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Sammanfattning 

  

Omsorgsarbete innefattar känslomässigt krävande arbetsuppgifter som kan inverka negativt på 

hälsan. Stark känsla av sammanhang (Kasam) och hög arbetstillfredsställelse påverkar hälsan 

positivt, bidrar till produktivitet och personlig utveckling. Syftet med denna studie var att 

undersöka om det föreligger skillnader av Kasam i förhållande till utbildning, kön och 

arbetstidsutformning hos personal inom omsorgsarbete. I studien användes en kvantitativ 

webbenkät. Arbetstillfredsställelse undersöktes med Copenhagen Psychosocial Questionaire 

2, dimensionerna hälsa och trivsel och arbete och privatliv. Kasam undersöktes med 

Antonovskýs livsfrågeformulär, kortversionen. Samtliga anställda, 283 personer, inom ett 

område med kommunal socialpsykiatri och sysselsättning/daglig verksamhet erbjöds delta i 

studien. 112 besvarade enkäten vilket gav svarsfrekvensen 40%. Data analyserades med 

variansanalys (ANOVA). Resultatet visade inga signifikanta skillnader i Kasam eller 

arbetstillfredsställelse i förhållande till arbetstidsutformning, kön eller utbildning. Inga 

signifikanta interaktionseffekter hittades.  

 

 

Nyckelord: KASAM, arbetstillfredsställelse, omsorgsarbete, COPSOQ 2 
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Abstract 

 

Title: Healthcare work, job satisfaction and sense of coherence. 

Design of working hours, gender and education compared. 

 

Health care work includes emotionally demanding work tasks that can have a negative impact 

on health. A strong Sense of Coherence (SOC) and high job satisfaction effects health in a 

positive way, contributes to productivity and personal growth. The purpose of this study was 

to explore if differences in Sense of Coherence and job satisfaction are present regarding 

design of working hours, gender and education amongst employees in health care. A 

quantitative survey was used in the study. Job satisfaction was explored using Copenhagen 

Psychosocial Questionaire 2, dimensions health and wellbeing and work-family balance. SOC 

was explored using Antonovskýs short form life questionnaire. All employees, 283, in a 

department of municipal social-psychiatry and daily activities was invited to participate in the 

study. 112 answered the survey resulting in a response rate of 40%. Data was analysed using 

analysis of variance (ANOVA). Results showed no significant differences in SOC and job 

satisfaction regarding design of working hours, gender or education. There were no 

significant interactions between the variables.  
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Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till respondenterna som deltagit i studien och till övriga inblandade 

med vars hjälp denna studie gick att genomföra. 

Stort tack också till Lars Eriksson för värdefull handledning, tips och råd under arbetet med 

den här uppsatsen. 

 

Tack också till min fantastiska familj, för att ni har stöttat mig och haft stort tålamod under 

skrivarprocessen. 
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Linda Winter Vikström 
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Introduktion 

Känsla av sammanhang (Kasam) handlar enligt Antonovsky (2005) om förmågan att känna 

inflytande och egenmakt i sitt eget liv, vilket har positiv effekt för hälsan över tid. Individer 

med stark Kasam har visat sig vara hälsosammare än individer med svag Kasam 

(Antonovsky, 2005; Eriksson & Lindström, 2006; Jenny, Bauer, Forbech Vinje, Vogt, & 

Torp, 2017). Kasam utgår ifrån ett salutogent perspektiv på hälsa som intresserar sig för vad 

det är som främjar hälsa hos människan istället för att leta efter orsaker till ohälsa. Det 

salutogena perspektivet beskriver hälsa inte som frånvaron av sjukdom, utan som ett tillstånd 

på ett kontinuum, där hälsa och ohälsa kan finnas samtidigt (Antonovsky, 2005). Att ha stark 

Kasam innebär att ha goda generella motståndsresurser mot svårigheter i livet. Stark Kasam 

ökar sannolikheten att hitta goda lösningar på problem, göra val bra för en själv och hantera 

långvarigt påfrestande situationer som skulle kunna skapa stress. Antonovsky (2005) menar 

vidare att stress är ett oundvikligt inslag i livet. Stress kan bli negativ för hälsan men stark 

Kasam kan skydda mot negativ stress (Antonovsky, 2005; Feldt, Kinnunen, & Mauno, 2000).  

Begreppet Kasam innehåller följande tre komponenter:  

Begriplighet handlar om förmågan att uppfatta yttre och inre stimuli som förutsägbara, 

sammanhängande och möjliga att förklara, oavsett om de är önskvärda eller inte. 

