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Sammanfattning 

Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie av hur de anställda på Svensk Kassaservice 

upplever att deras arbetssituation har förändrats efter omorganiseringen av Posten. Vi 

har intervjuat nio stycken kvinnor från olika kontor i fackförbundet SEKO:s 

Värmlandsdistrikt med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide. Vår teoretiska 

grund bygger på Karaseks krav- och kontrollmodell samt ett antal andra modeller för 

arbetstillfredsställelse. Vi har även använt oss av några psykologiska teorier för att 

förklara de aspekter som inte inryms i de tidigare nämnda modellerna. Intervjuerna 

genomfördes under oktober månad 2005 och analyserades sedan med hjälp av öppen 

kodning, där cirka sjuttio koncept bildades och sedan delades in i fem kategorier. 

Resultatet visar att de intervjuade upplever sin arbetssituation som klart försämrad 

efter omorganiseringen. Detta beror bland annat på att deras arbeten blivit mindre 

kvalificerade, att deras tjänster efterfrågas i allt mindre utsträckning och att de fått en 

mera otrygg arbetssituation. Vi kom också fram till att intervjupersonerna upplevde 

och hanterade sin situation på olika sätt och att detta påverkade deras inställning till 

omorganiseringens konsekvenser och sin egen situation.  



Förord  

Vi känner att vi vill tacka en rad olika personer som ställt upp på olika sätt och 

bidragit till att detta arbete har blivit möjligt att genomföra. Först och främst vill vi 

framföra ett stort tack till alla på Svensk Kassaservice som har ställt upp som 

intervjupersoner. Därefter vill vi tacka vår kontaktperson på SEKO, Bertil Hagelin, 

utan vars hjälp vi inte hade kunnat genomföra denna undersökning. Utöver dessa vill 

vi tacka Eric Persson för hjälp med grafik. Slutligen vill vi även framföra ett tack till 

Birgitta Eriksson för den hjälp vi fått under arbetets gång i form av återkoppling och 

goda råd.   

Johan,  Jonas & Jimmy    
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1. Inledning 

_____________________________________________________________________  

Vi kommer i detta inledande kapitel presentera bakgrunden, beskriva syftet och 

frågeställningen för uppsatsen. Slutligen redogör vi för de avgränsningar vi gjort.   

 

1.1 Bakgrund 

Under vår tid vid Karlstads universitet har intresset för arbetsmiljö vuxit och inför 

valet av uppsatsämne ville vi tillämpa det vi lärt oss inom detta område genom att 

praktiskt genomföra en arbetsmiljöundersökning. Vi var även intresserade av vad som 

händer inom företag som befinner sig i någon form av förändring. På Karlstads 

universitet har det tidigare gjorts undersökningar kring hur privatiseringen av statliga 

verk har påverkat de anställdas arbetssituation. En planerad undersökning som aldrig 

genomfördes gällde Posten. Möjligheten att återuppta denna undersökning lockade, då 

Posten är en rikstäckande institution som de flesta i Sverige har en relation till och en 

god uppfattning om. I och med detta upplevdes arbetet som en stor utmaning och vi 

hoppades att vårt resultat skulle kunna komma till nytta för företaget. Vi kontaktade 

SEKO, det huvudsakliga fackförbundet för anställda inom Posten, och vi kom överens 

om att vi tillsammans skulle hitta ett ämne för uppsatsen. Första steget var att få en 

egen uppfattning om den utveckling som Posten genomgått.   

1.1.1 Postens historia 

Allt sedan rikskanslern Axel Oxenstierna 1636 föreslog att det skulle inrättas ett 

stafettsystem för post i hela Sverige har Posten varit en viktig del för att knyta 

samman landets regioner. Genom århundradena därefter har man på Posten anpassat 

sig efter samhällets utveckling. Företaget har länge haft en tradition av förändring och 

denna har inte minst varit synlig de senaste årtiondena [1]. En stor förändring var 

1994, då posten ombildades från affärsverk till aktiebolag. Detta gjorde att företaget 

delades in i olika affärsområden och en rad omorganiseringar följde. I och med att 

monopolet på brevhanteringen försvann samtidigt fick Posten flera nya konkurrenter. 

Som aktiebolag fick även posten kravet på lönsamhet över sig vilket inte på samma 

sätt var ett krav när de var ett statligt bolag. Detta har medfört att kostsamma områden 

i verksamheten snabbt varit tvungna att lokaliseras. Som ett resultat av detta arbete 
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och en rad olika politiska beslut valdes att dela upp de gamla postkontorens 

verksamhet i tre områden. Tjänsterna gällande brev, paket med mera för 

privatpersoner lades ut på ombud som till exempel bensinstationer och mataffärer. 

Brev- och pakettjänster för företagare hanteras av egen personal i det som idag kallas 

postcenter. Den del av Posten som tillhandahöll betalningsförmedling var först tänkt 

att den skulle avvecklas. Senare beslutade dock staten att posten skulle bilda ett 

dotterbolag som fick namnet Svensk Kassaservice. Den verksamhet som Svensk 

Kassaservice bedriver, och som startade i juni 2002, är lagstadgad och går ut på att 

erbjuda kunderna rikstäckande betalservice.  

1.1.2 Presentation av Svensk Kassaservice  

Svensk Kassaservice tillhandahåller i första hand ett antal tjänster i egenskap av 

ombud för de banker som de samarbetar med. Dessa tjänster handlar om in- och 

utbetalning av pengar. De har även några egna tjänster vilka består av 

dagskassehantering och inrikes postanvisning. Utöver detta kan även ID-kort beställas 

hos Svensk Kassaservice. Behovet av dessa tjänster är dock minskande då man ser en 

tjugoprocentig nedgång av transaktioner årligen. Idag är det endast en procent av 

befolkningen som använder Svensk Kassaservice som sitt huvudsakliga sätt att betala 

räkningar och ta ut kontanter [2]. Företaget har cirka 1700 anställda varav ungefär 

1500 är kassörer fördelat på omkring 475 kontor (oktober 2005). På grund av nya 

tekniska betal- och banktjänster tvingas dock allt fler kontor att stängas ner. Många 

anställda har sagts upp och de som fortfarande jobbar kvar lever ständigt med oron 

om att en dag bli uppsagda.  

1.1.3 Undersökningens inriktning 

Under våra första möten med en representant från SEKO diskuterade vi vilken 

inriktning vi skulle ha på vårt arbete. Ganska snabbt kom vi fram till att 

privatiseringen i sig inte var lika intressant att undersöka som omorganiseringen från 

postkontor till bildandet av Svensk Kassaservice. Detta berodde dels på att det låg 

närmare i tiden och dels på att det var ett mer avgränsat område. Denna 

omorganisering tycker vi dessutom verkar ha inneburit en mer konkret förändring för 

de anställda. Baserat på SEKO:s generella intresse av att undersöka avregleringens 

konsekvenser för de anställda och vårt specifika intresse för arbetsmiljö valde vi att 



 

8 

inrikta oss på hur den psykosociala arbetsmiljön har förändrats för de anställda efter 

omorganiseringen.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

SEKO har under flera år gjort arbetsplatsundersökningar på Svensk Kassaservice 

vilka har visat att de anställda trivs relativt bra. Samtidigt har förbundet i kontakt med 

medlemmarna sett mycket som tyder på att arbetssituationen har blivit sämre som en 

effekt av omorganiseringen. På grund av att SEKO är ett fackförbund kan de inte inta 

ett opartiskt förhållningssätt och därför vill de att en utomstående part granskar hur 

medlemmarnas arbetsförhållanden egentligen ser ut samt hur de har förändrats.   

Vårt syfte med denna undersökning blir alltså att på ett opartiskt och vetenskapligt sätt 

undersöka den upplevda psykosociala arbetsmiljön hos personal som tidigare jobbat 

på Posten och som idag jobbar på Svensk Kassaservice. Detta för att jämföra och 

kunna urskilja förbättringar eller försämringar som kan ha uppstått på grund av 

omorganiseringen från Posten till Svensk Kassaservice. De övergripande 

frågeställningarna i uppsatsen är:   

 

Hur upplever de anställda att deras psykosociala arbetsmiljö har förändrats 

efter omorganiseringen från Posten till Svensk Kassaservice? 

 

Hur har deras jobb förändrats utifrån en teoretisk modell?  

1.3 Avgränsningar 

Vi har begränsat vår undersökning till kassaanställda inom SEKO:s Värmlandsdistrikt. 

I förhållande till studiens omfattning i helhet ansåg vi att cirka nio intervjuer skulle 

vara ett rimligt antal. Både undersökningens geografiska omfattning och antalet 

intervjuer fastställdes utifrån den tidsram som var bestämd för uppsatsarbetet. Vi har 

valt att enbart intervjua anställda i Svensk Kassaservice som även varit anställda på 

postkontoren. Med utgångspunkt i vårt syfte har vi uteslutit den fysiska arbetsmiljön. 

Vi har också valt att inte undersöka effekterna på till exempel anställningsvillkor eller 

inställningen till arbetet.    
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2. Teorigenomgång  

 
I följande kapitel kommer vi att gå igenom den teoretiska grund som vi bygger 

undersökningen på. Vi tar upp lite allmänt om arbetsmiljö och hur man mäter denna. 

Vidare berör vi några psykologiska faktorer som påverkar hur vi uppfattar vår 

omgivning. Slutligen beskriver vi ett antal modeller som på olika sätt relateras till 

motivation och arbetsliv.   

 

2.1 Introduktion till arbetsmiljöbegreppet 

För att få en uppfattning om vad arbetsmiljö innebär, är det väsentligt att göra en 

tillbakablick på vilken innebörd begreppet har haft genom tiderna. Det är också viktigt 

att veta vad förtjänsterna med att undersöka arbetsmiljön kan vara och hur man går 

tillväga för att göra detta.   

2.1.1 En historisk översikt 

Traditionellt har det som innefattats i begreppet arbetsmiljö varit det som vi idag 

kallar fysisk arbetsmiljö. Under 1900-talet fram till 1970-talet så har försöken att 

förbättra arbetsmiljön i huvudsak handlat om att skydda de anställda från risker av 

fysisk karaktär (Eriksson, 1991). Dessa fysiska risker skulle kunna vara buller, tunga 

lyft, kontakt med hälsofarliga ämnen, obekväma arbetsställningar och arbete i hög 

eller låg temperatur.   

Under 1970-talet så började den psykiska delen av arbetsmiljön att i högre grad 

uppmärksammas och 1978 trädde den svenska arbetsmiljölagen i kraft som 

föreskriver att arbetsmiljön skall anpassas till människans psykiska förutsättningar 

och att det skall eftersträvas att arbetstagaren själv skall kunna påverka sin 

arbetssituation. Därmed framkom den psykosociala delen av arbetsmiljön som 

innefattar sociala relationer, arbetets innehåll och dess organisation (Eriksson, 1991). 

Det vill säga kontakter med arbetskamrater, kunder och chefer, vad man har för jobb 

och om ensamarbete förekommer et cetera.   
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Eriksson (1991) skriver i boken ”Arbetets villkor” att de fysiska arbetsmiljöerna idag 

har blivit bättre, mycket på grund av att arbetsplatser med dålig fysisk miljö idag inte 

är lika vanliga. Arbeten inom industrin, jord- och skogsbruk har blivit färre medan 

antalet anställda inom tjänstesektorn har ökat. De psykiska arbetskraven i arbetena har 

med tiden samtidigt ökat, vilket syns i arbetsmiljöarbetet idag, då mycket just handlar 

om att få personal att må bra i dom ständigt förändrade organisationerna. Under 1990-

talet är det den offentliga sektorn som drabbats hårdast av ökade psykosociala 

arbetsmiljöproblem på grund av omorganiseringar, neddragningar och ökade 

arbetsuppgifter som oftast ska genomföras av färre anställda (Eriksson & Larsson, 

2002). Posten är ett av många exempel på verksamheter inom den offentliga sektorn 

som har påverkats genom ökade psykiska arbetskrav.   

