fenomen med många olika 

parametrar anser vi att vår studie är begränsad eftersom den endast belyser individens 

upplevelse av dess arbetsmiljö med en begränsad bild av individens privatliv. För att utvidga 

forskningsbredd så vore det av intresse för vidare forskning att undersöka individers privatliv 

och dess personliga egenskaper för att se på dess påverkan på hur de upplever stress på 

arbetet. En av våra respondenter uttryckte att stress uppstår på grund av hennes 

prestationsångest och vilja att hela tiden vara omtyckt av andra. Bachkirova (2012) studie 

belyser att individuella egenskaper likt prestationsångest kan ligga till grund i varför en 

person upplever stress på dess arbete och det vore av intresse att undersöka hur 

respondenterna har det i sitt privatliv och vilka personliga egenskaper de besitter för att 

utvärdera hur detta påverkar upplevelsen av stress på arbetet, eftersom det bevisligen har en 

påverkan. 
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Bilaga 1 

1. Intervjuguide 

Bakgrund 

- Vad heter du? 

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du arbetat på Postnord? 

 

Tema: Individen 

1. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

2. Hur tror du att en arbetskollega skulle beskriva dig som person? 

3. Vad är stress för dig? 

4. Upplever du dig vara stresstålig? 

5. Vad upplever du är anledningen till eventuell upplevd stress? 

6. Upplever du att du drabbas av stress till följd av ditt arbete och hur kommer detta isåfall till 

uttryck för dig personligen? 

7. Hur upplever du arbetsmiljön? 

  

Tema: Begriplighet 

1. Upplever du att din arbetsroll är begriplig? Att du har koll på vad som ska göras.. 

2. Upplever du att du har kompetens nog att genomföra dina arbetsuppgifter? 

3. Ifall du svarat nej på föregående fråga, Vad är det som gör att du inte känner tillräcklig 4. 

kompetens inför dina arbetsuppgifter? 

5. Hur upplever du strukturen och arbetsfördelningen på arbetsplatsen? 

6. Upplever du en förståelse för varför arbetsfördelningen ser ut som den gör? 

 

 Tema: Hanterbarhet 

1. Upplever du att arbetsmiljön är kravfylld? 

2. Upplever du att du individuellt har de resurser som krävs för att hantera arbetsmiljön? 

3. Upplever du att arbetskraven är överskådliga och överkomliga? 
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4. Upplever du att du kan ta hjälp av kollegor om du är i en kravfylld situation? 

5. Hur reagerar du i en kravfylld miljö? (t.ex. Motiverande, krävande,hanterbart, orättvist, 

undvikande?)   

 

Tema: Meningsfullhet 

1. Vilken känsla/upplevelse har du inför att du ska utföra ditt arbete? (Motiverande, 

glädjande, tråkigt etc.) 

2. Upplever du att ditt arbete är meningsfullt? 

3. Utifrån föregående fråga, Vad är det som gör att du känner så? 

4. Upplever du att du har frihet att utföra dina arbetsuppgifter på det sätt som du själv vill? 

5. Upplever du att din arbetsinsats bidrar till företagets resultat? 
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