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Sammanfattning

Det har skett många förändringar på svensk arbetsmarknad under de senaste åren och debatten 

kring ohälsa och sjukskrivning har varit omfattande. Det finns många faktorer som påverkar 

denna debatt och många företag inser att det är viktigt att ha en frisk personal och ett 

fungerande hälsoarbetande. Posten utgör ett intressant exempel, där man på grund av hög 

sjukfrånvaro arbetat explicit med hälsoarbete. Mitt syfte med denna studie är att öka 

förståelsen av hur Posten arbetar som ett hälsoföretag, hur detta händelseförlopp förlöper och 

hur det upplevs bland de anställda på Posten samt på vilket sätt denna process verkar på de 

olika nivåerna i organisationen. För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna 

tillämpades kvalitativ metod där kvalitativa tematiska intervjuer genomfördes med åtta  

respondenter på Posten som arbetar på chefsnivå, mellanchefsnivå och medarbetarnivå. 

Intervjudata analyserades utifrån KASAM (Känsla av sammanhang) och Karasek och 

Theorells krav- och kontrollmodell. Respondenterna anser att hälsoarbetet har förändrats 

under de senaste åren, några åt det positiva hållet och några till det negativa hållet. Studiens 

resultat kan dock inte påvisa om förändringarna i hälsoarbetet de facto har lett till minskad 

sjukfrånvaro på Posten. Posten arbetar med KASAM, men min slutsats är att man skulle 

kunna arbeta mer med att de anställda känner sig delaktiga i sitt arbete och att de får vara med 

och påverka sina arbetsuppgifter för att få en starkare känsla av sammanhang. Många 

medarbetare på Posten upplever att de har höga arbetskrav i kombination med låg kontroll i 

arbetet, vilket kan medföra en negativ stress och höga fysiska och psykologiska anspänningar. 

Nyckelord:
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1. Inledning
Under de senaste åren har debatten kring ohälsa och sjukskrivningar i Sverige varit 

omfattande. Diskussionen har bland annat handlat om stora kostnader för samhället och vilka 

som är de bakomliggande orsakerna till detta starkt framväxande samhällsproblem. I slutet av 

1990-talet och några år in på 2000-talet skedde det en kraftig ökning av sjukfrånvaron i 

Sverige. Denna ökning har berott på ett samspel mellan många olika faktorer på svensk 

arbetsmarknad under 1990-talet. Enligt statistik från SCB kan en anledning vara förändringar 

i arbetsmiljö och ökade krav i arbetslivet (SCB 2004). Sedan mitten av 1990-talet har Sverige 

haft problem med höga sjukskrivningstal och detta kan ha att göra med förändringar i vårt sätt 

att leva. I dag upplever många människor stress både i arbetet och på fritiden och de utsätts 

för stress under en lång tid. Människans stressystem är uppbyggt för att klara av korta 

intensiva perioder för att sedan få återhämtning, men i dag är återhämtningstiden för kort för 

många människor och detta bidrar till att vi blir sjuka (Colliander 2007). Arbetsplatsen ska 

vara en plats som ger medarbetarna arbetsglädje, välbefinnande och mening i tillvaron och 

genom flertalet studier finns en koppling mellan hur personalen mår och vilket resultat 

verksamheten uppnår. En god arbetsmiljö leder till ökat välbefinnande som i sin tur påverkar 

arbetsprestation och sjukfrånvaron (Hanson 2004).

1.1 Posten
Den här uppsatsen är en kvalitativ fallstudie som ur ett organisationssociologiskt perspektiv 

syftar till att undersöka hur Posten arbetar som ett hälsoinriktat företag och hur detta 

implementeras i organisationen genom främjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder.  

Primärdata har samlats in genom tematiska intervjuer med personal på Posten i 

Stockholmsområdet. Uppsatsen baseras på Antonovskys teori om hälsa och hans begrepp 

”känsla av sammanhang” samt på Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell. Posten är 

ett av Sveriges största företag med drygt 30 000 anställda och med en omsättning på över 30 

miljarder kronor. De har sedan ett par år tillbaka satsat stort på strategiskt hälsoarbete i 

organisationen. En anledning är att Posten i början av 2000-talet var en av landets ”sjukaste” 

arbetsplatser med en sjukfrånvaro på 9,1 procent: mer än 1800 medarbetare var 

långtidssjukskrivna (Hälsoarbete i Posten). Under de senaste åren har sjukfrånvaron minskat 

med över 40 procent bland Postens medarbetare, från 9,1 procent år 2003 till 5,0 procent år 

2009. Många av Postens medarbetare har ett fysiskt ansträngande arbete, vilket kan medföra 
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stor risk för arbetsskador och långtidssjukskrivningar för individen, men även stora kostnader 

för företaget (Hållbarhetsredovisning 2009). År 2004 tog Posten ett krafttag och startade ett 

långsiktigt hälsoarbete som en konsekvens av att de hängdes ut i pressen på grund av sin höga 

sjukfrånvaro. Syftet med hälsoarbetet var bland annat att få ner antalet i sjukfrånvaro och 

sudda ut den dåliga bild som många fick av Posten i och med detta. För att kunna genomföra 

ett bra hälsoarbete var arbetsmiljö och hälsa ett fokusområde för Posten och de anställde en 

hälsochef för att kunna koppla ihop hälsoarbetet med lönsamhet och överlevnad för företaget 

(Postens hälsostrateg).

1.2 Hälsoarbete
Att arbeta med hälsoprocesser på samhälls-, organisations- och individnivå kan bidra till både 

ökad hälsa och ökad effektivitet på alla tre nivåer. Samhället sparar pengar när de arbetar med 

”friska organisationer” och samtidigt kan hälsosituationen förbättras både i samhället och för 

den enskilde individen (Colliander 2007). Hälsoarbete är ett brett och komplext fält: det 

innefattar aktiviteter som ska vidhålla god hälsa och förebygga ohälsa och det centrala målet  

är att hjälpa människor att ta kontroll över sin egen hälsa. Eftersom det finns många olika 

faktorer som inverkar på hälsan kan det vara svår att hitta en fungerande metod (Nadioo & 

Wills 2007). Vad man vill uppnå med ett hälsoarbete avgör vilken bakomliggande idé man 

utgår ifrån. Man kan arbeta med prevention, som handlar om att förebygga ohälsa eller med 

promotion som innebär hälsofrämjande arbete. Dessa båda idéer är komplementära, vilket 

innebär att det är situationen och villkoren som avgör vilken idé som ska ligga i framkant 

respektive bakgrunden (Rydqvist & Winroth 2008). Prevention innebär förebyggande 

hälsoarbete mot ohälsa och man arbetar med att upptäcka riskfaktorer i arbetet. Detta innebär 

en fokusering på att bota och rehabilitera och att hitta åtgärder som förhindrar ohälsa i 

arbetslivet. Det andra alternativet är hälsofrämjande arbete som har fokus på framtiden och 

hälsa snarare än sjukdom: man vill arbeta för att behålla människor friska och inte bara 

reducera redan befintlig sjukdom. Det gäller att få människor att inse att hela kroppen är 

viktig och att man ska ta hänsyn till alla behov: psykosociala-, emotionella- och andliga behov 

är lika viktiga som de fysiska behoven, eftersom hälsa är ett multidimensionellt begrepp 

(Nadioo & Wills 2007). Arbetsmiljön är en viktig aspekt för personalen och i dagens samhälle 

ställs det allt högre krav på företag att arbeta med hälsofrämjande åtgärder för att stärka 

individen och att utveckla en hälsosam arbetsplats. I dag finns ett växande intresse bland 
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företag att erbjuda attraktiva arbetsplatser och att aktivt arbeta med personalens hälsa 

eftersom det bidrar till en investering för både individen och företaget. 

1.3 Avgränsning
En aspekt som denna uppsats kommer att behandla är hur ett hälsoarbete fungerar i ett av 

Sveriges största företag, som i detta fall är Posten. Jag har valt att avgränsa mig till ett enda 

företag eftersom jag fann det intressant att få en djupare förståelse av ett hälsoarbete och att 

begränsa mig till ett företag var då inom ramen för denna uppsats. En annan aspekt som denna 

uppsats kommer att behandla är förståelsen kring hälsoarbetet, hur hälsoarbetet och Posten 

som arbetsplats uppfattas av medarbetarna och hur cheferna arbetar med hälsa. Jag kommer 

att utgå från organisationsnivå, gruppnivå och individnivå, men kommer inte att gå närmare in 

på hälsoprocesser på en samhällsnivå. De faktorer som denna uppsats kommer att beröra 

angående hälsoarbete är bland annat främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete, där 

den holistiska synen på hälsa framhålls genom fysisk, psykisk och social hälsa. Denna uppsats 

kommer inte att behandla frågor som orsakssamband mellan sjukfrånvaro eller 

sjukskrivningar och hälsoarbete. Inom ramen för denna uppsats kommer inte heller den 

eventuella minskningen av sjukfrånvaro inom Posten att behandlas. Uppsatsen är begränsad 

till två typer av teorier: Antonovskys teori om hälsa och hans begrepp KASAM och Karasek 

och Theorells krav- och kontrollmodell.

1.4 Disposition
Denna uppsats inleds med en kort bakgrund om hur sjukfrånvaron i Sverige har sett ut under 

det senaste decenniet och vad denna ökning kan ha berott på. Detta leder sedan vidare till 

varför Posten har satsat på ett strategiskt hälsoarbete och i vilket syfte de genomförde sin 

satsning. I anslutning till detta framgår även mina avgränsningar och en kort redogörelse för 

hur min uppsats är disponerad. I nästa kapitel presenteras syftet med min uppsats och mina 

frågeställningar och i tredje kapitlet finns en bakgrund om hälsa och olika synsätt på hälsa, 

som innefattar holistiskt synsätt på hälsa ur ett salutogent och patogent perspektiv. Teori och 

tidigare forskning är efterföljande kapitel och kapitel fem innefattar metod och data. Sedan 

följer uppsatsens resultat och analys i kapitel sex, som har anknytning till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Därefter avslutas uppsatsen med en diskussion kring de viktigaste resultaten 

som framkommit i relation till teori och tidigare forskning.
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2. Syfte
Syftet med studien är att öka förståelsen av hur Posten arbetar som ett hälsoinriktat företag, 

hur detta händelseförlopp förlöper och hur det upplevs bland de anställda på Posten, samt på 

vilket sätt denna process verkar på de olika nivåerna i organisationen.

3. Frågeställningar
Den första frågeställningen rör hur hälsoarbetet i Posten ser ut: Vilken är deras strategi? Vilket 

hälsosynsätt använder de sig av? Och hur uppfattas hälsoarbetet av medarbetarna? Den andra 

frågeställningen fokuserar på hur hälsoarbetet implementeras på mellangruppnivå. På vilket 

sätt arbetar cheferna med hälsoarbetet? Vilka verktyg har de till sitt förfogande? Hur 

motiverar de sina medarbetare? Och hur arbetar de med inspiration till hälsa? Den tredje och 

sista frågeställningen behandlar hur medarbetare uppfattar sina arbetsuppgifter och Posten 

som arbetsplats.

4. Teori och tidigare forskning
Den här uppsatsen bygger på Aaron Antonovskys teori om hälsa och hans begrepp ”känsla av 

sammanhang” (KASAM) och ”generella motståndsresurser” (GMR), samt på Karasek och 

Theorells krav- och kontrollmodell. I detta avsnitt kommer även tidigare forskning, som är 

relevant för denna uppsats, att presenteras.