2.1.2 Hur och varför mäter man arbetsmiljö? 

Syftet med att försöka mäta arbetsmiljön handlar ofta om att få en uppfattning om hur 

bra ett visst arbete är, sett ur ett arbetsmiljöperspektiv. Inom forskningen eftersträvas 

ofta att försöka svara på frågan vad ”det goda arbetet” är utifrån samma synpunkt. Det 

kan också vara för att försöka uppnå ökad effektivitet och lönsamhet, eller för att de 

anställda ska kunna arbeta under så trivsamma förhållanden som möjligt (Eriksson & 

Larsson, 2002). Det finns även lagstadgat att man som arbetsgivare måste bedriva ett 

aktivt arbetsmiljöarbete och uppfylla vissa normer, varför företag och organisationer 

kan vara intresserade av att mäta hur arbetsmiljön ser ut. Att mäta arbetsmiljön kan 

göras på ett otal sätt, helt beroende på vilken typ av information det är man vill få 

fram och om det är den fysiska eller den psykosociala arbetsmiljön det är som ska 

mätas (Eriksson & Larsson, 2002).   

En möjlighet är att använda sig av våg och måttband för att undersöka hur mycket en 

person lyfter varje dag eller hur långt någon måste sträcka sig efter sina verktyg. Ett 

annat sätt är att använda sig av intervjuer om syftet är att få reda på hur någon 

upplever sina arbetskamrater. Ytterligare ett sätt är att använda sig av enkäter om man 

vill få reda på hur vanligt förekommande det är med nackproblem bland 

kontorsarbetare, och så vidare. Det problem som omedelbart uppstår när man ska ge 

sig på att mäta en eller flera personers arbetsmiljö är frågan om vad som ska definiera 

om den är god eller inte (Gustavsson, 1998). Är det bästa sättet att fråga personerna 

och låta deras subjektiva uppfattning avgöra vad som är bra och inte, eller passar det 
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bättre att försöka hitta ett objektivt mått på vad som anses vara bra arbetsmiljö och 

sedan på ett eller annat sätt jämföra dessa personers arbetsmiljö med detta mått?   

Det finns inget entydigt svar på den frågan utan snarare är det så att det går att få fram 

värdefull information genom båda metoderna och olika forskare har även haft olika 

fokus beroende på vilka aspekter av arbetsmiljön de satt sig för att undersöka 

(Gustavsson, 1998). Gustavsson menar även att de två alternativa tillvägagångssätten 

att mäta arbetsmiljö snarare kompletterar varandra än kontrasterar mot varandra.   

Problemet med att fråga individerna själva hur de upplever sin arbetsmiljö är att man 

löper risken att få väldigt skiftande svar, vilket gör det svårt att få en enhetlig 

uppfattning om hur arbetsmiljön egentligen ser ut (Eriksson & Larsson, 2002). 

Dessutom kan det vara svårt att precisera och namnge de upplevelser som individerna 

ger uttryck för. Fördelen med en mer subjektiv metod är dock att informationen blir 

mer handgriplig och tillämpbar på den personal man har tillfrågat. Då är det också 

lättare att veta vilka förändringar som ska göras för att personalen ska uppleva det 

som en förbättring.   

Fördelen med att välja en mer objektiv mätmetod kan vara att det går lättare att 

sammanställa vad som framkommit och jämföra med andra grupper, arbetsplatser 

eller branscher. Den största nackdelen med att mäta på detta sätt är att man ju faktiskt 

inte får reda på hur personen upplever sin arbetssituation (Gustavsson, 1998). Även 

om informationen anger vad som ”borde” anses som en bra arbetsmiljö så spelar 

kanske inte det så stor roll om personalen på plats har en annan uppfattning.   

Eftersom syftet med vår undersökning är att granska de anställdas upplevelser av hur 

deras arbetssituation har förändrats så blir en naturlig följd att vi använder oss av en 

subjektiv mätmetod.   

2.2 Varför uppfattar vi saker på olika sätt? 

Diskussionen om huruvida man ska mäta arbetsmiljön på ett objektivt eller ett 

subjektivt sätt skulle vara helt ointressant om alla uppfattade sin omgivning likadant. 

Vår personlighet samt våra tidigare upplevelser och erfarenheter påverkar sättet vi tar 
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in och tolkar information på, vilket gör att olika personer kan uppfatta en situation 

eller en företeelse på helt olika sätt (Passer & Smith, 2004). Det är också detta som 

gör det intressant att försöka fånga arbetsmiljön utifrån den enskilde individens 

perspektiv.   

Olika skolbildningar inom psykologin ser människan på olika sätt. Det 

psykodynamiska perspektivet, till exempel, betraktar människan närmast som en slav 

under sina omedvetna drifter och impulser medan behaviorismen anser att människan 

till stor del formas genom inlärning och betingelser på samma sätt som djuren. Ett 

kognitivt synsätt ser henne som en informationsbearbetande varelse som medvetet och 

rationellt styr sina handlingar (Karlsson, 2001).  Fortsättningen av detta avsnitt 

kommer att bygga på det sistnämnda, kognitiva synsättet, och ta upp några faktorer 

som kan påverka hur situationer man hamnar i hanteras.   

2.2.1 Den kognitiva upplevelsen av stress 

Passer & Smith (2004) beskriver genom en modell hur stressituationer kognitivt 

uppfattas och hanteras. Det som skapar en stressituation kan vara allt från små 

irritationsmoment och problem som uppstår i vardagen till exempel på jobbet, till 

katastrofala eller livsavgörande händelser. En stressituation behöver alltså inte 

vara ”stressig” i ordets vardagliga bemärkelse utan kan innebära en psykologisk 

påfrestning på annat sätt; allt från stor sorg över en anhörigs bortgång till 

prestationskrav i en problemsituation på arbetsplatsen.  

  

Figur 1: Modell över stressreaktioner  
Källa: Passer & Smith 2004:466. 
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Enligt modellen så analyseras situationen utifrån vilka krav som ställs, vilka resurser 

man har att möta kraven, vilka konsekvenser situationen kan komma att få och hur 

allvarliga dessa konsekvenser är (se modell 1). Längst till vänster i modellen ser vi 

olika karaktäristika för stressorerna, vilka påverkar de krav som situationen ställer. De 

interna processer som aktiveras i en stressituation är dels en kognitiv värdering och 

fysiologiska reaktioner. Dessa får olika effekter, såväl psykiska som fysiska. 

Ytterligare en effekt är att olika copingstrategier används för att hantera situationen.    

De mest stressfyllda situationerna är de där det upplevs att man inte har tillräckliga 

resurser för de krav som ställs och där detta får negativa konsekvenser av avgörande 

vikt (Passer & Smith, 2004). Den värdering som görs av en situation utifrån dessa 

kriterier får sedan psykologiska och fysiska effekter, och leder även till att man tar till 

olika hanteringsstrategier, vilka kommer att beskrivas under nästa rubrik.   

Det avgörande är alltså inte situationen i sig utan hur man värderar situationen och 

sina resurser att klara av den, samt vikten av konsekvenserna som situationen kan få. 

Detta visar på att en person som har en positiv inställning och tror på sin förmåga har 

en större förutsättning att kunna hantera jobbiga situationer på ett bra sätt, vilket 

innebär att en likartad situation alltså kan uppfattas på mycket olika sätt av olika 

individer.    

2.2.2 Att hantera stress 

För att hantera den stresskänsla som uppkommer vid kravfyllda eller jobbiga 

situationer kan olika ”copingstrategier” användas, det vill säga strategier för att bättre 

klara av den psykologiska påfrestning som situationerna kan innebära (Christensson, 

2003). Oftast används det engelska ordet coping även i svensk text, men när man 

översätter det brukar det kallas stresshantering eller stressbemästring. Coping beskrivs 

som en interaktion mellan individen och situationen, vilket innebär att man använder 

sig av olika strategier för att hantera situationen beroende på hur de upplevs.   

Det finns fyra huvudsakliga sätt att bearbeta den stress som upplevs i en situation man 

inte bemästrar (Daniels & Harris, 2004). Det första sättet kallas problemfokuserad 

coping och detta innebär helt enkelt att försöka göra någonting åt situationen och 

ändra på det som gör att den upplevs som stressande. Den andra strategin är att 
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använda sig av emotionsfokuserad coping vilket handlar om att försöka förändra den 

emotionella påverkan. Ytterligare en copingstrategi innebär att försöka ompröva sin 

uppfattning av situationen och kallas för värderingsfokuserad coping. Denna strategi 

går ut på att omvärdera situationen antingen på ett sådant sätt att den inte känns 

skrämmande längre, eller att den upplevs som oviktig och att det därför inte spelar 

någon roll om man inte har de resurser som krävs för att möta kraven som situationen 

ställer. Slutligen går det även att använda sig av undvikande coping vilket 

huvudsakligen innebär att försöka undvika eller förtränga känslor och tankar som har 

med den obehagliga situationen att göra (Daniels & Harris, 2004). Dessa fyra är alltså 

strategier att ta till för att hantera en situation och avser därmed syftet som vill uppnås 

med copingen. Sedan finns möjligheten att handla på en rad olika sätt, och en 

handling kan innefatta flera av strategierna för att göra en situation mindre jobbig 

(Daniels & Harris, 2004). Ett exempel är att avfärda ett misslyckande i en situation 

som en struntsak och därmed förminska betydelsen av misslyckandet samtidigt som 

man intalar sig själv att inte bry sig om ett sådant litet missöde och dessutom försöker 

att glömma händelsen så fort som möjligt. Därmed har både emotionsfokuserad, 

värderingsfokuserad och undvikande coping använts.   

Många gånger kan det sägas att den mest konstruktiva strategin är den 

problemfokuserade eftersom att man då verkligen tar itu med situationen (Passer & 

Smith, 2004). Om situationen är sån att det finns mycket liten möjlighet att påverka de 

psykologiska krav som ställs i förhållande till de resurser man har till sitt förfogande, 

kan det dock vara effektivare att använda sig av någon annan copingstrategi, till 

exempel emotionsfokuserad coping, eftersom det då inte gör så stor nytta att fokusera 

på problemet. Beroende på situation kan det alltså sägas att alla fyra strategierna kan 

vara fruktsamma, vilket även styrkts i vetenskapliga undersökningar. Vissa 

forskningsresultat visar dock på att undvikande coping kan leda till en sämre hälsa på 

lång sikt (Daniels & Harris, 2004; Christensson, 2003).  

Eftersom en stressituation uppstår så fort det ställs krav på en och det är osäkert hur 

väl man kan bemöta dessa krav, är det lätt att relatera till olika situationer i arbetslivet 

då de olika copingstrategierna används. När det gäller att hantera problem som 

uppstår i arbetssituationer har olika forskare kommit fram till att en problemfokuserad 

coping ofta är effektiv (Daniels & Harris, 2004). Det går alltså att använda sig av den 
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kontroll som finns i arbetet samt socialt stöd från arbetskamrater för att tackla de krav 

som arbetet ställer på en.  

2.2.3 Locus of control 

En annan faktor som spelar stor roll i hur stress hanteras är i vilken grad det upplevs 

att man kan påverka och kontrollera det som händer i ens liv. Detta beskrivs i engelsk 

litteratur som ”internal-external locus of control” (Passer & Smith, 2004, s 444) och 

kan närmast översättas med om kontrollen upplevs att den finns inom en själv eller 

någonstans externt.   

Människor med en känsla av inre kontroll upplever i högre grad att de kan påverka 

och styra det som händer omkring dem och att ödet ligger i deras egna händer. De 

känner att de kan förändra saker och att det som sker i deras liv är direkta 

konsekvenser av deras handlingar. Därmed uppfattar de även att de genom sina 

handlingar styr den väg som livet tar (Passer & Smith, 2004). Människor som har en 

extern känsla av kontroll upplever snarare att vad som händer med dem påverkas av 

tur eller otur, slump, av andra med makt att påverka eller någon annan faktor som 

personen inte har någon möjlighet att ha någon inverkan på. De har ofta en känsla av 

att saker ”bara händer med dem” och att oavsett vad de gör så kan de inte påverka de 

vändningar som deras liv tar (Passer & Smith, 2004).   

Människor med en känsla av intern kontroll tenderar till exempel att träna mer och 

vidta andra hälsofrämjande åtgärder än de med en känsla av extern kontroll eftersom 

de har lättare att se kopplingen mellan sina handlingar och dess konsekvenser (Passer 

& Smith, 2004). Det är också vanligare att personer med en känsla av inre kontroll har 

bra självförtroende och hanterar stressituationer på ett mer aktivt och problembaserat 

sätt, vilket ju oftast är det mest konstruktiva sättet (Passer & Smith, 2004). Detta 

innebär att människor som känner att de har kontroll över sin livssituation har lättare 

att ta sig igenom kriser, klarar stress bättre och påverkas mindre av negativa händelser.   