Hanterbarhet syftar till förmågan att ha tillräckliga resurser för att hantera krav, tro på sig 

själv och att kunna se svårigheter som utmanande och utvecklande.  

Meningsfullhet beskrivs som förmågan att känna sig engagerad, delaktig och motiverad i sitt 

eget liv (Antonovsky, 2005).  

Utveckling och förändring av Kasam 

Antonovsky (2005) beskriver att Kasam formas under barndoms och ungdomsåren av 

bemötandet från viktiga vuxna. Dessa tidiga lärdomar skapar livsmönster hos individen som 

därefter leder till en mer stabil Kasam i början av vuxenlivet. Individer som utvecklat stark 

Kasam tenderar att ha kvar sin starka Kasam genom livet, den kan tillfälligt sänkas men 

återgår så småningom till utgångsläget och är på så vis mer stabil än hos personer med svag 

Kasam (Antonovsky, 2005). Individer som uppfattar sin egen hälsa som dålig och som har ett 

svagt emotionellt och socialt stödnätverk har funnits ha svag Kasam (Nilsson, Holmgren och 

Westman, 2000; Larsson & Kallenberg,1996). Svag Kasam leder oftare till att individen gör 

val som ytterligare försämrar Kasam. Detta kan leda till att skillnaderna med tiden blir större 

mellan dem som inledningsvis har stark och de som har svag Kasam (Antonovsky, 2005). Det 

är dock möjligt att händelser individen ställs inför kan leda till förändringar som skapar nya 
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mönster. En mer långsiktig förändring av Kasam i motsatt riktning kan därför vara sällsynt 

men ändå möjlig (Antonovsky, 2005).  

Kritik mot Kasam 

Viss kritik har riktats mot Antonovskys framställning av Kasam som ett globalt mått 

oberoende av plats och kultur, Nilsson et al. (2000) har till exempel i en större, longitudinell 

studie funnit signifikanta skillnader mellan Kasam hos män boende i olika län i Sverige. 

Kasam har i vissa studier (Bergsten Brucefors, Hjelte, & Hochwälder, 2010; Henje Blom, 

Serlachius, Larsson, Theorell, & Ingvar, 2011) funnits samvariera med symtom på psykisk 

ohälsa, vilket enligt Henje Blom et al. (2011) talar för att Kasam inte tydligt kan urskilja sig 

från andra skalor. Kritik riktades i samma studie mot att Kasam inte heller visade sig vara 

mest stabil för de med stark Kasam (Henje Blom et al. (2011).  

Kasam i förhållande till kön 

I Larsson och Kallenbergs (1996) studie påvisades skillnader i Kasam mellan kvinnor 

och män, med lägre värden hos kvinnorna, något som i studien lyftes fram som avvikande 

från tidigare forskning. Även Lindmark, Stenström, Wärnberg Gedin och Hugosson, (2010) 

har funnit skillnader i Kasam mellan kvinnor och män i åldersgrupperna 60 och 70 år.  

Kasam och hälsofrämjande i arbetslivet 

I arbetslivet har stark Kasam visat sig ha samband med upplevda resurser (Vogt, Jenny, 

& Bauer, 2013). Stark Kasam främjar samarbetsförmåga, anpassningsförmåga, förmåga att 

söka hjälp, ta initiativ och vänlighet (Strauser & Lustig, 2003). Svag Kasam har samband med 

upplevda krav (Vogt et al., 2013) och beskrivs försvagas vid organisatoriska försämringar och 

relatera till emotionell utmattning (Feldt et al., 2000).  

Arbetstillfredsställelse  

En modell för att beskriva arbetstillfredsställelse är Job demand-resources (JD-R) där 

krav (eng. demands) är aspekter av arbete som medför ansträngning, till exempel emotionella 

krav och konflikter mellan arbetsliv och privatliv. Resurser (eng. resources) är aspekter som 

bidrar till att minska krav och öka engagemang vilket skapar en positivt ökande spiral av 

resurser. En negativ spiral med ökade krav och hälsobesvär kan uppstå om resurser saknas 

(Bakker & Costa, 2014; Bakker & Demerouti, 2017). Schaufeli och Taris (2014) har kritiserat 

modellens svagheter. Bland annat menar de att JD-R kan ge ofullständiga svar som visar 

ömsesidiga snarare än kausala samband och behöver stöd av förklarande ramar från andra 

teorier då det saknas ett specifikt rätt sätt att använda modellen på (Schaufeli & Taris, 2014). 
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Arbetstillfredsställelse i förhållande till konflikt mellan arbetsliv och privatliv.  