4.1 Bakgrund

Statistiken visar att det finns ett samband mellan fysiskt påfrestande arbete, fysiska besvär och 

sjukfrånvaro i arbetslivet, men även ett samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och 

sjukfrånvaro i arbetslivet under perioden 1995-2001. Enligt SCB finns tydliga samband 

mellan spänt arbete och sjukfrånvaro i det svenska arbetslivet. Den typ av arbete som kan 
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betraktas som spänt arbete är den typ av arbete som påvisar en negativ stress och som ofta 

innebär att en arbetstagare känner höga arbetskrav och liten kontroll i sitt arbete. Denna typ av 

arbete har inom många delar av samhället ökat under senare år (SCB 2004:3). I dag är 

belastningen i arbetslivet och privatlivet relativt hög, samtidigt som vi väljer bort tillfällen för  

återhämtning. Det skapas en obalans i livet när man har för stor press i relation till 

motståndskrafter. Motståndskraft är den kraft som vi använder oss av för att hantera det vi 

upplever jobbigt. Sänkt motståndskraft orsakas bland annat av fysisk inaktivitet. Motion är en 

av de viktigaste friskfaktorerna eftersom det påverkar stressystemet och gör oss mer tåliga och 

får ett bättre immunförsvar. Det är även viktigt att man har en god psykosocial arbetsmiljö 

som innebär en rimlig belastning med möjlighet till återhämtning. Arbetet ska kännas 

meningsfullt och man ska kunna ha ett gott inflytande över arbetssituationen. Genom att 

arbeta med detta kan man förbättra hälsosituationen i en organisation samtidigt som 

effektiviteten ökar (Colliander 2007).

4.1.1 Synsätt på hälsa

Hälsa är ett komplext fenomen och kan variera beroende på personers erfarenheter, kunskaper, 

värderingar och förväntningar. Det är därför viktigt att man definierar vad hälsa betyder för 

den verksamhet där ett hälsoarbete ska genomföras så det finns en gemensam definition av 

begreppet. Vilken uppfattning man har om hälsa avgör vad hälsoarbetet innefattar och hur det 

utformas och genomförs. Hälsoarbete består av främjande, förebyggande och rehabiliterande 

arbete som ska bidra till att människor får en bättre hälsa, men detta arbete kan skifta 

beroende på vilka begrepp som används (Ewles & Simnett 2005). I den här uppsatsen 

innefattar hälsobegreppet den kroppsliga dimensionen som har en stark anknytning i den 

medicinska traditionen och den filosofiska dimensionen som är kopplad till den upplevda och 

andliga hälsan (Rydqvist & Winroth 2008). Den kroppsliga, fysiska hälsan är den mest 

uppenbara dimensionen av hälsa och innefattar kroppens mekaniska funktioner medan den 

filosofiska, psykiska hälsan kan vara mer diffus och berör vårt sätt att tänka. Den emotionella 

hälsan utgår från våra känslor och den sociala hälsan som behandlar vårt sociala liv (Ewles & 

Simnett 2005). WHO:s (World Health Organization) definition av hälsa är från 1948 och är 

den mest använda definitionen: ”Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (www.who.int/en/). Detta skulle 

jag översätta till, ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”. WHO utgår från 
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en holistisk syn på hälsa vilket innebär att man väger in hälsobegreppets alla dimensioner så 

som fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Den holistiska hälsosynen ser hälsa i ett 

stort sammanhang och hur de olika delarna integrerar med varandra. Det ska vara en jämvikt 

mellan en människas inre och yttre resurser; en balans mellan handlingsförmåga och målet för 

handling. Den holistiska riktningen karaktäriseras av två förhållanden. Det första är en känsla 

av välbefinnande eller lidande och förmåga eller oförmåga till handling och detta beror på om 

hälsa ses ut ett salutogent perspektiv eller ett patogent perspektiv (Rydqvist & Winroth 2008). 

Ett patogent synsätt innebär att man ska lindra och bota ohälsa och det bygger på att man har 

fastställt en diagnos av en sjukdom. Fokus är här på individ eller organisationsnivå och det är 

ett kliniskt inriktat arbetssätt som har en vetenskaplig grund i form av naturvetenskap och 

medicinska vetenskap. Man kan även arbeta förebyggande i det patogena synsättet, vilket 

innebär att man arbetat för att förhindra att ohälsa uppstår. Detta sker på en gruppnivå med 

hjälp av statistik som samlas över tid och man fokuserar på att identifiera risker och 

riskfaktorer så att de inte orsakar ohälsa och sjukdom. Hälsa ur ett salutogent perspektiv 

innebär att man fokuserar på positiv hälsa: man lägger vikt vid hälsa istället för ohälsa. I det 

salutogena synsättet arbetar man hälsofrämjande och det innebär att man fokuserar på faktorer 

som bidrar till att öka hälsan genom att fokusera på friskfaktorer. Detta sker på strukturell 

eller individuell nivå och handlar oftast om samspelet mellan individen och den omgivande 

miljön eller livsvillkoren. På arbetsplatsnivå kan man utveckla samverkan mellan ledare och 

medarbetare samt mellan medarbetarna för att bidra till ett bra arbetsklimat, förbättrat  

samarbete och ökad trivsel. Att arbeta med relationer och sociala aspekter utgör en mycket 

viktig del i ett hälsoarbete. Arbete med hälsa på organisationsnivå innebär att skapa bra 

arbetsvillkor och den viktigaste personen är den närmaste chefen som är arbetsgivarens 

förlängda arm när det gäller att leda verksamheten och medarbetarna (Rydqvist & Winroth 

2008).

4.2 Känsla av sammanhang - KASAM
 Antonovsky utgår från hälsa ur ett salutogent perspektiv vilket innebär att man fokuserar på 

det friska istället för det sjuka. Begreppet ”salutogenes” kommer från latins ”salus” och 

betyder ”hälsa”. Antonovsky har forskat i frågan varför vissa människor som utsätts för hårda 

påfrestningar i livet ändå förblir friska och genom intervjuerstudier har han kommit fram till  

att en hög ”känsla av sammanhang” håller människor friska (Rydqvist & Winroth 2008). 

Antonovsky myntade begreppet ”sense of coherence” som förkortas SOC, vilket har på 
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svenska översatts till ”känsla av sammanhang” som förkortas KASAM. Antonovsky menar att 

människa egentligen aldrig är helt frisk eller helt sjuk, utan att man rör sig mellan de två 

polerna. Enligt Antonovsky ska individen röra sig mot den friska polen om man vill ha en bra 

hälsa och välbefinnande och att det är graden av KASAM som ligger till grund för vart 

individen befinner sig mellan dessa två poler. När han pratar om ett salutogent synsätt av 

hälsa så undrar han varför människor hamnar vid den positiva polen i dimensionen hälsa - 

ohälsa, eller vad som får en människa att röra sig mot denna pol (Antonovsky 2005). 

Antonovsky koncentrerar sig på faktorer som bidrar till att skapa eller vidmakthålla en god 

hälsa och ser till individens hela livsperspektiv. Han menar att man ska ha hälsa som en 

referenspunkt i livet och sedan utgå ifrån det och på så sätt lägga kraften på ”friskfaktorer” 

istället för ”riskfaktorer”. Fokus ska ligga på det positiva istället för det negativa eftersom det 

skapar ett bättre välmående (Antonovsky 2005). Antonovsky har genom sina studier kommit 

fram till varför KASAM är viktigt för oss människor. KASAM delas upp i tre olika faktorer: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 2005). 

Begriplighet handlar om att kunna förstå, att man har förmågan att bedöma verkligheten och i  

hur stor utsträckning olika händelser i livet går att förklara. Vi lever i en värld som är 

förutsägbar och förnuftsmässig, där det finns en koppling mellan trygghet och förutsägbarhet 

och där förutsägbarheten är starkare bunden till människan än vad tryggheten är menar 

Antonovsky. Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre 

stimulans som är förnuftsmässigt hanterbara. Det handlar även om hur väl strukturerad, tydlig 

och sammanhängande den information man får i livet är (Antonovsky 2005). Genom 

hanterbarhet har man förmågan att hantera och möta de krav som omgivningen och samhället 

ställer på människan. Människan har strategier och metoder för att klara av utmaningar i livet 

och vill ha en tillit till att det finns vissa resurser tillgängliga när man är i behov av dem. En 

stark känsla av hanterbarhet bidrar till att man får kontroll i tillvaron och att man kan ta  

tillvara på de resurser som man själv besitter. När man har en hög känsla av hanterbarhet i 

livet kan man vara med och påverka sin omgivning och ta till vara på livets alla utmaningar på 

ett hälsosamt sätt (Antonovsky 2005). Meningsfullhet är det som ger en människa motivation. 

Genom att hantera problem eller krav med ett engagemang och positiv attityd kan man göra 

det till en utmaning och då bidrar detta till att man får en starkare meningsfullhet i livet. När  

man känner sig delaktig och kan vara med och påverka i sitt liv får man även en större känsla 

av meningsfullhet och detta i sin tur leder till att man får en starkare drivkraft och detta kan 

även vara värdefullt att använda i vissa sociala sammanhang (Antonovsky 2005).
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4.2.1 Generella motståndsresurser

Antonovsky menar att man kan använda sig av ”generella motståndsresurser” (GMR) som en 

kraft för att bekämpa olika stressorer. En stressor är ett krav som det inte finns något 

omedelbart och tillgängligt svar på, det är något som inför oordning i en människas liv och 

som kännetecknar att något inte är som det brukar vara i vardagen. GMR skapar 

livserfarenheter som präglas av entydighet och delaktighet som hjälper individer att skapa 

balans i livet och kan på så sätt skapa eller förstärka en stark KASAM. GMR kan bidra till att 

göra stressorer begripliga och med en stark KASAM kan man använda GMR i en lösning av 

ett problem. Alla stressorer är inte alltid negativa utan de kan även bidra till att man kan 

hantera andra stressorer, eftersom Antonovsky tror att alla faktorer som finns i individens 

livssituation kan spela en roll för individens hälsa. Det är skillnad på vad en människa med 

stark KASAM gör och vad en människa med svag KASAM gör i en stressor situation som de 

hamnar i. En person med stark KASAM känner efter först och upplever en stressor som 

meningsfull och begriplig, han flyr inte ifrån problemet som en person med svag KASAM 

gör. Om man har en stark KASAM väljer man en strategi som man anser mest lämpad för den 

stressor som man utsätts för, men har man däremot en svag KASAM så är det större risk att 

man bli passiv av stressor situationen: man förnekar och fly istället för att handskas med 

situationen (Antonovsky 2005).

4.3 Krav- och kontrollmodellen
I dagens samhälle där det är arbetsvillkor med snäva organisationer och snabba beslutsvägar, 

högt tempo och en ojämn fördelning mellan krav och kontroll i arbetet kan vara en stark 

bidragande faktor till ohälsa (Rydqvist & Winroth 2008). På 70-talet konstruerade Robert 

Karasek en modell för att analysera arbetsrelaterade stressfaktorer som kan orsaka hjärt- och 

kärlsjukdomar. Modellen har kallats för krav- och kontrollmodellen och har under senare år 

utvecklats tillsammans med Töres Theorell. Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell 

används ofta när man diskuterar anställdas krav, kontroll och kvalitet i arbetet och när man 

analyserar psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa. Modellen tar sin 

utgångspunkt mellan de upplevda kraven och den kontroll som en arbetstagare känner sig ha i 

arbetssituationer, vilket är avgörande för om arbetet ger en negativ eller positiv stress 

(Karasek & Theorell 1990).
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       Kontroll

Aktiva arbeten Hög ansträngning

Låg ansträngning Passiva arbeten

Figur 2: Författarens konstruktion av Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell (Karasek & Theorell 1990).

Enligt Karasek och Theorell tenderar arbetsstressen att öka om kraven blir för höga och den 

anställde anser det svårt att kontrollera sina arbetsuppgifter. Detta kan leda till negativa 

anspänningar och på lång sikt leda till psykisk och fysisk ohälsa. I krav- och kontrollmodellen 

finns fyra olika sätt att kombinera krav och kontroll i arbetet. Dessa olika sätt är höga krav 

och låg kontroll, höga krav och hög kontroll, låga krav och hög kontroll samt låga krav och 

låg kontroll. Graden av anspänning och inlärning för individen är beroende på vilken av de 

fyra kategorierna som individen befinner sig i (Karasek & Theorell 1990). 