Ovanstående avsnitt är bara ett urval av alla de psykologiska faktorer som påverkar 

hur vi uppfattar situationer runtomkring oss, saker som uppväxt, socialisation och 

tidigare erfarenheter spelar också stor roll. Dessutom finns det en rad yttre 

förutsättningar som påverkar hur vi ser på vår arbetsmiljö. En arbetsmiljö som 
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upplevs som odräglig för vissa kan kännas helt acceptabel för andra, beroende på vad 

som finns att jämföra med (Eriksson & Larsson, 2002). Trots den uppenbara 

komplexiteten i att försöka fånga hur människor upplever sina arbetsvillkor saknas det 

dock inte teorier inom området. I nästa avsnitt ska vi titta lite närmare på just teorier 

kring arbetsmiljö.  

2.3 Modeller för arbetsvillkor 

I forskning om förhållanden som rör människors upplevelser av sitt arbete kan man 

utgå från en rad olika modeller och teorier. Många av de teorier som finns om 

psykosocial arbetsmiljö grundar sig i motivationsteorier som sedan försökt överföras 

till arbetslivet. I detta avsnitt ger vi en översikt av några teorier vi valt att belysa.   

2.3.1 Maslows behovsmodell  

Den kanske allra mest kända motivationsteorin är Abraham Maslows behovsmodell. 

Denna presenterades i mitten av 50-talet och grundtanken är att alla individer, vid 

varje given tidpunkt, har ett antal konkurrerande behov. Ett av behoven är dock 

starkare än de andra och detta driver individen att tillgodose det behovet (Gustavsson, 

1998). Modellen är uppbyggd likt en pyramid och en lägre nivå av behov måste vara 

uppfylld innan individen upplever behoven som är på en högre nivå. De fysiologiska 

behoven är de som först måste tillgodoses. Dessa är till exempel föda, sömn och 

sexualitet. Nästa nivå är behov av trygghet och säkerhet om sitt liv och sin hälsa. Den 

tredje nivån visar behoven av social gemenskap och kärlek. Den fjärde nivån är där 

individen har behov av självständighet, att uppleva att man har ett värde, att man 

uppskattas och respekteras av andra i sin omgivning. Det femte behovet är 

självförverkligande vilket betyder att man utvecklas på ett sådant sätt att alla sina 

inneboende resurser kan tillvaratas. Ibland nämns ett sjätte behov av kunskap och 

estetik (Gustavsson, 1998).  

2.3.2 Maslows modell i arbetslivet 

Maslows modell redogör för de mänskliga behoven i största allmänhet och är inte 

direkt tillämpad för att fungera i arbetsförhållanden.  En som dock har försökt sig på 

att omarbeta Maslows modell är Jonas Höög som menar att den fysiska arbetsmiljön 

är den som först måste vara tillfredställande. Sedan följer den sociala och därefter den 
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intellektuella arbetsmiljön (Höög, 1985) Med fem nya nivåer eller i detta fall teman 

översätter Höög behovstrappan.  

 
Fysisk arbetsmiljö: Enligt Höög är en bra fysisk arbetsmiljö det grundläggande 

för att en person skall trivas på sin arbetsplats. Den består av till exempel bra 

arbetsredskap, ventilation, belysning 

 

Anställningsvillkor: Anställningsvillkoren såsom lönen, arbetstider och 

trygghet i anställningen är viktiga faktorer som behövs för att nå arbets-

tillfredsställelse. Dessa är så kallade trygghetsbehov. 

 

Sociala relationer: Det tredje steget mot en god arbetstillfredsställelse är att de 

sociala behoven på arbetsplatsen är uppfyllda. Det vill säga att en bra 

sammanhållning på individ-, grupp- och kollektivnivå finns. Här ligger de 

sociala behoven 

 

Arbetets art: Att man får dra nytta av sina kvalifikationer och att ha ett 

variationsrikt och stimulerande arbete, så kallade intellektuella mål.  

 

Inflytande: Möjligheter att påverka arbetsuppgifter, arbetsorganisation och 

företagsbeslut i stort (Höög, 1985).  

2.3.3 Herzbergs tvåfaktorteori 

En annan teori om arbetsmotivation är Herzbergs tvåfaktorteori. Teorin är från slutet 

av 1960-talet och har två huvudvariabler; hygienfaktorer och motivatorer. De faktorer 

som bildar dessa variabler uppkom efter ett antal intervjuer om händelser i arbetet 

som varit tillfredställande respektive otillfredsställande. Resultatet av studien var att 

det är olika faktorer som är av betydelse för positiva respektive negativa upplevelser i 

arbetet. De negativa kallar Herzberg för hygienfaktorer och de positiva för 

motivatorer (Gustavsson, 1998).  

Hygienfaktorerna är grundläggande krav som de arbetande har på arbetssituationen. 

Om dessa är uppfyllda har man enligt Herzberg nått förutsättningar för att kunna få en 

motiverad personal. Exempel på hygienfaktorer kan vara lön, arbetsförhållanden och 

status (Gustavsson, 1998). Om hygienfaktorerna är uppfyllda så krävs det fortfarande 

att den anställde har något mer. För att öka motivationen måste det också finnas något 

som driver de anställda framåt, så kallade motivatorer. Det kan till exempel handla om 

stimulerande arbetsuppgifter, att få ta ansvar och att utvecklas. Det är detta som ger 
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inre belöning och skapar motivation (Gustavsson, 1998). En viktig faktor som anses 

påverka inställningen till arbetet är alltså arbetet självt (Eriksson, 1998) I vår 

undersökning ville vi ha en modell som granskar arbetsvillkoren utifrån ett 

psykosocialt perspektiv. Karaseks krav- och kontrollmodell urskiljer på ett tydligt och 

överskådligt sätt olika typer av arbetsmiljöer samtidigt som den är flitigt använd av 

arbetslivsforskare (Eriksson & Larsson, 2002).  

2.3.4 Karaseks krav- och kontrollmodell 

Den amerikanske sociologen Robert Karasek har utvecklat en modell för att kunna 

analysera människors upplevelser av sina arbetsvillkor. Syftet med modellen är att 

visa hur individers psykiska status i stor utsträckning formas av olika kombinationer 

av arbetskrav och handlingsfrihet. Karasek har förenat två dominerade 

forskningsinriktningar inom området. Dessa två inriktningar är kvalifikations-

perspektivet och stressperspektivet (Eriksson & Larsson, 2002).   

Modellen utgår från två huvudvariabler, den första variabeln är arbetskrav vilket 

innebär den ansträngning som krävs för att arbetet ska bli gjort. Han delar upp kraven 

i höga och låga arbetskrav. Arbetskraven kan vara både fysiska och psykiska. Den 

andra variabeln är egenkontroll som här avser den handlingsfrihet som ges den 

anställde. Det vill säga i hur stor grad den anställde kan styra och fatta egna beslut 

över sitt arbete. Även denna variabel är indelad i hög och låg grad av egenkontroll 

(Eriksson, 1991).  

Arbetskrav

Låga Höga

Egen-
kontroll

Låg

Hög

Stress-
diagonal

Aktivitets-
diagonal

A

B

Passiva
arbeten

Högstress
arbeten

Aktiva
arbeten

 

Lågstress 
arbeten  

Figur 2: Karaseks krav-/kontrollmodell  
Källa: Karasek 1983:240.  
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Genom att kombinera dessa två variabler får man fyra huvudtyper av arbeten (Se figur 

2). Arbeten som innebär höga krav och låg kontroll, så kallade högstressarbeten utgör 

den kombination som medför största risken för påfrestningar medan kombinationen 

höga krav och hög kontroll, så kallade aktiva arbeten främjar hälsa. Låga arbetskrav i 

kombination med låg kontroll resulterar i ”passiva arbeten” medan låga arbetskrav 

och hög kontroll utgör lågstressarbeten (Karasek & Theorell, 1990).  

I modellen har Karasek även lagt till en stressdiagonal samt en aktivitetsdiagonal. 

Stressdiagonalen visar på hur risken för ohälsa ökar i samband med att kraven ökar 

och kontrollen minskar. Detta beror på att i ett jobb som har höga arbetskrav men liten 

egenkontroll är det lätt att uppleva en högre stressnivå. Här menar Karasek att det är 

viktigt att tänka på att öka möjligheten till egen handlingsfrihet när kraven på arbetet 

ökar (Eriksson, 1991). Även själva medvetenheten om att ha möjlighet att ändra på en 

situation kan påverka välbefinnandet i positiv riktning (Karasek & Theorell, 1990).  

Aktivitetsdiagonalen visar hur bra förhållanden för inlärning som finns för den 

anställde. Ju längre ut man kommer på aktivitetsdiagonalen desto större möjlighet till 

bra inlärningsklimat finner vi (Eriksson, 1991). Det är här de eftertraktade jobben 

finns med en bra jämvikt mellan krav och kontroll. Skillnaden mellan ett 

högstressarbete och ett aktivt arbete beror alltså på i hur stor utsträckning som den 

anställde kan påverka sitt eget arbete. Att ha ett högt krav från arbetsgivaren behöver 

inte betyda att det är ohälsosamt utan upplevs positivt med fina utmaningar som ger 

en personlig tillfredställelse (Eriksson, 1991). Faran med att ha för låga krav är att den 

anställde inte blir stimulerad till att utvecklas och därmed kan förlora sin egen 

beslutsförmåga helt (Eriksson, 1998).  

2.3.5 Modellen kompletteras med socialt stöd 

Karaseks krav- och kontrollmodell har efter hand utvecklats. Jeff Johnsson utvecklade 

modellen genom att lägga till en variabel. Han menade att socialt stöd hade en direkt 

betydelse för människors upplevda arbetssituation. Hans teori var att det kunde 

fungera som en ersättning eller buffert då det är obalans mellan de andra två 

variablerna (Eriksson & Larsson, 2002). Jeff Johnsson tog fram en ny modell med två 

plan där högt och lågt socialt stöd visas som kollektivt arbete respektive isolerat 

arbete (se figur 3). 
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Figur3: En tredimensionell modell av den psykosociala arbetsmiljön.  
Källa: Johnson 1991:37; Aronsson 1987:29.  

Variabeln socialt stöd brukar delas in i olika dimensioner. Nils Eriksson tar upp fyra 

olika typer av socialt stöd. Den första är emotionellt stöd som handlar om omtanke, 

känslor, kärlek, tilltro och utgör den kanske viktigaste typen av socialt stöd. Den har 

stor betydelse för individens hälsa och välbefinnande genom att grundläggande behov 

av umgänge och gruppkänsla tillgodoses. Nästa är värderande stöd som innebär att 

individen har möjlighet att jämföra sig med andra. Eriksson tar upp exemplet att 

genom att få bekräftat att man inte är ”sämre” än någon annan känner ett högre stöd 

och inte känner sig utanför. Den tredje är informativt stöd som innebär att individen 

har tillgång till information från andra människor. Det vill säga att det upplevs att man 

kan fråga andra om vägledning, faktauppgifter och råd för att kunna klara av en 

situation. Den fjärde formen är instrumentellt stöd vilket är det mer konkreta stödet. 

Till exempel att få avlastning i sitt arbete (Eriksson, 1991).  

Alla dessa olika former av socialt stöd smälter samman och kompletterar varandra till 

en gemensam nivå av hur högt socialt stöd individen känner. Människan är i grunden 

en social varelse som gärna vill ha gemenskap och stöd för att kunna utvecklas. Alltså 

kan en social gemenskap ha en kompenserande effekt för ett arbete där det råder 

obalans mellan krav och kontroll. Detta har setts ha större betydelse för människor 
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med okvalificerade arbeten än de som har mer kvalificerade jobb (Gustavsson, 1998). 

Identifieringen till arbetet skapas genom bra relationer med arbetskamrater och med 

gemenskapen med dessa. Till exempel på arbetsplatser med många monotona, tunga 

eller tråkiga arbetsuppgifter så är kanske kamratskap och sammanhållning det enda 

om upplevs som betydelsefullt. Att det sociala stödet kan förbättra välbefinnandet och 

hälsan och reducera negativa effekter av stress, kanske kan bero på att viktiga 

mänskliga behov som trygghet, tillhörighet, uppskattning med mera tillgodoses.    