Konflikt mellan arbetsliv och privatliv kan uppfattas kravfyllt och leda till låg 

arbetstillfredsställelse och ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2014; Jenny et al. 2017). 

Arbetstillfredsställelsen relaterad till konflikter mellan arbetsliv och privatliv har i vissa studier 

funnits vara lägre för kvinnor än för män (Kossek & Ozeki,1998; Duxbury, Stevenson, & 

Higgins, 2017). Dock finns viss osäkerhet bland resultaten (Kossek & Ozeki, 1998). Fahlén 

(2012) har i en jämförande studie mellan 10 EU-länder funnit större skillnad på upplevelsen 

hos kvinnor och män i länder med mer traditionella könsnormer och svagare samhällsstöd för 

att kombinera yrkes och familjeliv. I jämförelse med övriga världen innehar Sverige femteplats 

av totalt 144 länder i en global mätning av jämställdhet (World Economic Forum [WEF], 

2017).  

Upplevd kontroll över arbetstid kan minska upplevd konflikt mellan arbetsliv och privatliv 

vilket kan vara positivt för arbetstillfredsställelsen, medan inflexibilitet i arbetsscheman kan ha 

motsatt effekt (Greenhaus & Beutell,1985; Beutell, 2010). Möjlighet till flextidsarbete har i 

vissa studier funnits vara positivt för arbetstillfredsställelse (Haar, 2007; Scandura & Lankau, 

1997) och i andra visat sig ha samband med stress, utmattning samt lägre grad av återhämtning 

och balans mellan arbetsliv och privatliv (Grönlund, 2007; Wepfer, Allen, Brauchli, Jenner, & 

Bauer, 2017).  

Arbetstillfredsställelse i förhållande till emotionella krav.  

Emotionellt arbete som kontakt med klienter med krav att hantera och dölja egna 

känslor kan ha negativ påverkan på hälsan (Arbetsmiljöverket, 2014; Olsson, 2008) och tas 

också upp som en kravfylld aspekt som enligt J-DR kan minska arbetstillfredsställelse (Bakker 

& Demerouti, 2017). Begreppet ”emotionellt arbete” (Olsson, 2008) beskriver den 

känslomässiga aspekten av vård, omsorgs och servicearbete, och avser såväl emotioner riktade 

mot klienter som emotioner mellan kollegor. En risk vid emotionellt arbete är emotionell 

dissonans i form av överengagemang eller distansering till klienter. Emotionell dissonans kan 

leda till utbrändhet (Hochschild, 1983; Olsson, 2008). Emotionellt arbete återfinns till hög grad 

inom sektorerna utbildning, vård och omsorg samt service, där 38% av de anställda rapporterat 

att de behöver undertrycka känslor i sitt arbete. (Arbetsmiljöverket, 2014).  

Föreliggande studie 

Redovisad forskning beskriver att anställda som utför emotionellt arbete har en förhöjd 

risk att utveckla negativa hälsokonsekvenser. Stark Kasam och hög arbetstillfredsställelse kan 

skydda mot de följder som negativ stress och krav kan medföra. I föreliggande studie har jag 
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valt att fokusera på Kasam och på den eventuella påverkan som upplevd hälsa och trivsel i 

relation till arbetet och konflikt mellan arbete och privatliv kan ha på arbetstillfredsställelsen. 

Studien kommer att utföras inom vård och omsorgssektorn där emotionellt arbete är vanligt 

förekommande.  

Syfte. 

Att bidra till befintlig forskning om arbetstillfredsställelse och inom det salutogena 

perspektivet genom att undersöka om det föreligger skillnader av känsla av sammanhang och 

arbetstillfredsställelse i förhållande till arbetstidsutformning, kön och utbildning hos personal 

inom omsorgsarbete. En förhoppning är också att studiens resultat ska kunna tillföra kunskap 

till nytta för organisationen där studien utförts. 

Frågeställningar. 

Finns skillnader i känsla av sammanhang och arbetstillfredsställelse hos personal inom 

omsorgsarbete i förhållande till arbetstidsutformning, kön och utbildning? 

 

Finns interaktionseffekter mellan kön, utbildning och arbetstidsutformning för känsla av 

sammanhang och arbetstillfredsställelse?  