Kombinationen av höga arbetskrav och låg kontroll är den mest ogynnsamma av alla 

kombinationer av psykologisk anspänning och innebär hög ansträngning för individen. Höga 

krav och låg kontroll i arbetet kan leda till utmattning, oro, depression och fysisk ohälsa för 

individen. Kroppen kan då reagera genom negativ stress och detta kan hindra individen från 

ny inlärning och utveckling i arbetet. Höga psykologiska krav kan ge upphov till olika 

stressorer som i sin tur kan leda till stress och stressrelaterade sjukdomar som hjärtsjukdomar. 

I dagens moderna samhälle är många arbeten utformade på detta sätt: arbetstagaren har inte 

möjlighet att själv påverka sina arbetsuppgifter eller att fatta beslut gällande arbetet men 

samtidigt ställs väldigt höga krav på arbetstagaren och detta kan leda till en hög psykisk och 

fysik anspänning (Karasek & Theorell 1990). I arbeten där kraven är höga men även 

kontrollen är hög kallar Karasek och Theorell för aktiva arbeten och är en av de mest 

utmanande situationerna. Aktiva arbeten karaktäriseras som utvecklande och omväxlande och 

är typiska för högpresterande arbeten. De som befinner sig i aktiva arbeten är ofta 

tillfredsställda med sin arbetssituation trots att arbetet är krävande. Aktiva arbeten innehåller  

sällan en negativ psykologisk anspänning eftersom arbetstagaren får möjlighet att använda 

sina kunskaper på ett kreativt sätt och vara med och bestämma över sina arbetsuppgifter. De 

höga kraven i arbetet upplevs inte som påfrestande när det även finns en hög känsla av 

kontroll i arbetet, eftersom arbetstagaren själv kan vara med och påverka sin arbetssituation. 

När en arbetstagare har ett aktivt arbete under en längre tid kan man utveckla en känsla av 

skicklighet som i sin tur kan minska upplevelse av anspänning under tuffare perioder samt 

reducera effekterna av stressade arbetssituationer (Karasek & Theorell 1990). I arbeten där 

Krav
Höga

Låga

Hög Låg
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arbetskraven är låga och kontrollen är hög menar Karasek och Theorell att arbetstagaren 

känner sig avspänd och på så sätt är anspänningarna låga i det dagliga arbetet. Dessa arbeten 

karaktäriseras av få utmaningar eftersom arbetstagaren kan hantera varje utmaning på ett  

optimalt sätt på grund av den stora handlingsfrihet som upplevs i arbetet (Karasek & Theorell 

1990). På grund av dessa förutsättningar menar Karasek och Theorell att det finns en lägre 

nivå av psykologisk anspänning och ohälsa bland denna typ av arbeten. När en arbetstagare 

har låga arbetskrav och låg kontroll i arbetet kallar Karasek och Theorell dessa arbeten för 

passiva arbeten. I passiva arbeten slutar arbetstagaren gradvis att utveckla sina skickligheter 

och sina kunskaper och när kraven är låga innebär det få stressade situationer eftersom det blir 

få utmaningar i arbetet, samtidigt som arbetstagaren känner en begränsad kontroll så blir varje 

arbetsuppgift en stressfaktor. Passiva arbete leder till att arbetstagaren slutar att prova egna 

idéer för att förbättra arbetet och arbetstagaren blir omotiverad och minskar sin produktivitet i  

och med att arbetstagaren sällan får vara med och fatta beslut gällande sin arbetssituation. 

Karasek & Theorell förutspår en måttlig nivå av psykologisk anspänning och ohälsa för denna 

typ av arbete (Karasek & Theorell 1990).

4.4 Tidigare forskning
I en studie av Voss, Floderus och Diderichsen (2001) bland anställda på Svenska Posten 

analyseras förekomsten av sjukdom i förhållande till fysiska, psykosociala och organisatoriska 

faktorer på arbetsplatsen. Resultatet av studien visar att både män och kvinnor som hade 

klagomål på tunga lyft och monotona rörelser var sammankopplade med ökad risk för 

sjukdom. Voss m.fl. (2001) menar att det finns en fördubblad risk för hög förekomst av 

sjukdom bland kvinnor som rapporterat mobbning på arbetsplasten. Den starkaste kopplingen 

för män, med hög andel sjukdom, var de som rapporterade oro för omorganisation på 

arbetsplatsen. Voss m.fl. (2001) skriver i sin studie att Karasek och Theorell föreslog på 80-

talet att arbetskrav i kombination med arbetskontroll har en signifikant påverkan och att höga 

arbetskrav i kombination av låg kontroll i arbetet är sammankopplat med bland annat 

hjärtsjukdomar och muskelsjukdomar. Vilket även framgår i Karasek och Theorells senare 

studier (Karasek & Theorell 1990). En avhandling som skrivits av Toivanen (2007) visar att 

ojämlikhet i hälsa innebär systematiska skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället.  

Toivanen menar att arbetsmiljön kan förklara en del till ohälsa i samhället bland den 

arbetande befolkningen. Den psykosociala arbetsmiljön har ett samband med ett psykiskt 

välbefinnande och att den psykosociala arbetsmiljön (för män) har ett samband med värk i 
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muskler och leder (Toivanen 2007). I en studie som Lund, Labriola, Bang Christensen, 

Bultmann och Villadsen (2006) genomfört bland 5357 anställda i Danmark om deras fysiska 

arbetsmiljö, framkommer det även att den fysiska arbetsmiljön påverkar 

långtidssjukskrivning. Lund m.fl. (2006) kom fram till att det finns en ökad risk för debut av 

långtidssjukskrivning om en arbetstagare har obekväma arbetsställningar, lyfter och 

transporterar laster och skjuter eller dra gods i sitt arbete. Studien visar att man på lång sikt 

kan minska sjukfrånvaro genom att ändra arbetsställningar som anstränger nacke och rygg, 

minska risken för arbete som utförs stående eller gående men även att minska risken för 

hantering av laster. Toivanen (2007) menar att en stark känsla av sammanhang (KASAM) och 

individers inställning till livet i stort skyddar människan från den skadliga effekten av hög 

fysisk belastning och minskar risken för värk i muskler och leder. Även den skadliga effekten 

av psykosocial stress på arbetet tycks påverkas av en stark KASAM enligt Toivanen och för 

kvinnor minska risken för nedsatt psykiskt välbefinnande. För de individer som har en stark 

KASAM finns även en risk för ohälsa när de blir utsatta för arbetsmiljöpåfrestningar, men den 

är mindre jämfört med dem som har en svag KASAM. Resultatet för Toivanens avhandling 

visar även att risken för stroke är högre för kvinnor och män med yrken som innebär lågt 

beslutsutrymme jämfört med dem som har yrken med högt beslutsutrymme. För kvinnor med 

lågt beslutsutrymme var den relativa risken för hjärnblödning störst medan risken för 

hjärninfarkt inte ökade för kvinnor med lågt beslutsutrymme. Studien visar även att 

beslutsutrymmet har ett samband med dödlighet i stroke för kvinnor men inte för män. I en 

studie av Theorell, Pentti, Kivimäki och Vahtera (2000) var syfte att undersöka effekten av 

förändringar i psykosocial arbetsmiljö på efterföljande sjukfrånvaro i en stad i sydvästra 

Finland, under och efter en period av ekonomiskt nedgång. I deras resultat påvisas det att 

negativa förändringar i den psykosociala arbetsmiljön har en negativ effekt på de anställdas 

hälsa. Enligt Theorell m.fl. (2000) finns det ett samband mellan kontroll i arbetet och 

sjukfrånvaro. Sänkt kontroll i arbetet bidrar till en högre risk för sjukfrånvaro och studien 

visar att den största risken för att bli sjukskriven är när det finns ett samband mellan 

kombinationen minskade nivåer och negativa förändringar av kontrollen, kraven och socialt 

stöd i arbetet. Studien av Theorell m.fl. (2000) gav starka bevis på att hälsan påverkas av 

förändringar i den psykosociala arbetsmiljön. Genom att arbetstagarna får en gynnsam 

övergång i deras arbetsuppgifter minskar risken för att bli sjukskriven bland arbetstagarna. 

Detta innebär att de ska ha kontroll, rimliga krav och ett bra socialt stöd i arbetet. Genom att  

förbättra den psykosociala arbetsmiljön och arbetets karaktär så kan man minska risken för 

sjukskrivningar för hela den arbetande populationen.  
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5. Metod och data
Detta är en kvalitativ uppsats som baseras på en fallstudie om Posten som hälsoarbetande 

organisation och utgår från ett organisationssociologiskt perspektiv. Primärdata har inhämtats 

genom kvalitativa tematiska intervjuer med sammanlagt åtta respondenter som arbetat på 

chefnivå, mellanchefnivå och medarbetarnivå. Sekundärdata från Postens hemsida och 

broschyrer från Posten har även använts i denna uppsats. 

5.1 Metod
Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod eftersom jag i denna studie ska tolka och 

förstå ett fenomen, som i detta fall är Postens hälsoarbete. Den kvalitativa metoden ansåg jag 

som mest lämpad efter ett besök på Posten med Postens hälsostrateg. Efter en så kallad 

förstudie av fältet fick jag klart för mig att jag skulle få tillträde till det tilltänkta fältet och att  

jag även skulle få tillgång till intervjupersoner. Valet om en kvalitativ metod grundar sig även 

i mina frågeställningar: jag ansåg att intervjuer skulle vara den bästa metoden för att få svar 

på mina frågeställningar, eftersom syftet var att få en större förståelse av hur Postens 

hälsoarbete är utformat och hur det uppfattas av de anställda. Vidare avser jag att undersöka 

sambandet mellan individ och kontext och kan genom grundliga intervjuer få en djupare 

uppfattning av kontexten och hur denna kontext uppfattas av individerna. Genom kvalitativ 

metod får man en djup och detaljerad helhetsförståelse av ett ämne och man ska vara öppen 

för att det kan uppstå oväntade händelser under processens gång. Det finns få begränsningar 

på de svar som en uppgiftslämnare kan ge i en kvalitativ metod och man lägger stor vikt vid 

detaljer, nyanser och det unika hos varje uppgiftslämnare, därför blev valet av metod 

kvalitativ. Det gäller att ha öppenhet när man använder sig av en kvalitativ metod och inte  

påtvinga de intervjuade fasta frågor med givna svarskategorier, detta för att kunna få 

individens unika och individuella tolkning och förståelse av fenomenet. I den kvalitativa 

metoden får man därför oftast en hög intern giltighet: man får fram den riktiga förståelsen av 

ett fenomen och det är de intervjuade som i stor utsträckning definierar vad som är den 

korrekta förståelsen (Jacobsen 2002). Valet av metod är även beroende av de teorier man 

använder och i mitt fall kräver det en nära kontakt med respondenterna så de känner 

förtroende för att berätta det de verkligen upplever kring fenomenet. Givet studiens 

begränsade tidsramar har jag fått göra en intensiv utformning i min studie där jag har 
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prioriterat djuplodande information från få respondenter snarare än ytlig information från 

många respondenter. 

5.2 Ansats
Ansatsen i denna studie är en fallstudie. I en fallstudie utgår man från ett helhetsperspektiv 

och försöker få så täckande information som mjöligt. Fallstudie används ofta om man vill 

studera händelseprocesser och förändringar och det är viktigt att informationen som samlas in 

är av olika karaktärer för att få en så fyllig bild som möjligt (Patel & Davidson 2003). En 

fallstudie lämpar sig vid djupare förståelse av ett fenomen eller ett enskilt fall, den är även 

lämplig om man vill beskriva vad som är specifikt för en enskild organisation (Jacobsen 

2002). Jag har valt att utforma en fallstudie kring Postens hälsoarbete eftersom detta ansågs 

mest lämpat för att få en helhetsförståelse kring ämnet och för att se hur denna process verkar 

på de olika nivåerna i organisationen. I fallstudier vill man ha en närmare definition av en 

undersökningsenhet och då fokuserar man på en speciell enhet. Det kan vara enheter på olika 

nivåer, det kan vara från den enskilda individen till en organisation och inom en organisation 

finns flera grupper och enskilda individer som utgör många olika enheter. En fallstudie kan 

även vara en speciell händelse, en beslutsprocess i en organisation och gemensamt för alla 

fallstudier är att de är avgränsade i tid och rum. Man studerar det som händer i den kontext 

som ett fenomen utvecklas och detta är ofta väldigt komplext eftersom de innehåller många 

olika variabler som är intressanta att studera (Jacobsen 2002). Postens hälsoarbete är ett 

komplext fall, det finns mycket att studera som är av intresse ur perspektivet hälsa. 