Gemensamt för teorierna om arbetstillfredsställelse är att en rad såväl fysiska som 

psykosociala faktorer måste tillgodoses för att uppnå en god arbetssituation. 

Modellerna kan användas som indikatorer för hur bra en arbetssituation är när data väl 

har framtagits men de anger inte i sig hur man ska gå tillväga för att mäta arbetsmiljön. 

Om man vill undersöka arbetsmiljö utifrån individens perspektiv så är det viktigt att 

även ta hänsyn till psykologiska aspekter för att förstå skillnader i hur olika människor 

upplever sin arbetssituation. Mot bakgrund av detta kommer de modeller för 

arbetsvillkor som vi presenterat i detta avsnitt tillsammans med de psykologiska 

teorier som vi tidigare tagit upp att ligga till grund för det fortsatta genomförandet av 

undersökningen.    
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3. Metod  

 
Här kommer en diskussion att föras kring vilka metoder som kan användas för att 

genomföra en vetenskaplig studie samt i vilka sammanhang de olika metoderna 

passar. Vidare beskriver vi hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie och 

hur materialet har bearbetats. Slutligen förs en diskussion kring studiens starka och 

svaga sidor, samt hur olika etiska frågor har hanterats.  

 

3.1 Val av metod 

Detta avsnitt behandlar ett väsentligt ställningstagande inför arbetet med en 

vetenskaplig rapport samt för- och nackdelar med de båda huvudlinjer som kan följas. 

Efterhand förs ett resonemang kring valet av tillvägagångssätt i denna studie.   

3.1.1 Metoddiskussion 

När en vetenskaplig studie ska genomföras finns det två huvudsakliga förhållningssätt 

att välja mellan för att avgöra hur man ska gå tillväga. Beroende på vilken typ av 

kunskap som vill nås med hjälp av sin undersökning så kan antingen en kvalitativ 

eller en kvantitativ ansats användas (Trost, 2005). Vad skillnaden mellan kvalitativ 

och kvantitativ forskning egentligen består i kan uppfattas olika, allt från precision på 

mätningen eller subjektivitet kontra objektivitet till skillnader i vetenskapsfilosofiska 

grundantaganden (Starrin & Svensson, 2001). Vi anser dock att den mest väsentliga 

skillnaden helt enkelt ligger i vilken typ av resultat forskaren är intresserad av att få 

fram, och detta styrs till stor del av den forskningsfråga han eller hon har som grund.   

Om syftet är att få reda på hur vanligt förekommande ett fenomen är eller hur utbredd 

en viss uppfattning är, om man vill studera samband och kunna göra jämförelser, då är 

ett kvantitativt förhållningssätt att föredra (Bryman, 1998). Här används mycket 

statistiska mått, tabeller och siffror, korrelationer studeras och sannolikheter beräknas. 

Fördelen med denna typ av studier är att det går att få en bred överblick av det som 

undersöks och generella antaganden kan göras gällande en större population (Bryman, 

1998). Det går alltså att genom en begränsad studie få fram information som är 

användbar och kan tillämpas även i andra sammanhang.  
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Om det huvudsakliga syftet med studien är att försöka nå en fördjupad kunskap om en 

specifik företeelse, om man vill få reda på hur individer upplever ett fenomen eller vill 

ge exempel på erfarenheter från personers liv, är det bättre att istället välja en 

kvalitativ metod (Starrin & Svensson, 2001). Ett resultat i en kvalitativ studie baseras 

i mycket högre grad än i en kvantitativ studie på forskarens egna tolkningar av de data 

han eller hon har samlat in (Kvale, 1997). Man måste alltså som forskare i högre 

utsträckning själv bedöma vad som skall göras av materialet eftersom det inte finns 

regler eller mallar på samma sätt som inom kvantitativ forskning (Trost, 2005). Med 

detta är det inte sagt att resultaten nödvändigtvis är subjektiva, men detta är en debatt 

som vi lämnar därhän i denna uppsats. För mer läsning om detta, se till exempel 

Bryman (1998) eller Kvale (1997).   

3.1.2 Utgångspunkt för denna studie 

I den första fasen av arbetet med denna undersökning så stod vi inför beslutet om vi 

skulle göra den utifrån ett kvalitativt eller ett kvantitativt perspektiv. En fördel med att 

göra en kvantitativ undersökning hade varit att vi då skulle ha fått en ganska bred bild 

av hur omorganiseringen inom företaget hade påverkat de anställda överlag och 

dessutom hade vi kunnat jämföra med omorganiseringar inom andra företag för att se 

vilka skillnader och likheter som fanns. Det problematiska med detta var att vi inte 

upplevde oss ha en tillräckligt god uppfattning om vilka frågor som var viktiga att ta 

upp i till exempel en enkät. En vanlig forskningsmetod är att först genomföra en 

kvalitativ undersökning för att få reda på till exempel vilka uppfattningar som finns i 

en viss fråga, sedan genomförs en kvantitativ undersökning för att se hur utbredda 

dessa uppfattningar är (Bryman, 1998). Vi ville alltså i första hand undersöka vilka 

konsekvenser omorganiseringen möjligen haft för de anställda, inte hur utbredda olika 

konsekvenser var bland de anställda. Därför föll vårt val på en kvalitativ metod. Vi 

valde att genomföra en intervjustudie då detta kändes som det mest naturliga 

alternativet i sammanhanget. Andra kvalitativa metoder som att genomföra en 

deltagande observation, en studie baserad på dagboksanteckningar eller liknande 

anser vi inte skulle vara lämpliga för att få svar på våra forskningsfrågor. Genom att 

göra intervjuer har vi möjlighet att fånga respondenternas upplevelser samtidigt som 

vi kan styra vilka frågeområden vi vill fokusera på och kanske ställa följdfrågor inom 

(Kvale, 1997).   
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3.2 Datainsamling 

I detta avsnitt görs en genomgång av hur hela undersökningen har genomförts. Hur 

har respondenterna valts ut? Vilka kategorier av respondenter söktes? Vad fick dom 

för information? Hur gick intervjun till? Allt för att andra ska kunna kontrollera våra 

svar och göra om exakt samma undersökning.  

3.2.1 Urval av respondenter 

I och med att undersökningen görs på uppdrag av fackförbundet SEKO så arbetade vi 

gemensamt fram en frågeställning kring kassörskornas situation efter om-

organiseringen från postkontor till Svensk Kassaservice. I samband med detta erbjöd 

sig vår kontaktperson på SEKO att ta fram en lista på kassaanställda som var 

intresserade av att ställa upp på en intervju. De önskemål som vi hade var att så 

mycket som möjligt blanda kön, ålder och etnicitet. Det visade sig dock att det blev 

svårt att få en stor blandning av dessa då det nästan är uteslutande svenska kvinnor i 

åldern 40-65 år som jobbar som kassörer inom Svensk Kassaservice. Det som vi 

kunde se till var att de kom från olika kontor och att samtliga hade jobbat på 

postkontor innan förändringen till kassaservice inleddes. Detta för att tillgodose vårt 

syfte, att kunna jämföra hur arbetssituationen upplevs idag jämfört med tidigare.   

Utifrån listan med cirka femton namn så valdes nio ut i ett tillfällighetsurval (Hayes, 

2000). Det vill säga att vi valde ut de som hade möjlighet att delta under de dagar vi 

tänkte genomföra studien och var villiga att ställa upp.   

Vi är medvetna om att studien kan ha påverkats av att vi fått hjälp av ett fackförbund 

att ta fram respondenterna genom att dessa skulle ha blivit påverkade genom att 

fackförbundet kontaktat dem. Vi anser ändå att detta var till stor hjälp och vi tror inte 

att vi på egen hand hade kunnat lyckas få ett mer neutralt urval. De respondenter som 

till slut deltog i undersökningen representerade ett urval av kontor inom Värmland 

och norra Dalsland vilket troligtvis hade varit ungefär samma om vi valt ut 

respondenter helt på egen hand. Det totala antalet möjliga respondenter inom det 

geografiska området är också så pass begränsat att det troligtvis inte gjort så stor 

skillnad.  
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3.2.2 Presentation av respondenterna  

De respondenter som valdes ut enligt ovanstående jobbar alla som kassörer inom 

Svensk Kassaservice på ett eller flera kontor inom Värmlands distrikt. De nio som 

intervjuades representerade cirka tolv kontor inom distriktet. Sex av de intervjuade 

jobbar som kontaktombud för SEKO vilket innebär att de förser arbetsplatserna med 

facklig information.   

3.2.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden som utformades inför intervjuerna utgick från Karaseks krav- och 

kontrollmodell. För att intervjun skulle få en röd tråd började frågorna med allmänna 

frågor om respondenten och fortsatte sedan med hur det var förr på postkontoren. Här 

var meningen att vi skulle få en helhetsbild av hur personen upplevde sin arbetsplats 

innan omorganisationen. För att få ett jämförandeperspektiv så ställdes sedan i princip 

samma frågor om dagens arbetsplats där respondenten själv fick jämföra nu och då. 

Intervjuguiden var halvstrukturerad med öppna frågor som gjorde att vi själva kunde 

ställa följdfrågor utifrån de svar vi fick (Kvale, 1997). Genom att utgå från Karaseks 

modell fick vi en naturlig ordningsföljd genom intervjun. Intervjuguiden avslutades 

med ett par frågor av hypotetisk karaktär där respondenten själv fick fantisera om sin 

arbetsplats. Detta för att avsluta intervjun på ett lättsamt sätt. Senare i analysen 

upptäckte vi även att flera värdefulla åsikter kom fram ur dessa frågor.    

3.2.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under två dagar i oktober. Sex av de nio intervjuerna 

genomfördes under en ombudsträff på SEKO:s kontor i Karlstad. Vi hade på förväg 

bestämt att vi alla skulle genomföra tre intervjuer var. Utöver de sex intervjuerna hos 

SEKO så gjorde vi varsin tredje intervju ute på ett kontor i distriktet. Vi hade inte 

personligen pratat med alla respondenter innan intervjuerna men alla hade tackat ja 

genom vår kontaktperson på SEKO. För att lättare kunna analysera intervjuerna 

efteråt så valde vi att använda oss av en bandspelare som spelade in intervjun. Detta 

informerades alla om och godkände i förväg.   

Intervjuerna genomfördes i avskilda rum och innan vi började delgavs deltagarna 

syftet med intervjun, upplägget på intervjun samt villkoren för respondenternas 
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deltagande för att visa ett bra etiskt förhållningssätt. Intervjuerna varade mellan 35 

och 45 minuter.    

3.3 Databearbetning 

Vi har genomfört en kvalitativ analys av det material som framkommit vid 

intervjuerna. I detta arbete har vi utgått ifrån vad Strauss & Corbin kallar för öppen 

kodning (1998). Under analysen har vi lagt särskild vikt vid att förhålla oss kritiskt till 

våra egna tolkningar och det material vi arbetat med.  

Att genomföra en kvalitativ analys innebär att egenhändigt granska det material man 

har fått fram och låta den egna kreativiteten styra ens tolkningar. Vidare innebär detta 

arbetssätt att forskaren själv skapar de resultat han eller hon kommer fram till (Trost, 

2005). Vi har till exempel gjort detta genom att vi själva tagit fram och döpt de 

kategorier som vi tyckte oss kunna urskilja ur materialet. Vi har dock i vår analys låtit 

oss styras av den teoretiska grund som undersökningen bygger på, på så sätt att vi har 

letat efter koncept och kategorier som går att härleda till de teorier som vi började 

med. När vi påbörjade vår undersökning letade vi alltså efter en utgångspunkt inom 

det teoretiska fältet kring arbetsmiljö. Vi beslutade oss för att använda oss av 

Karaseks modell för att ha något att förhålla sig till i arbetets inledning. Denna modell 

används ofta inom arbetslivsforskning och vi har under studietiden arbetat med den 

vid ett flertal tillfällen tidigare. Vi tycker att den är övergripande och lättillgänglig och 

detta är de främsta anledningarna till att vi har valt den som utgångspunkt. Under 

arbetets gång har vi kompletterat med ytterligare teorier som kan användas för att 

förklara de resultat som vi fått fram.   