 

Metod 

Deltagare och urval 

Urvalsgrupp för studien var anställda inom utförarverksamhet i kommunalt bedriven 

omsorg. 283 personer med anställning inom socialpsykiatri, sysselsättning och daglig 

verksamhet i en medelstor svensk kommun erbjöds att delta i undersökningen. 

Respondenterna har varierande befattningar inom organisationen men har gemensamt att de 

alla har vad Olsson (2008) beskriver som ett emotionellt arbete med både kortare och längre 

relationer till brukare och/eller personal. Ett kriterium var också att de skulle ha en pågående 

anställning hos arbetsgivaren. Av urvalet på 283 var det 130 personer som påbörjade enkäten. 

112 personer, 86 kvinnor och 26 män fullföljde enkäten i sin helhet vilket ger en total 

svarsfrekvens på 40%. Bortfallet var 14 % och bestod till hälften av att deltagare avbrutit sin 

medverkan efter att ha besvarat bakgrundsfrågorna. Resterande bortfall berörde frågor i 

skalan om Kasam där fem olika frågor hade bortfall. Fyra av frågorna tillhörde dimensionen 

begriplighet och en fråga tillhörde dimensionen hanterbarhet.  
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Mätinstrument 

En elektronisk webbenkät bestående av Känsla av sammanhang - Antonovskys 

Livsfrågeformulär korta formuläret med 13 frågor samt Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire version 2 (Copsoq 2), dimensionerna om hälsa och trivsel samt arbete och 

privatliv (se bilaga 1) användes som mätinstrument i studien.  

Antonovskys livsfrågeformulär i kortform (Kasam 13). Instrumentet består av 13 

frågor indelade i dimensioner om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 4 av frågorna 

hör till dimensionen om meningsfullhet, 5 frågor till dimensionen om begriplighet och 4 

frågor till dimensionen om hanterbarhet. Frågorna besvaras på en 7-gradig likertskala. 8 av 

frågorna är uppbyggda så att hög poäng är lika med stark känsla av sammanhang. 5 av 

frågorna ska vändas vilket innebär att 1 poäng istället motsvarar det omvända, 7 poäng, i den 

totala poängsammanställningen. Eriksson och Lindström (2005) har i en forskningsöversikt 

med utvärdering av skalorna för att mäta Kasam funnit att Kasam 13 kan användas 

krosskulturellt samt har en god validitet och reliabilitet. Cronbachs alpha har i tidigare studie 

av Larsson och Kallenberg (1999) uppmätts till .82. Cronbachs alpha för Kasam 13 i 

föreliggande studie är .89 vilket indikerar god intern validitet. Kasam 13 kan ge utfall på 

minst 13 och max 91 poäng, där motsvarande 13 poäng betyder ingen upplevd begriplighet, 

hanterbarhet eller meningsfullhet och 91 poäng betyder mesta möjliga upplevda begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Kasam 13 har i tidigare studier haft ett jämförande 

medelvärde mellan 35.4–77.6 poäng (Eriksson & Lindström, 2005; Lindmark et al., 2010). Ett 

jämförande medelvärde för Kasam 13 i Sverige är 70 (Lindmark et al., 2010). 

Enkätinstrumentet Copsoq 2. Enkäten har utarbetats för kartläggning av psykosocial 

arbetsmiljö och används i förbättringsarbete på arbetsplatser. Instrumentet har funnits ha god 

validitet och reliabilitet (Pejtersen, Söndergård Kristensen, Borg, & Bue Bjorner, 2010). 

Intern validitet har med Cronbach´s alpha tidigare uppmätts till mellan .8 och .86 för 

dimensionerna arbete och privatliv och hälsa och trivsel (Det Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø (u.å.). 

 I föreliggande studie används dimensionen hälsa och trivsel med 12 frågor som besvaras 

på en 5-gradig likertskala och mäter upplevda symtom på stress, utbrändhet och sömnbesvär. 

Referensvärden är för stress 26.7, för utbrändhet 34.1 och för sömnbesvär 21.3 

(https://copsoq.se) I föreliggande studie har uppmätts Chronbachs alpha .81 för dimensionen 

vilket indikerar en god intern validitet. Dimensionen arbete och privatliv mäter den upplevda 

relationen mellan arbete och privatliv med 4 frågor, till exempel ”Känner du att ditt arbete 
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tar så mycket av din energi att det påverkar privatlivet negativt?”. Referensvärde för 

dimensionen är 33.5 (https://copsoq.se). Cronbachs alpha har i föreliggande studie uppmätts 

till .80 för dimensionen vilket tyder på god intern validitet. För båda skalorna gäller att efter 

sammanställning av total poäng för respektive skala ska ett individuellt medelvärde för varje 

skala räknas ut för deltagarna. Detta medelvärde befinner sig på en skala om 0 -100 poäng. 