5.3 Urval
Jag tog kontakt med Postens hälsostrateg, som även blev min kontaktperson under studiens 

gång. Hälsostrategen hjälpte mig att få tag på sekundärdata om Postens hälsoarbete och 

primärdata genom intervjupersoner. Intervjupersonerna, som jag vidare kommer att kalla för 

respondenter, valdes på basis att de är verksamma på olika nivåer i organisationen, detta för 

att jag skulle få så stor bredd som möjligt och kunna besvara mina frågeställningar i min 

uppsats. Respondenterna bestod av två personer på chefsnivå, vilket var Postens hälsostrateg 

(”Postens hälsostrateg”) och arbetsmiljöchefen för affärsverksamheten Meddelande 

(”Arbetsmiljöchefen Posten Meddelande”), som bedriver den traditionella postverksamheten i 

Sverige. Två personer på mellanchefsnivå, där en respondent är lokal personalchef i 

Stockholmsregionen på affärsområdet Logistik (”Personalchefen Logistik”), där all 
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logistikverksamhet genomförs och en annan respondent som är filialchef i 

stockholmsregionen (”Filialchefen”), även hon på affärsområdet Logistik. Jag intervjuade 

även fyra personer på medarbetarnivå, två som arbetar som brevbärare från 

affärsverksamheten Meddelande (”Brevbäraren” och ”Brevbäraren/hälsoinspiratören”) och 

två chaufförer från affärsverksamheten Logistik (”Chauffören” och 

”Chauffören/hälsoinspiratören”). En brevbärare och en chaufför är alltså även verksamma 

som hälsoinspiratörer på Posten och på så sätt fick jag även deras syn på hälsoarbete, vilket 

kan vara intressant eftersom de ska vara väl insatta i det vardagliga hälsoarbetet.

5.4 Genomförande och bearbetning av materialet
Jag har använt mig av ett abduktivt tillvägagångssätt, vilket innebär att jag har arbetat både på 

ett induktiv och deduktivt sätt. Först började jag arbeta deduktivt när jag undersökte Posten 

för att se hur deras hälsoarbete såg ut och för att kunna finna lämpliga teorier att grunda 

studien på. När jag studerade Postens hälsoarbete fann jag att de arbetade med Antonovskys 

teori om hälsa och hans begrepp KASAM, vilket jag ansåg lämpligt eftersom jag tidigare hade 

tittat på Antonovskys teori om hälsa. Efter detta beslut började jag arbeta induktivt och 

applicera hans teori till min studie. Jag ansåg även att Karasek och Theorells teori om krav- 

och kontroll i arbetet skulle kunna gå att applicera på Postens arbete och till min studie.

Jag började med att göra en tematisk uppdelning kring mina teorier och mina frågeställningar 

och utifrån det kunde jag utforma en intervjuguide. Tematiseringen är uppdelad i 1) 

Hälsoarbete: främjande, förebyggande och rehabilitera arbete, 2) Antonovskys teori om 

KASAM och 3) Karasek och Theorells teori om krav och kontroll. Tanken med min 

intervjuguide var att varje intervjuperson skulle kunna prata fritt kring varje tema och där jag 

som forskare skulle kunna utveckla samtalet till den struktur och riktning som jag har tänkt, 

samtidigt som jag satt mina teorier inom parentes för att inte bli låst i mitt tankesätt (Aspers  

2007). Detta är en förutsättning för att kunna få en så korrekt förståelse kring fenomenet som 

möjligt. En viktig aspekt när man gör intervjuer i den kvalitativa metoden är att man har en  

närhet till respondenterna så de känner ett förtroende till den som intervjuar och att de vill  

dela med sig av sina tankar och åsikter (Jacobsen 2002). Jag har använt mig av tematiskt 

öppna intervjuer i min uppsats. Jag anser att jag har fått en god kontakt med mina 

respondenter, samtidigt som jag har hållit en distans till dem så att jag har kunnat genomföra 

en kritisk reflektion under och efter intervjuerna. Intervjuerna har varit på omkring sextio 

minuter långa och genomförts på respektive respondents arbetsplats. Alla intervjuer har 

14



spelats in, efter samtycke och godkännande från varje respondent och efter varje genomförd 

intervju har materialet transkriberats. Materialet har transkriberats i stora drag, vilket innebär 

att jag har skrivit ner vad respondenterna har sagt, men inte ordagrant. Efter varje intervju har 

jag även antecknat mina egna tankar och reflektioner kring den genomförda intervjun och 

omgivningen. När alla intervjuer var transkriberade påbörjades kodning av all min primär- 

och sekundärdata som jag samlat in. En kod är en definition på hur man ska strukturera upp 

sitt material och varje kod har en kodanvisning som anger vad som menas med koden och 

som vägleder forskaren vid kodning av det empiriska materialet (Aspers 2007). Kodningen 

har utgått från min intervjuguide och mina teman, som i grund och botten är grundade i mina 

teorier och frågeställningar. Varje tema har brutits ner och delats upp i fler koder för att  

vägleda mig i mitt fortsatta arbete. Jag har använt mig av marginalmetoden i min kodning,  

vilket innebär utskriva pappers ark av det transkriberade materialet och ett kodschema. I 

kodschemat representerar varje kod en viss siffra och en färg och genom kodning markeras 

siffran och färgen i kanten av pappret. Detta gör att materialet blir överskådligt och 

underlättar sedan vid analysen. När jag har kodat har jag gått i genom materialet och kodat rad 

för rad enligt kodschemat. Hänsyn har även tagits till första och andra ordningens 

konstruktion, där jag har utgått från vad intervjupersonerna har sagt, som tillhör första 

ordningen konstruktion, för att sedan skapa en förklaring på andra ordningens konstruktion 

genom mina teorier (Aspers 2007). Genom min kodning fick jag fram intressanta och 

relevanta delar av mitt empiriska material som jag sedan kunde forma till ett resultat. Det  

empiriska materialet som jag fann relevant för min studie analyserade jag utifrån teori och 

frågeställning. Genom analysen kunde mina teorier styrkas och jag har fått större förståelse 

för hur Postens hälsoarbete är uppbyggt, hur det upplevs av medarbetarna och hur cheferna 

arbetar. Jag har även fått en uppfattning om hur medarbetarna upplever Posten som arbetsplats 

och detta har jag fått genom att använda mig av den meningskonstruktion som används av 

aktörerna på första ordningens konstruktion och omvandla empiriska resonemanget åt 

teoretiska begrepp till andra ordningens konstruktion. 

5.5 Validitet och reliabilitet
Min kontaktperson på Posten tilldelade mig respondenter, vilket kan ha utgett ett problem för 

mig i urvalsprocessen. Detta kan ha inneburit att de personer som jag fått intervjua är väl 

medvetna och insatta i Postens hälsoarbete och att jag på så sätt kan ha fått ett snedvridet 

resultat. Ett annat problem som kan ha uppstått är att respondenterna har svarat på frågor som 
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de kan ha upplevt intima och personliga och att de inte svarat uppriktigt (Jacobsen 2002). I 

och med detta och att jag även har haft ett fåtal respondenter kan ge generaliseringsproblem i 

mitt fall och problem med den externa giltigheten. Den externa validiteten i min uppsats är  

inte tillräckligt hög och därför kan inte mitt resultat generaliseras utöver den specifika 

undersökningskontexten, utan endas appliceras på mitt fall. När det gäller den interna 

validiteten i min uppsats kan jag inte säga om det finns något orsakssamband mellan mina 

olika variabler som jag använt mig av och jag vet inte om en variabel påverkar en annan. De 

teman som jag har skapat och använt under mina intervjuer är baserade på mina 

frågeställningar och mina teorier som sedan har applicerats vid kodning och analys av 

resultat, vilket ger en hög intern validitet. Min uppsats är även ekologisk valid eftersom mitt 

resultat är tillämpligt i människors vardag och deras sociala miljö. Jag anser att jag har lyckats  

fånga människors värderingar, åsikter och attityder på ett sätt som kommer i uttryck i deras 

naturliga miljö genom mitt val av metod (Bryman 2006). Reliabiliteten i min uppsats,  

begränsat till mitt fall, anser jag vara hög eftersom måtten på mina begrepp verkar vara 

överensstämmande och pålitliga, eftersom jag använt mig av tematiskt öppna frågor i mina 

intervjuer och på så sätt undvikit ledande frågor. I kategoriseringen av respondenters svar 

anser jag även ha en hög reliabilitet när jag har utgått från mina teman både i min 

intervjuguide och när jag kodat mina transkriberingar. Jag tror att utfallet av mitt resultat  

skulle bli likvärdigt om jag utförde denna studie på samma personer vid ett annat tillfälle,  

givet att organisationen ser ut som den gjorde vid intervju tillfället samt att de har samma 

arbetsposition som de hade när jag genomförande min studie (Bryman 2006).

6. Resultat

6.1 Hälsolinjen
En grundpelare i postens hälsoarbete är ”hälsolinjen” där man verkar för ett systematiskt 

hälsoarbete som omfattar främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Hälsolinjen 

bygger på att både medarbetare och företaget har ansvar för att utveckla bra och trivsamma 

arbetsplatser. Posten använder sig av hälsolinjen som en strategi för att utveckla bra hälsa och 

ett bra arbetsklimat. Den ska vara enkel att använda för chefer och medarbetare och lätt att  

kommunicera via för att nå ut med Postens budskap (Postens hälsostrateg). Det främjande 

hälsoarbetet utgår ifrån det friska hos individ, grupp och organisation. Det bygger på 
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individens eget ansvar för sin hälsa, väl fungerande arbetsgrupper och gemensamma 

satsningar i hela företaget som tillsammans ska skapa attraktiva arbetsplatser. Det 

förebyggande arbetet fokuserar på att skapa en god arbetsmiljö, förhindra olycksfall och 

ohälsa på Postens arbetsplatser. Varje medarbetare har ett ansvar att använda de arbetsredskap 

som ska underlätta tunga arbeten i verksamheten. I det rehabiliterande hälsoarbetet ska Posten 

arbeta med tidiga insatser och medarbetarna ska själva vara aktiva i sin rehabilitering. Genom 

rehabiliteringsarbetet arbetar Posten för att underlätta så att medarbetarna ska kunna återgå i  

tjänst så snart det är möjligt och när det inte är möjligt, trots insatser för anpassning och 

rehabilitering, finns stöd för att söka annat arbete. Posten har ett förmånspaket där varje 

medarbetare kan se vilka förmåner som Posten erbjuder sina anställda. En viktig del i 

förmånspaketet är friskvården: alla som är anställda i Posten får ett friskvårdsbidrag på 1500 

kr per år för att kunna köpa ett subventionerat träningskort och utöva någon slags aktivitet 

efter arbetstid (Hållbarhetsredovisning 2007). 

6.1.1 Arbete med hälsa

Posten arbetar med promotion, främjande hälsoarbete och prevention som innebär 

förebyggande hälsoarbete. De vill satsa på hälsoarbetet på alla nivåer i organisationen, ha ett 

”friskt” företag och hjälpa människor att ta kontroll över sin egen hälsa. Posten använder sig 

externt av en allmän definition av hälsa. Posten har vidare valt att använda sig av Tibblins 

hälsokors i deras hälsolinje (Se Figur 3). Genom att använda hälsokorset i hälsolinjen kan 

man definiera sin hälsa, utifrån att man är frisk eller sjuk, mår bra eller mår dåligt (Postens 

hälsostrateg). 

Den upplevda hälsan är väldigt viktig. Man kan ha en sjukdom men samtidigt må väldigt bra,  

förutsätt att allt fungerar med medicinering och så vidare. I detta ligger allt som har med fysisk,  

psykisk, social och existentionell hälsa att göra, om man mår bra eller dåligt, den upplevda hälsa 

(Postens hälsostrateg).