Våra koncept och kategorier har vi kommit fram till genom en så kallad öppen 

kodning. I arbetet med en öppen kodning av ett material så är första steget att läsa 

igenom materialet noggrant för att försöka hitta ord, meningar eller stycken som är 

intressanta för frågeställningen. Dessa enheter kallas för koncept. I nästa steg av 

analysen jämförs de olika koncepten för att försöka hitta likheter emellan dem. De 

koncept som på ett eller annat sätt ger en liknande bild av ett fenomen bildar vad som 

kallas en kategori (Strauss & Corbin, 1998). Kategorierna består alltså av olika 

koncept som har något gemensamt. De olika koncepten kan ta upp olika sidor av ett 
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fenomen, medan kategorin är mer övergripande och beskriver fenomenet neutralt i sin 

helhet (Strauss & Corbin, 1998).   

Att arbeta på detta sätt innebär alltid ett mått av subjektivitet och detta är något som 

måste uppmärksammas så att förutfattade meningar och förförståelse hindras från att 

färga analysen i högsta möjliga utsträckning. Forskning har visat att människan har 

lätt för att omedvetet låta sin objektivitet påverkas av olika faktorer och detta kan 

komma att påverka tillförlitligheten i undersökningen (Hayes, 2000). Även om det är 

svårt att undvika denna påverkan kan det bidra till ökad objektivitet att ha detta 

fenomen i åtanke.   

3.4 Validitet och reliabilitet  

I detta stycke kommer studien granskas kritiskt utifrån reliabilitet och validitet. Med 

reliabilitet menas tillförlitighet och om undersökningen är korrekt utförd. Med 

validitet menas att man har undersökt det som var tänkt att undersökas (Thurén, 1991). 

Frågor som rör reliabiliteten kan vara huruvida ett korrekt urval har gjorts, om 

insamlande data är tillförlitliga samt om data har bearbetats på rätt sätt. Saker som 

påverkar validiteten kan vara om intervjuguider eller enkäter är utformade på rätt sätt 

och om arbetet verkligen svarat på den eller de forskningsfrågor som ställts.   

3.4.1 Validitet 

I vår undersökning använde vi oss av kvalitativa forskningsintervjuer som bandades. 

För att säkerställa att alla de områden som vi ville ha svar inom behandlades vid varje 

intervju så utformade vi en intervjuguide vilken vi använde som vägledning under 

intervjuerna. Vid utformningen av intervjuguiden tittade vi på tidigare intervjuguider i 

liknande undersökningar för att få uppslag och idéer till vår. Vi rådfrågade även vår 

handledare för att få ytterligare synpunkter och åsikter. En viktig funktion med 

intervjuguiden var att försöka få en ”röd tråd” genom intervjun, det vill säga att 

frågorna under intervjuerna bidrog till att svara på de forskningsfrågor som vi ställt 

upp inför undersökningen. Efter att första intervjun genomförts så gjordes ändringar i 

intervjuguiden och några av frågorna formulerades om och bytte plats. Detta gjorde 

att vi kunde styra intervjun så frågeställningen behandlades på ett tillfredställande sätt. 

Dessa åtgärder tycker vi har stärkt validiteten i studien.  
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3.4.2 Reliabilitet 

Då flera av respondenterna är involverade i den fackliga organisationen SEKO skulle 

detta kunna tänkas påverka svaren eller förmågan att svara utifrån sina egna 

erfarenheter och tankar och medföra att respondenterna istället influeras av de 

kollektiva åsikter som kan finnas i en facklig organisation. Detta är dock inte något vi 

har observerat i våra insamlande data. Intervjuerna genomfördes i fikarum eller kontor 

på arbetsplatsen med möjlighet att stänga om sig för att få en ostörd och tidigare känd 

miljö där respondenten kunde känna sig så trygg och obesvärad som möjligt. Något 

som skulle kunna påverka studiens reliabilitet är att intervjuerna bandades och att 

detta skulle kunna göra respondenterna osäkra. Eftersom att vi informerat om detta i 

förväg och att de godkänt detta så anser vi att det inte bör ha påverkat respondenterna 

så mycket. Vi informerande respondenterna om att alla deras svar skulle behandlas 

konfidentiellt och att inga svar skulle kunna härledas till enskilda individer. Detta 

gjorde vi för att kunna få så ärliga svar som möjligt och att respondenterna skulle 

känna sig trygga i intervjusituationen. Det kan dock ha varit så att vissa respondenter 

trots allt kände sig oroliga för att deras svar skulle kännas igen för att de jobbar på 

små kontor på små orter och detta kan ha haft en negativ inverkan på studiens 

reliabilitet. Något som vi lade särskild vikt vid när vi utformade intervjuguiden och 

senare även vid genomförandet av intervjuerna var att undvika ledande frågor och att 

låta respondenterna tala fritt. Detta var för att få så tillförlitliga svar som möjligt.         

3.5 Etiska förhållningssätt 

I vårt arbete med undersökningen har vi eftersträvat att följa de fyra huvudkrav 

gällande forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

som Vetenskapsrådet (2002) har ställt upp. Informationskravet innebär att man ska 

informera om forskningens syfte för alla inblandade och vilka villkor som gäller för 

de deltagande. För att uppfylla samtyckeskravet så ska samtycke inhämtas från 

deltagarna. Alla som deltar ska även kunna bestämma hur länge och på vilka villkor 

de deltar, samt när som helst kunna avbryta sitt deltagande utan övertalningsförsök 

från forskarna att fortsätta. Det mest centrala inom konfidentialitetskravet är att all 

information ska behandlas på ett sätt så att enskilda individer inte kan identifieras 

samt att utomstående inte kan få tillgång till känslig information. Det sista kravet, 
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nyttjandekravet, handlar om att insamlade uppgifter om den enskilde endast får 

användas för forskningsändamål.   

Några åtgärder som vi vidtog för att efterfölja Vetenskapsrådets principer var att alla 

respondenter som tillfrågades upplystes om att det var helt frivilligt att delta i 

undersökningen samt att de informerades om syftet med undersökningen innan 

intervjuerna genomfördes och att inget av det som intervjupersonen sagt under 

intervjun kommer att kunna härledas till henne. För att säkerställa att ingen annan 

skulle kunna ta del av det insamlade materialet så kommer banden som användes för 

att spela in intervjuerna att raderas efter att uppsatsen är färdig. Alla intervjupersoner 

tillfrågades personligen om de ville delta och gav därmed sitt samtycke.  
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4. Resultat och analys  

 
I vårt arbete med att bearbeta materialet så kom vi fram till cirka sjuttio stycken 

koncept vilka vi sedan organiserade i fem övergripande kategorier. Kategorierna är; 

Upplevelser av arbetet, Krav på individen och möjligheter i arbetet, Upplevelser av 

förändring, Trygghet samt Situationshantering. Vi kommer att presentera och 

analysera varje kategori för sig och belysa dem med citat från 

intervjutranskriptionerna. Vi presenterar sedan en sammanfattande slutsats.   

 

4.1 Upplevelser av arbetet 

I Svensk Kassaservice har kundunderlaget ständigt minskat och därmed har de 

anställda fått mindre att göra. Detta upplevs både som tråkigt eftersom företagets 

framtid blir hotad och frustrerande på grund av att de inte har något betydelsefullt att 

göra på dagarna. Idag blir det periodvis långa stunder då de inte har några kunder. 

Den kundkontakt som ändå finns har visat sig vara en av de största faktorerna till att 

man trivs på jobbet. I intervjuerna betonades ofta det positiva med att ha en social 

funktion där respondenterna känner att de gör nytta för individer som behöver deras 

tjänster. En till sak som gör att de trivs på jobbet är den goda stämningen 

arbetskamrater emellan. Inom Svensk Kassaservice jobbar man även mycket med att 

öka trivseln inom företaget bland annat genom olika hälsofrämjande åtgärder och 

gemensamma aktiviteter. Detta visas bland annat i följande citat:  

Vi är ju mycket ute och reser på helger och är på SPA ska vi nu och vi var i 

Stockholm en helg och på bryggeriet där och allt sånt där, så vi är ute mycket 

va, och sånt fanns ju, existerade inte förr.   

Vi har hittills visat några uppfattningar av hur anställda på Svensk Kassaservice ser på 

sin arbetssituation idag. Hur såg man då på sitt arbete under tiden på Posten? Många 

upplevde det som ett roligt arbete både på grund av omväxlande och givande 

arbetsuppgifter och på grund av goda relationer till arbetskamraterna. Det framkom att 

de anställda efter omorganiseringen fick färre arbetsuppgifter än tidigare. Detta ledde 

till att arbetet ibland upplevdes som monotont. Idag är arbetsplatserna mindre och det 



 

31 

är vanligt med få anställda på kontoren och därmed kan arbetet upplevas som ensamt. 

Lokalerna upplevs även av vissa som sämre idag. På grund av att mycket 

kringliggande arbete som till exempel posthantering har försvunnit så har jobbet blivit 

mer stillasittande. En sak som har förbättrats är kommunikationen inom företaget. 

Många upplever att de får bra med information idag och detta kan bero på att företaget 

anstränger sig extra för att hålla personalen välinformerad på grund av den osäkra 

situation företaget befinner sig i.   

De svar som framkommit i de intervjuer som vi genomfört kan på flera sätt diskuteras 

och analyseras utifrån olika vetenskapliga teorier. Det respondenterna sagt om att de 

inte har något betydelsefullt att göra på dagarna kan kopplas till Herzbergs 

tvåfaktorteori. Som vi tidigare beskrivit så handlar denna om att det i arbetet finns 

motivatorer och hygienfaktorer (Gustavsson, 1998). Att ha stimulerande 

arbetsuppgifter är viktigt för att känna en vilja att prestera i arbetet och på grund av 

detta har en viktig motivator försvunnit. Att dom fortfarande har kvar en viss 

kundkontakt är en motivator som har fått en mer betydande roll då arbetets innehåll 

har försämrats. En av de viktigaste av arbetets hygienfaktorer är den sociala funktion 

som respondenterna fortfarande känner att de uppfyller.   

Många respondenter har gett uttryck för att arbetskamraterna är viktiga och detta är 

något som också upplevdes när de var anställda på postkontoren. Vi ser detta som en 

indikator på att dom försöker kompensera deras arbetssituation genom att söka stöd 

hos varandra. Socialt stöd har visat sig kunna fungera som ett viktigt komplement till 

en arbetssituation som i övrigt inte är så tillfredsställande (Eriksson & Larsson, 2002). 

Att kommunikationen idag blivit bättre kan bero på att ledningen insett att 

personalens behov av information är viktig för att kunna hantera den oroliga 

situationen, och information är en typ av socialt stöd (Eriksson, 1991). Det kan också 

ha varit så att informationen före och under omorganiseringen inte fungerade vilket 

ledningen nu försöker gottgöra.   

De resultaten som handlade om försämringar av arbetsuppgifterna, till exempel de 

mindre kontoren och ensamheten, anser vi är krav som ställs på individen. Alla de 

påfrestningar som arbetet innebär för individen, såväl fysiska som psykiska, kallar 

Karasek för arbetskrav (Eriksson & Larsson, 2002). Med denna utgångspunkt kan vi 
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se att arbetskraven i vissa avseenden har ökat. Sammantaget kommer vi dock att 

märka att arbetskraven överlag inte tydligt har skiftat åt något håll, och detta är 

någonting som vi kommer att komma in på under nästa kategori.    

4.2 Krav på individen och möjligheter i arbetet 

De anställda upplever att arbetet ställer ett antal krav och vi ser att dessa har 

förändrats. Posten har alltid varit en arbetsgivare som ställt krav på anpassning så till 

vida att de anställda måste kunna flytta på sig och jobba där de behövts. Ytterligare 

krav som ställts är att de anställda måste kunna följa med i Postens utveckling. Ett 

exempel på detta är när Posten började tillhandahålla banktjänster som innebar att 

kassörerna fick en rad nya arbetsuppgifter. För detta krävdes att de anställda 

fortbildade sig för att kunna matcha de krav som ställs i en bankverksamhet. En 

innebörd av detta var att arbetsuppgifterna blev mer säljinriktade vilket vissa tyckte 

ledde till en ökad press att sälja tjänster.   