Låga poäng är önskvärda då låga poäng motsvarar låg förekomst av symtom på upplevd 

ohälsa (https://copsoq.se). Enkäten innehöll också demografiska bakgrundsfrågor om 

deltagarnas kön, utbildningsnivå och utformning av arbetstid. 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd för genomförandet av studien inhämtades från områdeschefen på 

förvaltningen. Tillstånd för användande av Känsla av sammanhang - Antonovskys 

Livsfrågeformulär inhämtades via mailförfrågan från föreståndare för Centrum för 

Salutogenes/Projektledare ARK på Högskolan i Väst, M. Eriksson (personlig 

kommunikation,15 november 2018). Utvalda dimensioner av Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire version 2 inhämtades från webbsidan https://copsoq.se (18-10-09). En testenkät 

skapades på webbsidan webbenkäter.com och skickades ut till två personer oberoende från 

den tänkta studien. Efter pilottestningen av enkätfrågorna distribuerades webbenkäten till 

urvalsgruppen via mail med länk till enkäten från en säker webbsida. Enkäten var öppen 

under två veckor. Efter halva enkätsvarsperioden passerat skickades ett påminnelsemail till de 

respondenter som inte svarat eller fullföljt enkäten. Insamlade data bearbetades i enlighet med 

instruktionerna för användande av båda formulären vilket innebar att Kasam totalpoäng 

sammanställdes för varje deltagare efter reversering av vissa frågor. För de utvalda 

dimensionerna av Copsoq 2 sammanställdes varje deltagares totalvärde för respektive 

dimension och medelvärdet för varje person på respektive dimension räknades ut. 

Design och dataanalys 

Insamlade och bearbetade data analyserades i programmet SPSS statistics 23. Oberoende 

tre-vägs ANOVA genomfördes för respektive beroende variablerna Kasam, hälsa och trivsel 

samt arbete och privatliv och testade för huvudeffekter för oberoende variablerna kön, 

utbildning och arbetstidsutformning samt för interaktionseffekter mellan variablerna. I 

variansanalyserna sammanfördes flextidsarbetande med dagtidsarbetande i variabeln 

arbetstidsutformning då det var för lite data i gruppen flextidsarbetande för att redovisa 

separat. De oberoende variablerna var arbetstidsutformning i två nivåer, dagtid/flextid och 

schema inklusive kväll/natt/helg. Kön i två nivåer, kvinnor och män, samt utbildning i två 
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nivåer, gymnasieutbildning och högskola/universitet. Signifikansnivå i variansanalyserna var 

p<0.05.  

Forskningsetiska överväganden 

Enkäten utformades enligt de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav om 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande av insamlade uppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga deltagares svar mottogs och registrerades med en 

slumpmässig användarkod och ingen koppling till deltagarnas identitet, användaruppgifter 

eller IP-adresser kunde göras. Det var möjligt för respondenterna att pausa enkäten och via en 

personlig kod gå in i enkäten vid fler tillfällen för att färdigställa den. Det var inte möjligt för 

deltagarna att skicka in enkäten vid flera tillfällen och på så vis registrera flera svar per 

person. I mailet med länk till enkäten fanns ett missivbrev med information till 

respondenterna som de kunde läsa innan de påbörjade enkäten. Missivbrevet informerade 

deltagarna om syftet med studien, att deltagande i studien var frivilligt, att respondenterna var 

anonyma i studien på så vis att deras identitet inte kunde kopplas ihop med deras enkätsvar, 

samt att respondenterna när som helst kunde avbryta sitt deltagande (se bilaga 2). 

 

Resultat  

Arbetstillfredsställelse  

För dimensionen arbete och privatliv fanns inga skillnader mellan kvinnor och män 

F(1.104)=2.542, p =.114, h2r= .024. Medelvärdet för kvinnor var (M=36, SD=27.1) och för 

män (M=25.1, SD=25.2). Power var .352. 

Det fanns inga skillnader mellan högskola/universitetsutbildade och gymnasieutbildade 

F(1.104)=3.552, p =.062, h2r= .033.  