Figur 3: Författarens illustration av hälsokorset i Postens hälsolinje (Tångring 2001).
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Posten utgår, precis som WHO, från en holistisk syn på hälsa där de anser att det är viktigt att 

ta hänsyn till alla aspekter av hälsa. De utgår både från den psykiska, fysiska, sociala och 

existentiella hälsan och menar att hälsan påverkas av både inre och yttre faktorer. Posten ser 

hälsa i ett stort sammanhang, det ska vara balans i människors liv och en känsla av 

välbefinnande, men det ska även finnas utrymme för att utveckla förmåga till handling.

Den främjande delen är något vi vill jobba mycket med, fokusera på de som är friska på  
arbetsplatsen. Att stimulera en arbetsplats som inte utvecklar dålig hälsa är en del i hälsolinjen 
(Postens hälsostrateg).

Posten använder sig även både av ett salutogent synsätt och ett patogent synsätt när de arbetar 

med hälsa i sitt hälsoarbete. De utgår från ett salutogent perspektiv när de arbetar med den 

främjande delen i hälsoarbetet och ett patogent perspektiv i den rehabiliterande delen.  

Statistiken visar att under de senaste åren har friska medarbetare ökat i Posten och på så sätt 

har hälsoarbetet fått en positiv betydelse för företaget. Antonovsky menar att man ska ha hälsa 

som en referenspunkt och utgå ifrån att man är frisk. Lägger man fokus på det positiva som 

friskfaktorer bidrar det till ett bättre välmående.

6.1.2 Uppfattningar om hälsoarbetet

I Posten får medarbetarna svara på en webbaserad arbetsmiljöenkät, som både berör den 

fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöenkäten analyseras varje år för att sedan 

kunna åtgärda de brister som visar sig i enkäten (Hållbarhetsredovisning 2009). 

Arbetsmiljöchefen på Posten Meddelande berättar att arbetsmiljöenkäten är deras enskilt 

viktigaste kartläggningsverktyg som ger ett bra nuläge om man granskar den noga. Det är 

även mycket viktigt att den fungerar: de gör inte enkäten bara för att göra den utan för att få 

ett resultat som de kan ta till vara på, menar arbetsmiljöchefen på Posten Meddelande.

I och med arbetsmiljöenkäten arbetar Posten med det förebyggande hälsoarbetet ur ett 

patogent perspektiv där de vill förhindra ohälsa. För att uppnå sitt mål med att ha friska och 

engagerade medarbetare i organisationen mäter de detta genom sjukfrånvaro. De arbetar på så 

sätt för att förhindra att ohälsa uppstå och fokus ligger på att identifiera riskfaktorer så att de 

inte orsakar sjukdom. Posten hjälper den enskilde medarbetaren att hålla koll på sin hälsa 

genom regelbundna nuläge analyser, även om medarbetaren ha ett eget ansvar för sin hälsa 

tycker de att det är viktigt att utveckla en samverkan mellan ledare och medarbetare för att få  

ett bra arbetsklimat på Posten. Arbetsmiljö och hälsa är en viktig del av posten och inget de 

kommer att prioritera bort om pengarna tryter, menar arbetsmiljöchefen på Posten 
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Meddelande. En brevbärare upplever att Postens hälsoarbete har sett olika ut genom åren och 

att detta beror på pengar:

För 20-25 år sedan hade vi många aktiviteter så som fotboll och innebandy, men det är väldigt  
dåligt med nu för tiden och få som är intresserade. Det är lättare att komma iväg om man har en  
hall att träna i vid arbetsplatsen. Vi hade en träningshall för 10-12 år sedan och det funkade 
väldigt bra, många fler som tränade och vi hade till och med en instruktör. Men sedan drogs det in  
på pengar och den lades ner (Brevbäraren).

Brevbäraren menar på att det inte finns så många aktiviteter att vara aktiv i nu för tiden och 

det saknas möjlighet för medarbetarna att vara engagerade. Det dras in på pengar i 

organisationen och det upplevs mindre meningsfullt att engagera sig i ett hälsoarbete. Finns 

inte de resurser som vi är i behov av är det svårt för människan att ta kontroll över tillvaron 

och påverka sin omgivning, menar Antonovsky. En medarbetare som arbetar som chaufför 

och är verksam som hälsoinspiratör menar också att hälsoarbetet blivit sämre med åren och att 

detta har med pengar att göra:

Posten har väldigt många bra möjligheter, fast jag anser att det har blivit, lite sämre med åren. 
Förr fick vi en trivselpeng som skulle avsättas för att göra något gemensamt på fritiden men det  
finns inte kvar längre. I dag ska vi göra mycket men ingenting får kosta, det är svårt att få folk att  
ställa upp på det när de får betala själva (Chauffören/hälsoinspiratören).

Chauffören antyder att det finns en låg delaktighet i företaget på grund av få aktiviteter med 

arbetskamraterna. Enligt Antonovsky känner man en låg känsla av meningsfullhet när det inte 

finns något engagemang kring aktiviteter och när man inte kan vara med och påverka. 

Antonovsky menar att det är meningsfullhet som ger människan motivation i livet. Att vara 

delaktig ger en känslan av meningsfullhet och detta kan i sin tur påverka att man får en 

starkare drivkraft att vilja genomföra projekt. Det är även viktigt enligt Antonovsky att vi har 

en känsla av meningsfullhet i vissa sociala sammanhang, som i detta sammanhang kan vara 

aktiviteter med arbetskamraterna.

Jag tror man får en annan samhörighet om man får göra lite fler aktiviteter tillsammans, för då 
får man något gemensamt och något att prata om. Vi har ett slitigt och tungt jobb och då måste 
man hitta på lite roliga saker. Vi i posten är dåliga på att berömma folk, men snabba på att ge 
kritik och då kan de här sakerna lyfta lite när man får göra lite roliga saker tillsammans 
(Chauffören). 

Detta resonemang kan man koppla till Antonovskys ”känsla av sammanhang”, eftersom 

chauffören antyder att de skulle få en bättre gemenskap om de fick utöva fler aktiviteter 

tillsammans för att få en starkare känsla av samhörighet i arbetsgruppen. Antonovsky menar 

att när man känner en stark delaktighet i livet får man ett starkare KASAM, som i sin tur 

bidrar till att man kan hantera motgångar på ett bättre sätt och på så sätt även få en bättre  

hälsa. När man har ett tungt arbete som tar både på den fysiska och psykiska hälsan är det 
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viktigt att genomföra aktiviteter tillsammans utanför arbetet, för då får medarbetarna en större 

känsla av meningsfullhet enligt Antonovsky. 

 När jag började på posten för 20 år sedan så hörde jag inget om hälsoarbete. Nu måste man 
informera alla om vilka förmåner som finns. Det är en otroligt stor skillnad tycker jag, vi har  
bland annat massage och frukt på jobbet. Även friskvårdsbidraget är väldigt bra, då kan man inte  
skylla på att man inte har råd. Det är nästan ett måste för företag att satsa på friskvård i dag, det  
är ett så stressigt samhälle. Mår man bra så går även jobbet bra, det hänger ihop 
(Brevbäraren/hälsoinspiratören).

Brevbäraren har en positiv attityd till hälsoarbetet och menar tvärtemot chauffören och den 

andra brevbäraren att Postens hälsoarbete gått i en positiv riktning. Brevbäraren berättar 

vidare att vissa bara klagar på arbetsplatsen och när det blir för många negativt inställa så är 

det många som inte vill vara med och då dör aktiviteterna ut. 

Jag har lärt mig att inte bara ska se det negativa i en förändring utan att det även kan vara något  
positivt. För att må bra så tänker jag positivt, för det löser sig alltid 
(Brevbäraren/hälsoinspiratören).

Enligt Antonovskys salutogena synsätt på hälsa ligger fokus på det positiva och skapar därför 

ett bättre välmående. Samspelet mellan individ och miljö ska bidra till en ökad hälsa och en 

bättre arbetsmiljö och detta verkar brevbäraren använda sig av. 

Jag var grovt deprimerad för ett par år sedan och bara genom att någon trodde på mig så mådde  
jag bättre. Det är det som gör posten till en bra arbetsgivare och det har hjälpt mig väldigt mycket  
i hela mitt liv. Jag har fått andra tankesätt som har hjälpt mig och jag har även fått möjligheten 
att träna på arbetstid två gånger i veckan eftersom jag inte har möjlighet att göra det annars som 
ensamstående. Egentligen är det inte Postens ansvar att detta fungerar, men ändå så hjälper de till  
(Chauffören).

Chauffören anser att Postens hälsoarbete har förändrats oerhört under de senaste åren och att 

Postens hälsoarbete har förändrat hennes hälsa genom att tro på henne. Posten har bidragit till 

att chauffören fått ett starkare KASAM genom att den hjälp henne att klara av motgångar och 

svårigheter i livet på ett bättre sätt. Genom Postens hälsoarbete har chauffören förstått hur hon 

ska klara av och kunna bedöma verkligheten, vilket har skapat en bättre begriplighet i livet för 

chauffören. Hon har även fått förmågan att hantera de krav som ställs på henne och fått 

resurser att kunna använda sig av när hon är i behov av dem, enligt Antonovskys teori. 

6.2 Chefens verktyg
Cheferna följer upp medarbetarnas hälsa på individnivå genom medarbetarsamtal och arbetar 

med det främjande-, förebyggande och rehabiliterande hälsoarbetet på varje arbetsplats i  

arbetsgrupper. ”Processen hälsa” är ett systematiskt hälsoarbete som beskriver arbetssättet för 

att uppnå bästa möjlig hälsa på grupp- och organisationsnivå. I denna process har chefen ett 
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antal verktyg, regler, lagar och förordningar att ta hänsyn till när en aktivitetsplan ska 

genomföras och det ska vara som ett stöd för chefen. Chefen ska först mäta hälsans nuläge för 

att kunna göra en bedömning av vilka behov som behövs och sedan utifrån det kunna planera 

hela processen. Tydliga mål ska sättas och planering av hälsan ska förankras i en 

aktivitetsplan som ska genomföras och därefter följas upp (Tångring 2001).

Chefen har ansvar och verktyg både på organisationsnivå, arbetsplatsnivå, ledarnivå och till viss  
del även på individnivå. Verktyg kan till exempel vara företagshälsovården som vi arbetar med  
lokalt på alla arbetsplatser, men även hälsoinspiratörer som arbetar promotivt och provaktivt med 
hälsa där de ska få stöd i sitt arbete från chefen (Postens hälsostrateg).

Antonovsky använder sig av ”generella motståndsresurser” (GMR) som en kraft för att 

bekämpa olika krav som inför oordning i en människas liv. Antonovskys GMR kan man likna 

med de redskap som Postens chefer har att arbete med. De ska både hjälpa individer att göra 

dessa krav begripliga, för att kunna lösa ett problem och bidra till att individer kan hantera 

stressorer för att skapa en bättre hälsa och ett starkare KASAM. Filialchefen inom 

affärsområdet Logistik har inte fått någon introduktion i hälsoarbetet och arbetar inte heller  

aktivt med ett hälsoarbete. Det är de som är sjukskrivna man riktar in sig på, ser till att de 

tränar och ger dem förutsättningar för att bli bättre, menar filialchefen. Det finns en stor 

spridning i utförandet och kunskapen kring hälsoarbete i Posten bland cheferna. Det är inte 

alla som utnyttjar de verktyg som finns och det finns även bristande delar i informationen 

kring hälsoarbetet. Alla chefer har inte den information som de borde ha för att utöva ett 

hälsoarbete och i de fall då chefen inte har tillräcklig information kan man se ett sämre 

engagemang i hälsoarbetet. Arbetsmiljöchefen på Posten Meddelande berättar att det är 

chefens ansvar att informera om hälsoarbetet, men även medarbetarens eget ansvar att ta reda 

på informationen, för allt kommer inte serverat. Arbetsmiljöchefen poängterar hur viktigt det  

är att chefen tar sitt ansvar vad gäller hälsa.