Förr var det ofta mycket att göra med långa köer, många kunder och en hög arbets-

belastning. Detta ledde till att många upplevde arbetssituationen som stressig och 

kunderna var i huvudsak orsaken till stressen. En respondent gav även uttryck för att 

det kunde vara psykiskt påfrestande med kunder som var besvärliga och otrevliga. 

Stressen idag handlar om att respondenterna känner sig otillräckliga inför kunden då 

de inte längre kan erbjuda tjänster i samma utsträckning de gjorde förr.  En respondent 

uttrycker det till och med att det är mer stressande att ha få kunder eftersom hon inte 

vet hur hon ska fördriva dagen.   

Eftersom de har fått mindre att göra samt att cheferna inte finns på plats på samma 

sätt som förr, upplever de en ökad flexibilitet i jobbet. Detta visar sig genom att de fått 

större möjligheter att själv lägga upp sin arbetsdag samt att ta egna beslut. Vissa 

upplever dock inte att den ökade flexibiliteten egentligen gör någon skillnad då själva 

utrymmet för beslut ändå är såpass begränsat.  Det finns dock de som ändå ser det 

positiva i det ökade handlingsutrymmet.   
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Vi har en viss frihet trots att vi då liksom är styrda av tider när vi kommer och 

när vi går, men däremellan så är vi väldigt fria och styra och göra som vi vill 

själva. Det tycker jag är jättebra.     

Om man tittar på hur arbetstiderna är utformade så måste kassorna vara tillsatta under 

den tid som de är öppna. De som jobbar ensamma har då en mindre möjlighet att 

bestämma när dom kan ta kafferaster, äta lunch et cetera. På de ställen där de är två 

eller fler har de en större möjlighet att flexa med raster och liknande, även om 

arbetsdagens början och slut är fasta.   

Möjligheterna till karriär på Posten var väldigt goda då möjligheter fanns att avancera 

inom företaget genom fortbildning och ambitioner till detta. Posten var också en stor 

organisation som borgade för goda möjligheter till en personlig utveckling på lång 

sikt. Även om Svensk Kassaservice fortfarande tillhör koncernen Posten så är de idag 

ett eget dotterbolag och möjligheterna inom egna företaget är närmast obefintliga.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att respondenterna hade ett mer kvalificerat arbete 

på Posten jämfört med nu på Svensk Kassaservice. Förr hade de höga krav, många 

olika arbetsuppgifter samt hög arbetsbelastning. I samband med omorganiseringen så 

försvann många av arbetsuppgifterna och kvalifikationskraven för arbetet. Samtidigt 

har de successivt fått mindre och mindre att göra. Möjligheterna att själv styra över 

sin arbetssituation har inte lika entydigt påverkats. På vissa faktorer har påverkans-

möjligheterna minskats medan möjligheterna till inflytande inom andra områden har 

ökat.   

I föregående kategori så kom vi in på arbetskrav och hur dessa i viss mån hade ökat. 

Som vi ser i denna kategori så är helhetsbilden mer komplicerad. I en första anblick är 

det lätt att lägga märke till de stora områden som handlar om hur kvalificerat arbetet 

är och hur mycket respondenterna har att göra. Ur dessa avseenden har arbetskraven 

tydligt minskat. En granskning av dagens arbetssituation visar utöver detta att 

respondenterna ofta känner sig otillräckliga inför sina kunder och att de upplever det 

som en påfrestande situation att ha få kunder. Utifrån det sätt som Eriksson (1991) 

definierar arbetskrav innebär den situation som respondenterna befinner sig i relativt 

höga psykiska krav. Eftersom en psykisk understimulering definieras som ett 
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arbetskrav så kan ett arbete alltså vara krävande även om det finns lite att göra. Med 

tanke på detta så har det i dagens arbetssituation uppstått nya arbetskrav som inte 

funnits tidigare och därför är det svårt att se om kraven totalt sett har ökat eller 

minskat. Problemet här ligger mycket i att kunna värdera hur mycket till exempel 

arbetskravet ”lite att göra” påverkar känslan inför sin arbetssituation i förhållande till 

aspekter som stress och kvalifikation. När kvalifikationsgraden sänks i ett arbete är 

det relativt lätt att se hur arbetskraven sjunker i och med detta men det är desto 

svårare att se hur en individ påverkas av att inte har något att göra. Detta är en mycket 

individuell upplevelse.   

Den andra variabeln i Karaseks modell är egenkontroll vilket också är en 

framträdande faktor i denna kategori. Vi ser detta i de avsnitt som handlar om 

flexibilitet i jobbet, möjligheten att påverka arbetstider och raster samt 

karriärmöjligheter. När det gäller flexibiliteten så säger några respondenter att de fått 

större möjligheter i arbetet medan de också ser i vilken begränsad utsträckning det 

sker. Eriksson (1991) menar att det kan finnas handlingsfrihet inom arbetet men att 

detta inte behöver betyda att det finns det över arbetssituationen. Kontroll inom 

arbetet handlar om faktiska arbetsutförande medan kontroll över arbetssituationen 

handlar om att kunna påverka arbetets ramar. Det är kanske detta som respondenterna 

menar, att de har möjlighet att påverka inom arbetet men att arbetet i sig är så 

begränsat att det inte spelar någon roll eftersom de inte har några 

påverkansmöjligheter över dess ramar. Förutom möjligheterna att fatta beslut så 

innefattar begreppet egenkontroll även den kvalifikationsgrad som arbetet har 

(Eriksson & Larsson, 2002). Kvalifikationsgrad här avser i vilken mån det finns 

möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas i arbetet. Eftersom det inte finns någon 

möjlighet till karriär så har också utsikterna att utvecklas minskats.   

Vi kan sammanfatta genom att dra slutsatsen att våra intervjupersoners arbeten har 

förändrats längs båda variablerna i Karaseks modell. Utifrån detta kan vidare analyser 

göras kring vilken typ av arbeten de har idag jämfört med tidigare, vilket vi 

återkommer till senare. Först kommer vi att titta närmare på hur respondenterna själva 

upplever den förändring som skett.   
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4.3 Upplevelser av förändring  

Många upplevde en speciell anda på Posten. Posten sågs som en social institution och 

samlingsplats som de idag saknar. En sak som gjorde att de trivdes på jobbet var som 

sagt att de kände sig behövda och gjorde nytta för samhället. Detta knyter an till den 

anda som fanns på arbetsplatsen och den stolthet som upplevdes över att jobba på 

posten.   

Det var en speciell stämning förr när vi jobbade för hela Posten. Kunderna, 

när det var fel på brevbäraren kom de till oss, när det var fel på paketet kom 

de till oss, vi var ju postens ansikte utåt. Så är det ju inte längre.  

 Vissa av respondenterna känner att de på sätt och vis fortfarande tillhör Posten medan 

andra inte gör det. Det som de dock har gemensamt är saknaden av den speciella 

postanda som har funnits och att det har varit tråkigt att Svensk Kassaservice blev ett 

eget bolag. I och med detta upplevs det inte längre att man representerar den gamla 

anrika Posten. Förutom saknaden av den speciella känsla som det innebar att jobba på 

Posten så saknar även många de konkreta arbetsuppgifterna. Det som de flesta har gett 

uttryck för att de saknar är hanteringen av brev, paket och framför allt frimärken. 

Dessa arbetsuppgifter innebar större omväxling än vad respondenterna har idag och 

det kändes lite som att de förlorade en del av Postens kärna.  

Förändringen har utan tvivel skapat en sämre arbetsmiljö på flera sätt och ofta är det 

negativa aspekter som kommer fram när respondenterna beskriver sin arbetsmiljö 

efter omorganiseringen. Det framkommer i intervjuerna att när respondenterna jämför 

sitt arbete på Svensk Kassaservice med andra arbetsplatser så anser de att deras jobb 

är relativt bra trots allt. De upplever det dock som att de hade en bättre arbetssituation 

förr.  

Nuförtiden lyfter man fram allt som är dåligt, mycket är bra på Posten 

fortfarande. Jobbet är inte stimulerande men man anpassar sig, det är ju så 

att människan är anpassningsbar. Det är inte värre än att sitta i en sån där 

kur och kolla inpasserare och utpasserare och sånt där, men mot det där vi 
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hade en gång i tiden så är det helt annorlunda, man skulle inte sökt det jobbet 

idag rå. Det hade man aldrig gjort…aldrig någonsin!       

En av respondenterna säger att även om yrket alltid varit kvinnodominerat så har det 

tidigare åtminstone funnits ett fåtal män, men att det idag på Svensk Kassaservice i 

Värmland uteslutande arbetar kvinnor i kassan. Det har framkommit i undersökningen 

att den ensidiga könsfördelningen upplevs som en bidragande orsak till sänkt status 

efter omorganiseringen. En annan faktor som bidragit till en förändring av yrkets 

status är att kvalifikationskraven sjunkit. Förr fanns det en speciell postutbildning som 

man dessutom fick att söka till vilket gjorde att det fanns en viss prestige i att få jobb 

på Posten. Idag ställs inte lika höga krav.  

Förr kunde du inte ta in skolungdom och sånt men det kan vi ju nu i och med 

att jobbet är så annorlunda. Det kan man ju säga att ribban nu…nu går det på 

ett par dagars utbildning och så lite praktisera så kan du få vikarie. Så det är 

ju både gott och ont. Men statusen på vårat jobb blir ju inte lika stort då.    

Något som upplevs som en positiv förändring efter omorganiseringen är att många 

tycker sig ha en större möjlighet att fatta beslut och därmed ett ökat ansvar. Detta 

beror som tidigare sagts till stor del på att cheferna idag inte befinner sig på 

kassakontoren utan sitter mer centralt. Det är upp till varje kassaanställd att även ta ett 

större ansvar gällande tider för öppethållning och att allt fungerar på kontoren.   

I föregående kategori tog vi upp några av de krav som arbetet ställer samt vilken grad 

av kontroll de anställda har över sin arbetssituation. Vi förde även in ett jämförande 

perspektiv för att se hur deras arbeten har förändrats i förhållande till krav och 

kontroll. I denna kategori tar vi mer hänsyn till hur de anställda själva upplever sin 

arbetssituation och hur den har förändrats. Vi har sett att saknad är ett tydligt och 

genomgående tema i denna kategori. Respondenterna pratar om saknaden av posten 

som arbetsgivare, av att känna sig behövd och att mista en rad olika arbetsuppgifter. 

Detta kan kopplas till olika nivåer som Maslow och Höög beskriver i sina modeller. 

Innebörden av känslan av att göra samhällsnytta och att känna stolthet över sitt arbete 

är att det uppfyller ett behov av självständighet likt det som Maslow beskriver. Detta 

handlar om upplevelsen av att ha ett värde och att respekteras (Gustavsson, 1998). Att 
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ha kvalificerade arbetsuppgifter som är omväxlande och dessutom få använda sig av 

sin kompetens krävs för att uppfylla de intellektuella mål som Höög beskriver (1985). 

Eftersom respondenterna förlorat en rad arbetsuppgifter kan man se det som att de har 

kommit ett steg längre ifrån att uppnå en god arbetstillfredsställelse. Den förändring 

som respondenterna upplevt kan därmed tolkas som att de ger uttryck för att de 

känner en lägre tillfredställelse i sitt arbete.   

Respondenterna upplever också att arbetets status har sänkts. Detta kan i huvudsak 

sägas bero på två saker, dels att kvalifikationskraven har sjunkit och dels att 

könsfördelningen blivit än mer ojämn. Att yrken som domineras av kvinnor har lägre 

status än yrken med en jämn könsfördelning har dessutom påvisats inom forskningen 

(Alvesson & Due Billing, 1999). Upplevelsen av sänkt status i arbetet anser vi vidare 

har bidragit till att respondenterna i lägre grad känner arbetsillfredställelse än tidigare. 

Något som dock kompenserar förlusten av status, kvalificerade arbetsuppgifter och 

känslan av att vara behövd verkar vara det ökade ansvar som många upplever sig ha 

fått. Även detta handlar om de intellektuella målen som Höög tar upp.   