Den första linjens chef är den viktigaste spelaren, gör inte de något så händer det ingenting.  
Chefen har det straffrättsliga ansvaret, chefen kan hamna i fängelse om han/hon inte bryr sig om 
arbetsmiljöfrågor och slarvar med detta (Arbetsmiljöchefen Posten Meddelande).

Målet med rehabilitering är att få tillbaka medarbetaren i arbete så fort som möjligt efter en  

sjukskrivning. Varje medarbetare har ansvar över sin egen rehabilitering, men kan på olika 

sätt få hjälp av Posten. Exempel på hjälp som medarbetaren kan få tillgång till är 

företagshälsovården, medicinsk behandling eller karriärrådgivning och vilken hjälp den 

anställde väljer beror på vilket behov som finns. Omstart är ett internt omställningsprogram 

för de medarbetare som behöver stöd att hitta andra arbetsuppgifter utanför Posten i samband 

21



med rehabilitering. Inom Posten finns så kallade hälsoskolor som anställda får gå när chefen 

anser att de behöver utveckla livsstilskompetens och förmåga att uppleva god hälsa. I 

hälsoskolorna finns program som blandar teori och träning och tillsammans med andra 

deltagare får de verktyg och metoder för att utveckla en bättre hälsa (Hälsoarbete i Posten). 

När det gäller hälsolinjen så blir det mycket att man jobbar med att rehabilitera istället för att 
främja och förebygga och då är det redan för sent (Personalchefen Logistik).

De från Previa, företagshälsovården, kan komma hit och visar oss på plats i gymmet om någon  
har varit inne i rehabilitering eller om någon är sjuk ofta. Det känns som om de som har varit  
sjuka har fler möjligheter att få hjälp än de som är friska (Filialchefen).

Det verkar som om cheferna är överens om att fokus ligger på rehabiliteringsarbetet istället 

för på det främjande- och förebyggande hälsoarbetet och Postens hälsostrateg är även inne på 

samma spår och menar att Posten vill efterstäva att företagshälsovården jobbar mer grupp- 

och organisationsinriktat. I dag ser hon att det är mer fokus på rehabilitera och efterhjälpande 

på individnivå. Sedan tidigare vet vi att det är lika viktigt, om inte viktigare, att lägga fokus på  

det främjande- och förebyggande hälsoarbetet i organisationen för att förbättra 

hälsosituationen och få friskare organisationer. Posten har som mål att ha friska och 

motiverade medarbetare och ha fokus på helheten i företaget för att skapa en god och attraktiv 

arbetsplats. Detta verkar inte genomföras precis som det är tänkt, eftersom det i dag verkar 

vara större fokus på det rehabiliterande hälsoarbetet. 

6.2.1 Motivation

På Posten, som är en av Sveriges största koncerner med över 30 000 medarbetare på mer än 

1000 arbetsplatser runt om i Sverige, krävs ett stort engagemang och delaktighet bland 

medarbetarna för att kunna bygga en framgångsrik koncern och för att kunna hålla en enhetlig 

personalpolitik. I form av olika medarbetarenkäter kan företaget mäta och genomföra olika 

förändring som kan stärka dialogen mellan chefer och medarbetare (Postens hälsostrateg). 

Posten har som ledningsfilosofi att bra chefer skapar rätt förutsättningar för medarbetarna att 

göra ett bra jobb. I de årliga undersökningarna som genomförs i organisationen framgår det att 

bra chefer har medarbetare med högt engagemang och hög frisknärvaro och det finns även 

tydliga kopplingar mellan bra chefer och god lönsamhet i företaget (Hållbarhetsredovisning 

2009). Personalchefen för Logistik tror  att medarbetarna har den informationen som behövs 

för att kunna ta del av hälsoarbetet, men vet inte hur hon skulle kunna motivera sina 

medarbetare att arbeta mer aktivt med hälsoarbetet. Motivationen kring hälsoarbetet är  
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beroende på vad chefen är intresserad av och detta resulterar i hur stort fokus det får ute i 

verksamheten (Personalchefen Logistik).

Hälsa känns som en mer valbar fråga än många andra frågor gör har jag en känsla av, men även  
om det egentligen inte är det så kan det uppfattas så. Det är något man kan välja bort till skillnad 
från rehabilitering eller disciplin frågor. När det är väldigt tajt och man känner att man inte 
hinner med så är det nog hälsa biten som får ta stryk (Personalchefen Logistik).

Filialchefen har själv inte tagit del av det subventionerade friskvårdsbidraget och hon är fullt  

medveten om att om hon resonerar på detta sätt, så finns det en stor risk att även hennes 

underordnade kommer att resonera på samma sätt. Filialchefen upplever att hon inte har 

tillräckligt med tid och motivation att arbeta aktivt med hälsoarbete. Enligt Antonovsky hör  

motivation ihop med hur meningsfullt en människa uppfattar sina arbetsuppgifter. Om 

människan har en stark känsla av meningsfullhet i tillvaron så kan man få en starkare drivkraft 

att vilja genomföra olika aktiviteter.

Jag tror inte att min chef skulle kunna göra någonting för att motivera mig att arbeta mer aktivt  
med ett hälsoarbetet, utan det har med min roll att göra, hur mycket jag har att göra och vad jag  
prioriterar. Hälsa frågorna ligger ganska långt ner på listan för mig, för det finns så mycket annat 
att göra (Filialchefen).

6.2.2 Inspiration till hälsa

Vi har många tunga jobb och ser att många har problem med nacke och rygg och har man mycket  
tunga lyft eller sitter mycket så finns risk för ohälsa. De som ska utföra tunga lyft borde egentligen  
värma upp kroppen innan de ska utföra det (Postens hälsostrateg). 

För att få den främjande delen i hälsoarbetet att fungera bättre har Posten något som de kallar 

för ”hälsoinspiratörer”. De ska inspirera och verka som ett stöd till arbetskamraterna på 

uppdrag från chefen i det dagliga hälsoarbetet. Hälsoinspiratörer är medarbetare på de lokala 

arbetsplatserna som ska genomföra aktiviteter som bidrar till att arbetskamraterna utvecklar  

och bibehåller en god hälsa. För att hälsoinspiratörerna ska kunna utföra sitt uppdrag får de en 

två dagars utbildning innan de påbörjar uppdraget och sedan får de gå två gånger per år på 

något som Posten kallar för ”Prenumeration på hälsa”. Prenumeration på hälsa är workshops 

som anordnas för hälsoinspiratörer för att de ska behålla sin motivation och få fördjupad 

kunskap inom området hälsa. Varje gång det anordnas workshops är det olika teman som 

behandlas och hälsoinspiratörerna får ta del av ny forskning, men även råd och tips av 

specialister. Varje termin är det ett nytt hälsotema och exempel på teman är mat och dryck,  

friska muskler, rörelse, trivsel, balans i livet, sömn och vila och tankens kraft. Efter varje 

tematillfälle får hälsoinspiratörerna med sig material och förslag på hur de kan lägga upp sitt  

lokala arbete för att aktivt kunna driva igenom det lokala hälsoarbetet (Hälsoarbete på Posten 
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– från ord till handling 2007). Posten resonemang kring hälsoinspiratörer kan man likna med 

Antonovskys resonemang om att använda sig av generella motståndsresurser (GMR). Både 

hälsoinspiratörer och GMR kan användas som en kraft för att bekämpa olika krav och 

motgångar i livet och bidra till att människor får en starkare KASAM.

Prenumeration på hälsa och hälsoinspiratörer fungerar inte riktigt som det är tänkt, det de får 
med sig från prenumeration finns det inte riktigt förutsättningar för i vardagen (Personalchefen 
Logistik).

Hälsoinspiratörerna fungerar olika bra och på olika arbetsplatser säger Postens hälsostrateg. 

Hon menar att det kan vara så att hälsoinspiratörerna känner att de inte får gehör för det de 

gör och om ingen deltar i aktiviteter kan det vara svårt att fortsätta att vara inspirerad. Postens 

hälsostrateg menar att chefen inte i alla lägen ger utrymmet för hälsoinspiratören att utföra sitt  

arbete om det tar för mycket tid. Det är väldigt viktigt att chefen och hälsoinspiratören har en 

bra relation och att chefen är en förebild och är verksam på gympan eller stretchen, för då är 

det mer sannolikt att även medarbetarna vågar gå dit (Postens hälsostrateg). Filialchefen inom 

Logistik märker inte av några aktiviteter bland hälsoinspiratörerna. 

Förra året så försökte vi dra igång hälsoinspiratörerna i min grupp och samlade alla 
hälsoinspiratörer och försökte få ny inspiration, men då var det pengarna som var det stora 
problemet. Det får inte kosta någonting och det kostar att ha det levande. Som hälsoinspiratör så 
måste du brinna för det, men det är svårt att med enkla små medel få ett engagemang, det måste få  
kosta lite. Folk har full upp med att jobba så får man inte det engagemang som man vill från 
personalen så tycker man inte att det är kul (Filialchefen).

Antonovsky menar att människor måste känna motivation i det de gör för att det ska kännas 

meningsfullt. Det krävs ett engagemang och att man tar sig an utmaningar med en positiv 

inställning för att känna en stark meningsfullhet i livet. Medarbetarna på Posten skulle 

förmodligen bli mer inspirerade till hälsa om det fanns ett större engagemang kring hälsa och 

hälsoinspiratörer bland cheferna samt om det satsades mer ekonomiskt på detta på 

organisationsnivå. Det gäller att kunna hantera de utmaningar som man ställs inför och att 

man känner att man får det stödet och de resurser som krävs för att kunna genomföra 

utmaningen. En viktig detalj i detta resonemang är även att man känner att man vill  

genomföra utmaningen. Människan måste känna motivation för att få en drivkraft och på så 

sätt får människan en stark känsla av sammanhang enligt Antonovsky. 

6.3 Förändringar i arbetet
Många som arbetar på Posten har ett hårt fysiskt krävande arbete och därför har Posten satsat 

på att följa utvecklingen där man undviker risker i arbetet. Ett exempel på detta är att de  
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underlättar tunga lyft i arbetet. Posten har introducerat vakuumlyftar på paketterminalerna,  

som ska gör att antalet tunga lyft minskar och med detta vill de undvika ohälsa och olycksfall 

på arbetsplatserna. Många förändringar har skett inom Posten och inte minst för de som 

arbetar ute som brevbärare, chaufförer och terminalarbetare. Det är både det fysiska, 

psykosociala och ledarskapet som har förändrats (Postens hälsostrateg). 

Brevbärarna har ett mer fysiskt arbete idag och de är ute 5,5 timmar istället för 4 timmar och det  
kommer eventuellt att bli ännu längre framöver. När det gäller terminalarbetena så krävs en mer  
teknisk utbildning nu med alla maskiner som finns och som ska underhållas. Kompetensnivån har  
blivit högre på terminalerna och kompetens i engelska erfordras ofta (Postens hälsostrateg).

Det finns olika uppfattningar om de förändringar som skett i Posten under åren. 

Personalchefen inom Logistik anser att det har skett en förändring till det bättre eftersom man 

gått ifrån beting, då de hade ackordsarbete och arbetstagarna hade en bestämd mängd arbete 

som de skulle utföra, till att det nu är mer uppstramat och man kan inte snabba på sitt arbete 

för att sedan kunna gå hem tidigare. Detta bidrar till att färre blir utslitna på grund av stress, 

hon menar även att medarbetarna fått ett mindre beslutsutrymme i och med att Posten tog bort  

beting.

Det har blivit stramare med åren, vi får mer att göra och mindre personal. Förr va det en mer  
positiv stress, då kunde jag snabba på mitt jobb och sedan gå hem, nu har jag längre arbetstid och 
mer att göra inom en viss tid. Längre arbetstid och mer att göra då blir det mer stress  
(Brevbäraren).

Den typ av arbete som brevbäraren upplever att han har kan man likna med det som Karasek 

och Theorell kallar för hög ansträngning, som innebär att man har höga arbetskrav och låg 

kontroll i arbetet. Karasek och Theorell menar att denna typ av arbete är den mest skadliga för 

människan och kan leda till oro, depression och negativ stress. 

6.3.1 Den fysiska arbetsmiljön

I Posten arbetar man för att underlätta arbetet för medarbetarna. Postens hälsostrateg berättar 

att brevbärarna bland annat har fått el-cyklar, som har en liten motor som slår på vid en 

uppförsbacke och ska vara ett hjälpmedel i deras arbete. Det har även installerats 

fastighetsboxar för att brevbärarna ska slippa springa i trappor, vilket ska underlätta deras 

arbete. Chaufförerna har fått en större konkurrens vad gäller att köra ut paket, det finns många 

andra leverantörer vilket kan bidra till mer stress och press (Postens hälsostrateg). Mätningar 

visar att besvären är störst för rygg, nacke, axlar och ben och därför har Posten lagt mycket 

fokus på ergonomin, men även på arbetshjälpmedel och arbetssätten (Arbetsmiljöchefen 

Posten Meddelande). 
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Det har blivit mycket tyngre lyft nu för tiden och brevbärarna har fått större distrikt. En  
småbildchaufför i dag lyfter 4-5 ton om dagen så det gäller att tänka på hur man lyfter och att  
man går och tränar lite för att man ska må bra och för att hålla alla muskler i gång. Många 
chaufförer vill att allt ska gå så fort som möjligt och då struntar de i att ta pirran och bär i stället 
och då får de ont. Allt ska gå så fort hela tiden, jag tror det är något som ligger kvar i posten 
sedan vi hade beting (Chauffören/hälsoinspiratören).

Det är högre arbetskrav med lägre arbetskontroll i Posten nu, menar chauffören. Denna typ av 

arbete kallar Karasek och Theorell för hög ansträngning och är enligt dem den mest 

ogynnsamma av alla typer av arbeten. Höga krav och låg kontroll i arbetet kan leda till fysisk 

ohälsa och depression för individen. Karasek och Theorell menar att denna typ av arbete är 

vanlig i dagens moderna samhälle och kan vara en bidragande faktor till hög psykisk och 

fysik anspänning. Enligt Lund m.fl. (2006) påverkar den fysiska arbetsmiljön 

långtidssjukskrivningar och att man kan minska sjukfrånvaron genom att underlätta hårt 

fysiskt arbete och ändra arbetsställningar, som anstränger nacke och rygg.

6.3.2 Den psykiska arbetsmiljön

Vi arbetar med KASAM som är tankens kraft, det innebär att man ska vara kapten av sin egen  
skuta. Att man inte låter sig dras med av andra, utan att man ska fundera på hur man själv vill ha 
det. Det kan handla om vilka mål man vill uppnå och vart man vill komma, så att man tar  
kommandot över sitt liv. Vi arbetar även med harmoni och stresshantering från ett främjande 
perspektiv (Postens hälsostrateg).

Posten arbetar även med den psykiska hälsan, men enligt Postens hälsostrateg är det svårare 

att synliggöra den psykiska hälsan. Enligt Antonovsky påverkas människan av hur man tänker 

och vad man väljer att lägga fokus på. Antonovsky menar om man ser situationer ur en positiv 

synvinkel och lägger fokus på det friska får man en starkare KASAM och tenderar att vara 

friskare och klarar av att hantera motgångar i livet på ett bättre sätt än de som har en svag 

KASAM. Många brevbärare är stressade och detta har inte Posten gjort så mycket åt tidigare, 

menar Arbetsmiljöchefen på Posten-meddelande. Han berättar att Posten har använt sig av en 

utbildningsserie med ”stressdoktorn” Tomas Danielsson från Örebro under 2010. Han har åkt 

runt till alla regioner och träffar Postens chefer, skyddsombud, fackliga representanter och 

några från staben och gett dem en ”stressvaccinering” genom utbildning i vad som är stress 

och hur man kan jobba med stress. Genom denna utbildningsserie hoppas Posten på att deras 

stressbesvär ska sjunka (Arbetsmiljöchefen Posten meddelande). Brevbäraren som även är 

hälsoinspiratör upplever ibland att arbetstiden inte räcker till, men att hon inte vill stressa. 

Man gör så gott man kan, men ibland hinner man inte med allt i alla fall, det måste man acceptera  
och det får inte störa en. Man kan stressa ibland, men inte varje dag för det är inte bra för hälsan.  
Efter semestern kan jag känna att jag inte riktigt hänger med och då blir det påtagligt att vi  
jobbar i ett högt tempo (Brevbäraren och hälsoinspiratören).
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Brevbäraren har enligt Antonovsky ett starkt KASAM. Hon har fokus på det positiva i sitt 

arbete och är medveten om sin arbetssituation och kan bedöma när det börjar gå för fort för 

henne och har förmågan att kunna sakta ner på tempot. En person med ett starkt KASAM är 

ofta delaktig i sitt arbete och kan liknas med Karasek och Theorells aktiva arbeten där 

arbetstagaren, trots att arbetet är krävande, sällan upplever en negativ psykologisk 

ansträngning eftersom arbetstagaren har kontroll över sina arbetsuppgifter.    

6.3.3 Krav och kontroll i arbetet

Karasek & Theorell beskriver ett aktivt arbete som ett arbete där kraven är höga men där 

arbetstagaren upplever en hög kontroll i arbetet. Denna typ av arbete karaktäriseras som 

utvecklande och omväxlande arbeten och de som har denna typ av arbete tenderar att vara 

tillfredsställda med sin arbetssituation. Den lokala personalchefen inom Logistik har enligt 

Karasek och Theorell ett aktivt arbete:

Kraven som ställs på mig i mitt arbete är höga, men rimliga. Jag har en tydlig 
befattningsbeskrivning och vi har tydliga chefsutvärderingar varje år, där går vi igenom vad som 
förväntas av mig och hur jag presterar (Personalchefen Logistik). 

Filialchefen anser sig veta vilka krav som ställs på henne och anser att en del krav är rimliga, 

medan somliga inte är det. 

I den nya organisationen, som kommer att påbörjas den 1 Juni 2011, har man dragit åt lite för  
mycket för en sådan här stor arbetsplats. Jag tror det kan bli tajt, för dels så blir vi två filialchefer 
istället för tre och vi ska hinna med allt fler saker, samtidigt som vi ska jaga kostnader och det kan  
bli för mycket. Det är i alla fall en känsla som jag har (Filialchefen).

Filialchefen har ett arbete som är typiskt för hög ansträngning enligt Karasek och Theorell. 

Med höga arbetskrav och låg kontroll. När en arbetstagare inte kan vara med och påverka och 

fatta beslut gällande sitt arbete och samtidigt känner att en del krav som ställs är höga, kan det 

leda till en hög psykisk och fysisk ansträngning. Höga psykologiska krav kan ge upphov till 

olika stressorer som i sin tur kan leda till stress och stress relaterade sjukdomar. Brevbäraren 

som är hälsoinspiratör säger att hon har kontroll över sina arbetsuppgifter och anser att de 

krav som ställs på henne är rimliga. Hon upplever att hon kan vara delaktig i sitt arbete men 

inte vara med och påverka sitt arbete. Antonovsky menar att det är viktigt för människan att 

man känner sig både delaktig och kan vara med och påverka i sitt arbete ,för att få en starkare 

känsla av meningsfullhet i livet. Har man en stark känsla av meningsfullhet leder det till att  

man även gör ett bättre arbete och tar sig an arbetsuppgifterna med ett större engagemang, 

eftersom man få mer motivation enligt Antonovsky. De som upplever kontroll i arbetet och att  
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kraven är rimliga är ofta tillfredställda med sin arbetssituation och arbetet innehåller sällan 

negativ psykologisk anspänning (Karasek & Theorell 1990).

Jag är väldigt rutinerad och vet vad jag ska göra. Det går på rutin. Men ibland på fredagarna när  
all reklam ska ut och det är hur mycket som helst att göra, det är då den där stressen kommer in  
och då känner jag att jag inte har kontroll (Brevbäraren).

I de situationer där brevbäraren upplever låg kontroll och samtidigt höga arbetskrav kan man 

koppla samman detta med arbete som Karasek och Theorell kallar för hög ansträngning, där 

höga krav i kombination med låg kontroll kan bidra till negativ stress och hindra individen 

från att utvecklas och lära sig nya saker. Antonovsky menar att man kan använda sig av GMR 

som en kraft för att kunna bekämpa olika situationer som är svåra att hantera i vardagen. Har 

individer ett starkt KASAM kan man använda GMR för att lösa olika problem som man stöter 

på i livet menar Antonovsky.

Jag känner att jag har full koll på det mesta faktiskt, jag vet vad jag ska göra. Förr när jag 
arbetade som filialchef var det full fart hela tiden, till snudd på för mycket. I dag är det tvärtom,  
för lite att göra. Man kroknar lite när man inte har så mycket att göra och jag har taggat ner lite  
nu på grund av det (Chauffören/hälsoinspiratören).

Chaufförens arbete skulle enligt Karasek och Theorell kunna karaktäriseras som ett arbete 

som innebär låg ansträngning, där arbetstagaren upplever låga arbetskrav och hög kontroll i 

arbetet. Arbetet innebär få utmaningar och på grund av den stora handlingsfrihet som 

arbetstagaren känner kan arbetstagaren utföra sina uppgifter på ett optimalt sätt. I denna typ 

av arbete anses det finnas en lägre risk än normalt för att utsättas av en psykologisk 

ansträngning som kan ge upphov till ohälsa.

Det är mer tekniska handdatorer och liknande nu och mer saker man ska tänka på. Det är även  
hårdare krav och mer riktlinjer, det tajtas upp hela tiden uppifrån. Gör man ett fel så kan man få  
en varning och sådana saker kan man bli stressad över. När kraven ökar och vi ska hinna med allt  
mer så tar det längre tid. Det är många chaufförer som inte tar en timmes lunch rast för de tror  
inte att de hinner det och sätter upp det som övertid istället och det är inte bra. Det är viktigt att  
komma bort från jobbet en stund för att hämta nya krafter. Där har Posten mycket kvar att jobba 
på i hälsoarbetet (Chauffören).

Enligt chauffören var det mer aktiva arbeten i Posten förr, med höga arbetskrav och hög 

kontroll. I dag har arbetet utvecklats till arbeten med hög ansträngning i och med att de har 

fått hårdare krav och lägre kontroll i arbetet. När en arbetstagare har ett aktivt arbete upplevs 

inte de hårda kraven som påfrestande eftersom det finns en känsla av kontroll i arbetet och 

under en längre tid kan arbetstagaren utveckla en känsla av skicklighet, som kan minska 

upplevelsen av anspänning och stress enligt Karasek och Theorell. När man däremot har ett 

arbete med hög ansträngning kan kroppen reagera på negativ stress och höga psykologiska 
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krav ge upphov till olika stressorer som i sin tur kan leda till stress och stressrelaterade 

sjukdomar (Karasek och Theorell 1990).

Chaufförerna är väldigt lojala mot posten, men de är illojala mot sig själva. De tänker att jag 
måste får ut alla paket, men man kan bara göra sitt bästa. Vill chefen beordra övertid så gör 
chefen det, chaufförerna ska inte behöva stressa för att hinna med allt, det håller inte i längden  
(Chauffören).

Enligt chauffören skulle det vara bättre om de hade mer aktiva arbeten, höga arbetskrav och 

en hög kontroll i arbetet. Chauffören menar att det skulle bli mindre stressigt för chaufförerna 

då och detta styrker även Karasek och Theorell i sin teori om aktiva arbeten. Karasek och 

Theorell förutspår en normal psykisk ansträngning i aktiva arbeten eftersom den energi som 

går åt att lösa utmaningar och hantera stressorer är liten och för att det finns en frihet att själv 

kunna bestämma det mest effektiva sättet att hantera en stressor. Antonovsky använder sig av 

GMR för att kunna hantera olika stressorer. Med ett starkt KASAM kan man använda GMR i 

sitt arbete för att lösa ett problem eller för att få ordning i vardagen. 