Sammantaget sluter vi oss till att respondenternas upplevelser i olika avseenden har 

fört dem både längre upp och längre ner längs Höögs trappa mot god 

arbetstillfredsställelse.  Vi tycker oss också se att intervjupersonerna ibland ser med 

väl negativa ögon på sin arbetssituation och vi tror att detta beror på att de jämför med 

det jobb som de tidigare har haft. Vid de tillfällen när de istället jämför sina jobb med 

andra yrken anser de att deras jobb inte är så dåliga trots allt. Därmed tror vi att det 

inte främst är jobbet i sig som gör att de inte känner arbetstillfredsställelse utan just 

det att de har varit med om en negativ förändring och att de ser tillbaka på vad de 

hade förr.   

4.4 Trygghet 

En framträdande känsla hos de intervjuade personerna inför sin arbetssituation är 

ovisshet. De anställda vet inte hur länge Svensk Kassaservice kommer att finnas kvar 

och varje kontor hotas ständigt av nedläggning. Detta leder till en ovisshet om hur 

länge de kommer få ha kvar sitt jobb. Även inför omorganiseringen var osäkerheten 
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stor, bland annat eftersom det blev mycket tvära kast och många bud på vad som 

skulle komma att hända.   

Det var väl ingen som visste hur det skulle bli. Men den informationen som 

fanns var ju att kontoren skulle läggas ner. Sedan har det varit fram och 

tillbaka. Det har varit oroligt precis hela tiden.   

Vi skulle bort 30:e mars skulle vi gå då, då skulle det bort. Men 1:a april så 

var vi där och jobbade i alla fall. Så att… Och nu är det väl en ny giv i den 

här budgetpropositionen att dom ska betala fram till 2008.   

Innan vi skulle läggas ner så hade vi ju banktjänster, vi hade bonus och vi 

hade ett jättebra jobb. Men så helt plötsligt så skulle vi inte finnas kvar.   

Otryggheten på grund av de stora och snabba förändringarna upplevdes som ännu 

värre eftersom skillnaderna mellan de olika beskeden var så stor. Från att ena dagen 

ha en fast och trygg anställning med kvalificerade arbetsuppgifter till att nästa dag 

vara uppsagd och därefter få beskedet att trots allt få ha kvar jobbet men med starkt 

begränsade arbetsuppgifter och på obestämd tid, fick kasten att upplevas som ännu 

tvärare.   

Idag finns en viss trygghet tack vare de avtal som trots en osäker framtid garanterar de 

anställda en viss ekonomisk säkerhet oavsett vad som händer. Något som många 

respondenter anser är viktigt för tryggheten i jobbet är att ha ett bra förhållande till sin 

chef. Möjligheterna att påverka samt att kunna ge och få feedback visade sig vara 

viktiga faktorer i relationen till sin chef. Många uppger att de idag har ett ganska gott 

förhållande till sin chef vilket kan ge en ökad känsla av trygghet.   

Trots att det fanns en utbredd uppfattning om att omorganiseringen föranleddes av en 

stor ovisshet så fanns det de som upplevde att de var välinformerade och fick den 

information som behövdes samt att de visste vad som var på gång i god tid. Det kunde 

dock vara svårt att förstå och kunna ta till sig informationen och på så sätt vara 

mentalt förberedd på vilka konsekvenser omorganiseringen skulle få. Man kan också 

säga att respondenterna upplevde jobbet på Posten som en trygg och säker anställning. 
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På grund av allt som har hänt och den situation som Svensk Kassaservice befinner sig 

i så känner de sig inte längre så trygga i sin anställning. En anledning till att jobbet på 

Posten kändes tryggt verkar vara att det var en offentlig anställning.   

Ja det var ju säkert att jobba på Posten. Det var ju liksom ett säkert jobb, inte 

speciellt bra betalt men ändå en trygghet att man kände att det var staten och 

så.      

Denna kategori tar upp faktorer som leder till både trygghet och otrygghet. Ovisshet 

handlar om att vara osäker eller oinformerad om något. När något upplevs som oklart 

och okänt leder detta till otrygghet. Människan har ett inneboende behov av fasta 

punkter i tillvaron och en känsla av stabilitet (Moxnes, 2001). Även detta handlar i 

grunden om en längtan efter trygghet. På grund av den ovisshet som respondenterna 

gett uttryck för så är det tydligt att de inte befinner sig i en trygg situation. De snabba 

förändringar som skett har gjort att de också i viss mån förlorat en fast punkt att 

förhålla sig till. Dessa två faktorer förstärker tillsammans känslan av otrygghet. Det 

omvända i kategorin, som upplevs som trygghetsfaktorer, handlar också om 

information och klarhet. Avtalen som nämns bidrar till vetskapen om deras 

ekonomiska framtid vilket ger en lugnande inverkan. Att ha en bra chef som ger 

feedback och information skapar en välkänd och familjär arbetssituation som inger 

trygghet.   

Begreppet trygghet är en av de centrala delarna i Maslows berömda behovsmodell. 

Det andra trappsteget i modellen tar upp människans behov av trygghet. Ytterst 

handlar detta om den faktiska överlevnaden men vetskapen om att kunna försörja sig, 

att ha någonstans att bo och så vidare är viktiga och mer vardagliga trygghetsbehov 

(Gustafsson, 1998). Att indikera att respondenterna nätt och jämnt uppfyller Maslows 

trygghetsbehov kan vara överdrivet men det kan vara nyttigt att jämföra med teorin 

för att visa på hur viktiga dessa aspekter är för individens välbefinnande. En 

värdemätare som i detta fall ligger närmare tillhands och kan vara lite mer realistiskt 

är Höögs version av samma modell, anpassad till arbetslivet (Höög, 1985). I relation 

till denna ser vi att respondenterna faktiskt inte uppfyller de trygghetsbehov som 

Höög tar upp. Deras situation innefattar inte den trygghet i anställningen som behövs 

och de saknar därmed flera beståndsdelar för att uppnå en god arbetstillfredsställelse 
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enligt Höögs modell. En befogad kritik i detta fall mot båda teorierna är att ett visst 

behov kanske inte alltid måste uppfyllas för att kunna uppfylla nästa. Vi har ju 

tidigare visat på hur viktig den sociala gemenskapen är och hur den kompenserar 

brister inom andra områden. Avslutningsvis kan sägas att tryggheten var avsevärt 

mycket högre av flera anledningar under den tid respondenterna jobbade på Posten.   

4.5 Situationshantering 

I intervjuerna har vi sett hur de anställdas upplevelser av sin situation varierar. Även 

om förändringen huvudsakligen sågs som något negativt så har det framkommit att 

vissa har lyckats se mer optimistiskt på det hela än andra. De som haft en negativ 

inställning till omorganiseringen har också i högre grad sett andra saker ur en negativ 

synvinkel. Följande stycke ur en av intervjuerna påvisar hur respondenterna ibland 

fokuserar på att tala om det som är dåligt i arbetssituationen även när intervjuaren 

kommer in på det som är positivt.   

Tycker du att det har blivit bättre eller sämre det att du är mer på samma 

ställe? 

Sämre! Alltså jag har mycket, mycket sämre. Mycket sämre. 

Just gällande arbetskamrater och så? 

Ja, eller arbetskamraterna är väl bra, men jobbet är ju totalt, totalt 

meningslöst. 

Hur upplever du din arbetssituation idag? 

Ja, jag tycker det är, den är bedrövlig alltså, den är bedrövlig. Idag upplever 

jag det på det viset… jobbet det är nånting som jag måste gå till, ja. Och 

därför så får jag göra så mycket mer av min fritid, för att jag ska orka gå till 

jobbet. 

Ja… du säger tidigare att du har större möjligheter att påverka och ta beslut 

och så? 

Ja, men vad kan man påverka det finns inget och påverka på vårat jobb idag. 

Vi kan inte göra det på mer än ett sätt.  
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En följd av en negativ attityd kan vara en ovilja att ta till sig information. Ett exempel 

på detta är en respondent som här svarar på frågan om hon kände att hon fick 

tillräckligt med information inför omorganiseringen.   

Jag kommer inte ens ihåg vad vi har fått höra…det fick man väl fast man inte 

fattade, inte ville ta in det, ville inte inse, ville inte.   

En vanligare reaktion än att ha en negativ attityd är dock att finna sig i situationen och 

under tidens gång anpassa sig till rådande förhållanden. Att inse att det inte går att 

göra något åt det som skett i organisationen gör att situationen accepteras och man 

fogar sig. Många försöker också se positivt på situationen och göra det bästa utifrån 

de möjligheter de har. De letar aktivt arbetsuppgifter och strävar efter att få ta ansvar. 

Att se saker från den ljusa sidan hjälper dessa personer i vardagen.   

Ibland kan man ju känna att man vill ha tillbaka gamla Posten men samtidigt 

tänker jag nej jag är sån som går framåt så jag tänker inte bakåt, så ser jag 

positivt på allting, så känner jag inte så negativt för det…  

Några av respondenterna pekar på att även om arbetssituationen på Posten ofta 

upplevdes som stressande så menar de att det var en positiv stress. När det var mycket 

kunder så kändes jobbet utmanande och givande och därför upplevdes inte stressen 

som något negativt. En respondent uttrycker det som att hon upplever en mer negativ 

stress idag då hon knappt har någonting att göra.   

Att respondenterna har så olika uppfattning om i stort sett samma arbetssituation anser 

vi bero på vilken övergripande attityd de har. Förväntningarna på en situation 

påverkar hur den upplevs och hur den faktiskt blir (Passer & Smith, 2004). Den 

negativa attityd som vissa har påverkar hur de upplever händelser och därmed har de 

svårt att se de positiva aspekter som ofta också finns i en situation. Ett konkret 

exempel på detta är utdraget på föregående sida ur en av intervjuerna. Detta är hämtat 

från ett stycke i intervjun som handlar om vilken relation respondenten har till sina 

arbetskamrater. När intervjuaren frågar om det blivit bättre eller sämre genom att vara 

på samma ställe, så förutsätter respondenten att det handlar om hennes arbetssituation 

trots att intervjuaren avsåg relationen till arbetskamraterna. Detta visar på att hon har 
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en benägenhet att relatera till sitt missnöje med sitt arbete och därigenom påverkar 

detta hennes svar och attityd i intervjun. Vidare säger hon att hon upplever sitt arbete 

som bedrövligt trots att hon tidigare sagt att hon fått större påverkansmöjligheter. 

Detta kan också belysa hur hon har svårt att se positiva aspekter. Vi vill med detta inte 

säga att hennes åsikt inte är berättigad men det visar tydligt hur denna påverkar 

hennes inställning.    

Vi har i resultatet också sett några olika exempel på hur respondenterna väljer att 

hantera den situation de befinner sig i. En reaktion som vi såg hos vissa, framför allt 

hos dem som inte hade så positiv inställning, var att stänga ute och förneka det som 

upplevs som jobbigt. Detta ser vi som en form av en undvikande copingstrategi, vilket 

ju handlar om att förtränga eller försöka undvika det jobbiga (Daniels & Harris, 2004). 

En annan, mer vanlig reaktion var att finna sig i situationen. Man accepterar 

omständigheterna och anpassar sina känslor efter dessa. Detta ser vi som ett exempel 

på hur vissa använder sig av emotionsfokuserad coping vilket också tas upp i Daniels 

& Harris artikel. Även en tredje form av coping kan urskiljas bland respondenternas 

reaktioner. Vissa försöker göra det bästa av situationen och är mer aktiva i sina försök 

att förändra förutsättningarna i arbetet vilket vi ser som problemfokuserad coping.   

Om en jämförelse görs mellan de olika strategierna så har det visat sig i vetenskapliga 

undersökningar att den undvikande copingen faktiskt kan vara ohälsosam på lång sikt 

(Christensson, 2003). De andra två har visat sig fungera bra i olika situationer 

beroende på graden av kontroll över situationen (Passer & Smith, 2004). I fallet med 

våra respondenter så tycker vi att det verkar som att det fungerar bra att använda båda 

två. Sätten att använda de två strategierna är i detta fall dessutom snarlika. Att se 

positivt på tillvaron handlar både om att anpassa sina känslor och att göra det bästa av 

läget.  