7. Diskussion
Syftet med denna uppsats var att få en större förståelse av hur ett av Sveriges största företag, 

som i mitt fall är Posten, arbetar för att få och behålla frisk personal. I syftet ingick även att se 

hur denna process implementeras på de olika nivåerna i organisationen och hur detta upplevs 

av de anställda.

7.1 De huvudsakliga fynden i mitt resultat
Posten arbetar med ett strategiskt hälsoarbete och verkar för att utveckla ett bra arbetsklimat 

och en god hälsa bland de anställda. De arbetar med främjande, förebyggande och 

rehabiliterande åtgärder och deras hälsolinje bygger på att både Posten och medarbetarna 

ansvarar för att skapa trivsamma arbetsplatser. Utifrån mitt resultat och mina respondenter 

anser medarbetarna på Posten att hälsoarbetet har förändrats under de senaste åren och några 

av medarbetarna upplever även att det är färre aktiviteter i Posten nu än för några år sedan. 

Några av medarbetarna menar att det blir mindre meningsfullt att engagera sig i hälsoarbetet  

eftersom det inte finns någon möjlighet att kunna vara med och påverka när aktiviteterna inte 

får kosta någonting. Andra upplever en positiv utveckling kring hälsoarbetet och att Postens 

satsningar har stärkt dem. Enligt Antonovsky hanterar människor med ett stark KASAM svåra 
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situationer och motgångar bättre än personer med ett svagt KASAM och därför är det viktigt 

att medarbetarna har en känsla av delaktighet och att de kan vara med och påverka sitt arbete,  

men även att de känner en motivation i arbetet. Cheferna arbetar med ett systematiskt  

hälsoarbete och har ett antal regler och verktyg att ta hänsyn till. Detta fungerande olika bra i  

organisationen och detta beror mycket på den enskilda chefen och hur engagerad chefen är i 

dessa frågor. Detta verkar både cheferna och ledningen i Posten vara medvetna om. Postens 

medarbetare har fått både psykosociala och fysiska förändringar i sina arbetsuppgifter och 

många medarbetare upplever att det har blivit mer uppstramat i organisationen och mer att  

göra. Det är även många som anser att det är högre krav nu och att de har fått mindre kontroll 

över sitt arbete. I och med att kraven har ökat och att de upplever minskad kontroll, upplever 

även många en negativ stress i arbetet. Medarbetarna skulle vilja ha ett arbete där de ha större 

kontroll på sina arbetsuppgifter, vilket enligt Karasek och Theorells teori skulle detta bidra till  

en mindre negativ psykologisk ansträngning och minskad stress bland medarbetarna. 

7.2 Mitt resultat i relation till mina 
frågeställningar och teorier

Mina frågeställningar anser jag att jag har fått besvarade genom mitt val av metod och den 

data jag samlat in. Hur hälsoarbetet ser ut i organisationen har kartlagts och jag har även 

kommit fram till vilken som är deras strategi när de arbetar med hälsa. Jag har fått en 

uppfattning om vad medarbetarna på posten anser om hälsoarbetet och på vilket sätt cheferna 

arbetar med hälsoarbetet. I mitt resultat har jag även kommit fram till hur medarbetarna  

uppfattar Posten som arbetsplats utifrån Antonovskys KASAM och Karasek och Theorells 

krav och kontroll modell. Teorierna har jag kunnat applicera på mitt resultat och resultatet har  

jag även kunnat koppla till tidigare forskning utifrån mitt syfte med studien. Mitt resultat kan 

jag inte använda som ett resultat för hela Posten utan endast som ett resultat för mitt fall, där 

jag ville studera en händelseprocess och hur denna process upplevs av olika personer för att få 

en så fyllig bild av processen som möjligt. Jag kan se att tidigare forskning stämmer överens 

med mitt resultat, men jag kan inte dra några tydliga paralleller eftersom jag bara kan basera  

mitt resultat på ett enda fall. Genom mitt resultat kan jag inte veta om det är hälsoarbetets  

förtjänst att sjukskrivningarna faktiskt har minskat i Posten under de senaste åren.
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7.3 Resultatet i relation till tidigare forskning
Lund m.fl. (2006) kom i sin studie fram till att den fysiska arbetsmiljön påverkar 

långtidssjukskrivingar i sin studie och att man kan minska sjukfrånvaron genom att ändra 

obekväma arbetsställningar. Mitt resultat visar att Postens medarbetare har en tuff fysisk 

arbetsmiljön genom tunga lyft och långa arbetspass, men jag kan inte dra några paralleller till  

sjukdom och ohälsa. Jag kan se att det finns ett missnöje kring deras arbetssituation eftersom 

de har fått mer att göra med mindre kontroll i arbetet, vilket påvisar en negativ stress bland 

medarbetarna. I studien som Voss m.fl. (2001) genomförde bland anställda på Svenska Posten 

visar resultatet att det finns ett samband mellan fysisk arbete och ökad risk för sjukdom. De 

kom även fram till att det finns en koppling mellan psykiskt hälsa och sjukdom och att höga 

krav i kombination av låg kontroll i arbetet är sammankopplade med hjärtsjukdomar. Theorell  

m.fl. (2000) resultat visar att sänkt kontroll i arbetet bidrar till en ökad risk för att bli 

sjukskriven och genom att göra förändringar i den psykosociala arbetsmiljön kan det påverka 

hälsan i en positiv riktning. Jag kan genom mitt resultat se att den psykosociala arbetsmiljön 

är något som de arbetar med på Posten och att det även är en viktig prioritet för medarbetarna. 

Posten arbetar med Antonovskys KASAM och med harmoni- och stresshantering för att 

medarbetarna ska ha en god psykisk hälsa, men de skulle kunna arbeta mer för att får de 

anställda på Posten att känna sig delaktiga i sitt arbete och att i större utsträckning kunna 

påverka sina arbetsuppgifter. Många medarbetare upplever att de har höga arbetskrav i 

kombination med låg kontroll i arbetet, vilket kan leda till höga fysiska och psykologiska 

anspänningar och en negativ stress för de anställda enligt Karasek och Theorells teori. 

Personalchefen inom Logistik menar på en förbättring i och med att Posten tog bort beting 

och att det på så sätt blivit mindre stressigt för medarbetarna, men samtidigt att de fått mindre  

beslutsutrymme. En brevbärare menar att detta har bidragit till en negativ stress eftersom de 

har fått längre arbetstider och mer att göra. Detta visar att chefer och medarbetare inte är  

överens om hur arbetet påverkar dem, vissa medarbetar klarar av att hantera stressiga 

situationer bättre än andra och detta bör Posten arbeta vidare med. Något som är positivt är att 

Posten har satsat på att försöka bekämpa de stressbesvär som finns inom företaget genom en 

utbildningsserie med ”stressdoktorn”. Det skulle vara bra om alla i företaget, på alla nivåer, 

fick ta del av denna utbildningsserie.
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7.4 Postens syn på hälsa
Syftet med min uppsats var att öka förståelsen av hur Posten arbetar med hälsa och som jag 

skriver i inledningen menar Winroth och Rydqvist (2008) att det är idén bakom hälsoarbetet 

som ligger till grund till vad man vill uppnå med ett hälsoarbete. Posten har en holistisk syn 

på hälsa och använder sig både av promotion och av prevention när de arbetar med hälsa. De 

vill både förbättra hälsan och förebygga ohälsa och använder sig då både av ett salutogent och 

patogent synsätt på hälsa. Deras resonemang kring detta kan jag tycka är lite förvirrande. De 

vill satsa på friska medarbetare och använder sig av ”frisktal” för att arbeta hälsofrämjande i 

organisationen, för att stimulera till en arbetsplats som inte utvecklar dålig hälsa. Men 

samtidigt för de statistik över sina medarbetare som de mäter genom sjukfrånvaro, vilket är ett  

patogent synsätt på hälsa och innebär att det finns en fastställd diagnos av sjukdom. Detta kan 

bidra till att det blir större fokus på det negativa synsättet på hälsa och att man arbetar för att  

identifiera riskfaktorer för ohälsa istället för friskfaktorer och hälsa. I mitt resultat finner jag 

att det verkar vara större fokus på det rehabiliterande hälsoarbetet istället för det främjande 

och förebyggande hälsoarbetet i organisationen. Personalcheferna som jag intervjuade, 

antydde båda två att detta är ett faktum och de ansåg även att de som har varit sjuka har större 

möjlighet till att ta del av hälsoarbetet än de som är friska. Postens hälsostrateg har reflekterat  

kring detta dilemma och menar att det kan bli för stort fokus på de sjuka och att Posten arbetar 

för att få en helhet i hälsoarbetet. Detta tyder på att Posten är medvetna av denna problematik 

och att de arbetar för att få till en förbättring.  

7.5 Ansvar för hälsa
Posten har som arbetsgivare ett ansvar att arbeta med hälsa, men individerna har även ett eget 

ansvar för hälsa. Chefen har ett straffrättsligt ansvar att engagera sig i arbetsmiljöfrågor och 

det kan innebära allvarliga konsekvenser för chefen om man inte genomför detta. Ett problem 

som jag ser här är att chefen slarvar med ansvaret kring sin egen hälsa och tar inte heller alltid 

sitt ansvar kring hälsoarbetet. Problematiken kring detta är hur medarbetarna ska ha resurser 

att engagera sig i ett hälsoarbete och kapacitet att ta ansvar över sin egen hälsa om inte chefen 

gör detta? Arbetsgivaren har ansvaret att ge medarbetarna information så att de blir medvetna 

om vilka möjligheter som finns och sedan motivera dem så att det vill utföra ett hälsoarbete.  

För att detta ska lyckas måste brister i kommunikation och engagemang bland cheferna 

förbättras, annars är risken stor att medarbetarna tar efter och de i sin tur inte heller kommer 

att utföra något hälsoarbete. Många av Postens medarbetare anser att pengar styr i vilken 
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utsträckning de kan arbeta med hälsa. Det blir svårt för medarbetarna att vara engagerade i ett  

hälsoarbete när de inte kan vara med och påverka. Om Posten satsar mer pengar på 

hälsoarbetet kan det bidra till att de anställda får möjlighet att genomföra fler aktiviteter  

tillsammans och på så sätt få de en starkare känsla av samhörighet i arbetsgrupperna. Detta 

skulle även kunna bidra till att medarbetarna i Posten känner mer delaktighet och 

meningsfullhet genom att de kan vara med och påverka sina aktiviteter. Kommunikationen 

mellan chefer och medarbetare verkar vara den stora nyckeln till ett lyckat hälsoarbete, genom 

att chefer och medarbetare får samma information och har en liknande inställning till  

hälsoarbete får de en gemensam värdegrund som alla känner sig delaktiga i. Detta kan leda till  

att företaget når sina mål och visioner på ett mer effektivt sätt.

7.6 Förslag på framtida forskning
Ett undersökningsförslag till Posten skulle vara att undersöka hur hälsoinspiratörerna arbetar 

och hur deras arbete uppfattas mer djupgående. Jag kan se att Posten har ambitioner med 

hälsoarbetet och att arbetet kring hälsoinspiratörerna ska fungera och det finns även potential 

för att de ska lyckas med detta och därför vore det intressant att fördjupa sig och undersöka 

detta närmare. Antonovsky menar att personer som har ett starkt KASAM har det lättare för 

att hantera tuffa situationer genom att använda sig av generella motståndsresurser. Genom att 

arbeta aktivt med sina hälsoinspiratörer kan de använda sig av Antonovskys generella 

motståndsresurser och på så sätt hjälpa sina medarbetare att få en kraft för att kunna bekämpa 

olika krav och situationen som de ställs inför i sitt arbete. En annan intressant vinkling skulle 

vara att se hur andra företag arbetar med hälsoarbete och hälsoinspiratörer och göra en 

jämförelse mellan två eller flera företag i Sverige. Hur kan man arbeta med kommunikation 

och ansvar för att få ett bättre fungerande hälsofrämjande företag? Detta skulle vara ett förslag 

på framtida forskning till Posten för att kunna dra lärdom av hur andra företag arbetar med 

hälsa och som förhoppningsvis skulle kunna bidra till egna förbättringar inom företaget.
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