Något som också kan påverka hur individen väljer att hantera situationen är vilken 

känsla av kontroll han eller hon har. Enligt teorin om locus of control kan man 

uppleva att kontrollen finns antingen internt eller externt (Passer & Smith, 2004). I 

undersökningens resultat skulle det kunna vara så att de som i högre grad upplever en 

känsla av inre locus of control också i högre grad tenderar använda en problembaserad 

coping. De som istället upplever att kontrollen ligger bortom individen, kanske känner 
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att de inte spelar någon roll vad de gör och att de inte har någon makt att påverka. På 

grund av denna känsla av vanmakt så kanske de förlitar sig till att anpassa sina känslor 

genom emotionsfokuserad coping istället.      

Upplevelsen av en situation påverkas inte bara av personliga förutsättningar utan även 

av kontexten, sammanhanget i stort (Passer & Smith, 2004). Det många respondenter 

uttrycker om positiv stress kan tolkas som att eftersom stressen på grund av kunder 

förekom i en övrig positiv situation så sågs den inte som något negativt utan blev en 

del av den positiva anda som fanns. Det motsatta förhållandet ser vi då 

respondenterna pratar om dagsläget. Det negativa klimatet gör att saker som i andra 

sammanhang inte skulle kännas negativa gör det i deras fall.   

4.6 Slutsatser 

Utifrån den analys vi gjort under respektive kategori vill vi nu ge vår sammanfattande 

bild av hur arbetssituationen för de anställda på Svensk Kassaservice har förändrats 

sedan omorganiseringen från Posten. Till att börja med kan vi säga att respondenterna 

upplever sig ha fått avsevärt mycket sämre arbeten. Detta genom att de säger att de 

fått mindre kvalificerade arbetsuppgifter och att de fått mindre att göra. Dessutom 

menar de att statusen på arbetet har sänkts och möjligheterna att göra karriär har 

försvunnit. Något som de också ger uttryck för är hur tråkigt det är att deras tjänster 

inte längre efterfrågas i samma utsträckning som tidigare och att de därmed får färre 

och färre kunder. Den andra stora förändringen som vi ser att de har upplevt är att de 

har fått en mycket mera otrygg arbetssituation. Detta beror på att Svensk Kassaservice 

ända sedan det bildades har varit nedläggningshotat. Den sammanfattning vi gjort 

ovan tycker vi ger en god överblick över de svar som vi fått på vår första 

frågeställning.   

När vi granskar hur deras arbetssituation har förändrats utifrån Karaseks modell, 

vilket är den huvudsakliga teori vi utgått ifrån, kan vi se att arbetet har förändrats 

utifrån båda variablerna som ingår i modellen. Även om vi har sett indikationer som 

pekat på att arbetena har både höjts och sänkts avseende såväl arbetskrav som 

egenkontroll så anser vi att egenkontrollen och arbetskraven överlag har sänkts. Det 

som pekar på att kraven har ökat är att det skulle innebära en kognitiv 
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understimulering att de har fått mindre att göra. Vi anser dock att det faktum att de fått 

mindre att göra definitivt sänker arbetskraven snarare än höjer dem. Vi ser också detta 

som den största faktorn att de har fått lägre arbetskrav, ihop med att de har fått mindre 

kvalificerade arbetsuppgifter. Gällande egenkontrollen så är ett ökat beslutsutrymme 

den faktor som i huvudsak pekar på att den har höjts. Detta tycker vi dock inte 

överväger den sänkning av kvalifikationsgraden i arbetet som skett efter 

omorganiseringen. Sammanfattningsvis kan vi se, utan att placera in arbetena i någon 

speciell ruta i modellen, att de har rört sig bakåt längs aktivitetsdiagonalen. Om man 

ser till den utökade modellen med socialtstöd är det svårt att avgöra om stödet har 

ökat eller minskat. Vi tycker det är svårt att placera in alla individer i en samlad grupp 

och vi avstår därför att spekulera i hur det sociala stödet kan ha förändrats. För att 

svara på vår andra frågeställning väljer vi alltså att utgå ifrån Karaseks grundmodell 

utan dimensionen socialt stöd och kan därmed tydligt se hur arbetena förändrats enligt 

en teoretisk modell.  
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5. Reflektioner  

 
Under arbetets gång har det kommit upp en del egna tankar och funderingar både 

kring resultaten vi kommit fram till och kring vårt genomförande av uppsatsen. Dessa 

kommer vi ta upp här tillsammans med ett resonemang om kvalitén på studien.   

 

I vår titel har vi försökt visa på den övergripande frågeställningen i arbetet där vi 

undrar hur de anställda ser på sina arbeten. Ordleken syftar på om de anställda helt 

enkelt ser sina arbeten som vanliga kassaarbeten eller om de upplever att de 

har ”kassa” arbeten. Ytterligare en tanke med titeln är att vi i viss mån ställer oss 

frågande till om arbetena verkligen är så dåliga som vissa ger uttryck för.   

När vi reflekterar tillbaka till det arbete vi genomfört känner vi att vi har fått en 

inblick i hur en förändring av en organisation kan påverka dess personal. 

Konsekvenserna som omorganiseringen av Posten har fått för individen har blivit 

tydliga och vi har därmed lärt oss att stora förändringar inom en organisation kan 

upplevas mycket omvälvande för de anställda. De resultat som vi fått fram väcker en 

del tankar om hur andra företag klarat sina omorganiseringar. Hur har andra företag 

hanterat de olika reaktioner som uppstått hos personalen och har de lyckats med den 

viktiga uppgiften att föra en kontinuerlig dialog inom hela företaget före, under och 

efter omorganiseringen? Vad vi lärt oss genom arbetet är att dessa frågor verkar vara 

några av de viktigaste för ett företag att hantera gällande personalen vid 

förändringsarbete.   

I början av vårt arbete utgick vi ifrån en teori om arbetstillfredsställelse men efter vi 

börjat genomföra intervjuerna så insåg vi att det framkommit många bitar som inte 

gick att tillämpa på denna teori. Då vi alla tre har studerat psykologi så hittade vi flera 

intressanta teorier från detta område som också gick att använda i analysen. Vårt 

intresse för psykologi kan också ha påverkat vårt genomförande av intervjuerna på ett 

sådant sätt att vi omedvetet fokuserade mer på områden som rörde individernas 

känslor och tankar. Det kan även ha påverkat vårt val av en mera subjektiv mätmetod 

inom vårt arbete.  
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Under databearbetningen så gick arbetet med att hitta olika koncept relativt enkelt. 

När dessa skulle sorteras under kategorier blev det svårare när vi märkte att det gick 

att kategorisera dem i princip hur som helst beroende på vilken utgångspunkt vi hade 

valt. Vi tog därför ett steg tillbaka och funderade över vad vi egentligen ville berätta 

med våra resultat. Med detta i åtanke så hittade vi ett naturligt sätt för oss att dela in 

koncepten. Under arbete med resultatet och analysen återkom vi sedan ofta till tanken 

om vad det var vi ville berätta genom den kategorisering vi gjort. De sätt vi valde att 

kategorisera koncepten på vägleddes även av vår strävan att svara på våra 

forskningsfrågor på bästa sätt.   

När vi tittar tillbaka på vår undersökning så känner vi oss nöjda med sättet vi lyckats 

presentera resultaten på och vad vi fått fram i våra intervjuer. Därför anser vi att vi 

uppnått vårt mål med att svara på de forskningsfrågor som vi ställt upp. Med andra 

ord så tycker vi oss ha svarat på det vi satt oss för att undersöka och därigenom 

säkerställt en tillfredställande validitet. Avseende tillförlitligheten så kan, som vi 

tidigare tagit upp, en reflektion göras över hur vi har påverkats i vårt arbete genom att 

vi har gjort det på uppdrag av SEKO. Det kan ha påverkat respondenterna att de visste 

att undersökningen var beställd av SEKO även om detta inte är något som vi har 

observerat. Även vi som forskare kan ha påverkats av vetskapen av att SEKO kommer 

att ta del av vårt arbete trots att vi medvetet har strävat efter att hålla en så objektiv 

inställning som möjligt. Detta är något som är omöjligt för oss att slutgiltigt ta reda på 

och vi kan därför bara spekulera i hur det förhåller sig. Vi lämnar därför till läsaren att 

bedöma reliabiliteten i detta avseende.    

I resultatet så visade det sig att en stor anledning till de negativa åsikter som 

framfördes berodde på att respondenterna jämförde sitt jobb nu med det kvalificerade 

arbete de hade förr. Det vi såg var att de tenderade att glömma bort att objektivt 

reflektera över det jobb de har idag och inse att jobbet inte är så dåligt om de jämför 

med arbetsmarknaden i stort. Vi tror att vissa av dem som deltog i studien skulle må 

bra av att reflektera över detta och försöka se ljusare på tillvaron. Detta ser vi främst 

då de respondenter som hade en mera positiv attityd också hade en sundare inställning 

till sin arbetssituation. Något som vi tror spelat en större roll på respondenternas 

attityder än vad som vi kunnat belägga i resultatet är osäkerheten och ovissheten för 

företagets framtid. Även om vi inte ställde några specifika frågor kring detta så var det 
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många respondenter som spontant tog upp den osäkerhet som de kände. Vi har därför 

en förståelse för att det inte är lätt att jobba utifrån de premisser som finns på Svensk 

Kassaservice och att då flera har en negativ inställning inför hela sin arbetssituation. 

De anställda på Svensk Kassaservice väntar fortfarande på en försenad proposition 

som kommer att avgöra företagets och dess anställdas framtid.  

Trots den osäkra framtiden för Svensk Kassaservice så hoppas vi att vårt arbete kan 

vara till nytta inom organisationen som till exempel underlag för diskussioner och att 

bidra med en ökad förståelse av omorganiseringens konsekvenser för de anställda. Vi 

tror även att arbetet kan användas som utgångspunkt för andra liknande studier.   

Ett förslag till fortsatt forskning som vi tycker vore intressant skulle vara att göra en 

undersökning om en organisation med personal som varit med om en omorganisering 

men inte hotas av nedläggning och se hur de upplever sin arbetssituation jämfört med 

det som vi fick fram i vårt resultat. På detta sätt kan en jämförelse göras av hur stor 

betydelse oron för en osäker framtid har för de anställda och hur mycket som beror på 

omorganiseringen i sig. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

Inledande frågor 
Hur många år har du varit anställd? 
Vilket kontor arbetar du på? Är ni många där? 
Har du någon specifik arbetsuppgift? T ex skyddsombud, facklig förtroendeuppdrag  

Anställd på Postkontor 
Hur kom det sig att du började jobba på Posten? 
Vilka var dina arbetsuppgifter på postkontoret? (Kassaanställd) 
Upplevde du att det var ett krävande jobb? (Stressigt, svårt, koncentrationskrävande)  

I vilket mån kunde du påverka din arbetssituation? (arbetstider, tempo, raster) 
Fanns det möjlighet att utvecklas på jobbet? (kurser, karriärmöjligheter etc.)  

Hur upplevde du stämningen på arbetsplatsen? (medarbetare, chefer, kunder)  

Anställd på Svensk Kassaservice 
Känner du att stämningen mellan dig och dina arbetskamrater har förändrats efter 
omorganiseringen? (utanför arbetstid av företaget ordnade aktiviteter) 
Hur upplever du din arbetssituation idag? 
Känner du att du fick tillräcklig information inför omorganiseringen? 
Hur är det idag? Känner du att du får information om vad som är på gång i företaget? 
Vilken typ av feedback på ditt arbete får du av ledningen idag jämfört med tidigare? 
OBS tänk på: Tidigare?  

Har du fått mer eller mindre handlingsutrymme för att lägga upp din arbetsdag? (i 
vilken ordning du utför arbetsuppgifter, hur du löser problem etc.)  
OBS tänk på: Vad hade du (inte) förr? 
Har dina möjligheter att påverka dina raster förändrats? Hur? 
Har dina arbetstider förändrats? (bättre eller sämre)  
Har dina arbetsuppgifter förändrats? (mer eller mindre kvalificerade uppgifter) 
Hur upplever du detta?  

Har du fått mer eller mindre att göra?  
Hur upplever du detta? (minskad stress eller långtråkigt)  

Avslutning  
Om du var chef för en dag, vad skulle du förändra då? 
Vilka är de 3 bästa respektive sämsta sakerna med att jobba på Svensk Kassaservice? 
Är det något du vill tillägga? 
Gör sammanfattning  

Tack för visat intresse  