Medelvärdet för högskola/universitetsutbildade var (M=36.3, SD=28.4) och för 

gymnasieutbildade (M=30, SD=24.9. Power var .463. 

Det fanns inte heller några skillnader för arbetstidsutformning F(1.104)=.276, ns, h2r= .003. 

Medelvärdet för schema inklusive kväll, natt och helg var (M= 32.8, SD=24) och för 

dagtid/flexarbete (M=34, SD 29). Power var .061.  

Inga interaktionseffekter hittades mellan kön, utbildning och arbetstidsutformning.  

Medelvärden för dimensionen arbete och privatliv hittas i tabell 1. 

För dimensionen hälsa och trivsel hittades inga skillnader mellan kvinnor och män 

F(1.104)=1.340, p =.250, h2r=.013. Power .209.  

Medelvärde för kvinnor (M=41.1, SD=21.1) och för män (M=35.9, SD = 19).  
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Inga skillnader hittades för utbildning F(1.104)= .376, ns, h2r= .004. Power .093. 

Medelvärdet för gymnasieutbildade var (M= 39.5, SD= 21.9) och för 

högskola/universitetsutbildade (M= 40.2, SD= 19.9). 

Inga skillnader hittades för arbetstidsutformning F(1.104)=.507, ns, h2r= .005. Power .109. 

Medelvärdet för arbete på schema inklusive kväll, natt och helg (M=40.5, SD= 20.8) och för 

arbete dagtid/flextid (M= 39.4, SD 20.8).  

Inga signifikanta interaktionseffekter hittades inom dimensionen. 

Medelvärden för hälsa och trivsel finns i tabell 1. 

Kasam 

För Kasam hittades inga skillnader i medelvärden mellan kvinnor och män  

F(1.104)= .186, ns,  h2r= .002. Power .071. Medelvärde för kvinnor (M= 66.6, SD= 13.8) 

och för män (M= 67.5, SD= 14.4).  

Inga skillnader hittades för utbildning F(1.104)= 1.450, p = .231, h2r= .014. Power .222. 

Medelvärde för gymnasieutbildade (M= 66.9, SD= 14.1) och för   

högskola/universitetsutbildade (M= 66.8, SD= 13.8). 

 För arbetstidsutformning fanns inga skillnader F(1.104)= .094, ns, h2r= .001. Power .061. 

Medelvärde för schema inklusive kväll, natt och helg (M=66.8, SD= 13.9) och för 

dagtid/flextid (M= 66.9, SD= 20). 

Inga signifikanta interaktionseffekter på < .05 nivå hittades. Dock hittades ett resultat 

som tenderade att närma sig signifikansnivån för interaktion mellan alla de tre variablerna 

kön, utbildning och arbetstidsutformning F(1.104)=3.809, p = .054, h2r= .035. Power .490. 

Medelvärden med störst skillnader i denna interaktion var för män med 

gymnasieutbildning som arbetar dagtid/flex (M= 77.3, SD= 7.9) och män med 

högskola/universitetsutbildning som arbetar dagtid/flex (M= 61.7, SD= 17.2). 

Medelvärden för Kasam hittas i tabell 1. 

Den totala variationen av Kasam-värden i studien var 32-89 med ett stickprovsmedelvärde av 

66.8.   
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Diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka om känsla av sammanhang (Kasam) och 

arbetstillfredsställelse avseende upplevd hälsa och trivsel och relation mellan arbete och 

privatliv skiljer sig åt i förhållande till kön, utbildning och arbetstidsutformning i den 

undersökta målgruppen. Samt om några interaktionseffekter föreligger mellan de oberoende 

variablerna för Kasam eller dimensionerna av arbetstillfredsställelse hos kvinnor och män i 

målgruppen. Resultatet visar att fler kvinnor än män har deltagit i studien, 76.8 % av 

respondenterna var kvinnor och 23.2 % var män. Erbjudandet att delta i studien gick 

inledningsvis ut till 208 kvinnor (73.5%) och 75 män (26.5%), vilket visar att 

könsfördelningen av svarande respondenter var närliggande den aktuella fördelningen av 

kvinnor och män anställda inom det undersökta området.  

Studien hade två frågeställningar: 

Finns skillnader i känsla av sammanhang och arbetstillfredsställelse hos personal inom vård 

och omsorg i förhållande till kön, utbildning och arbetstidsutformning? 

 

Finns interaktionseffekter mellan kön, utbildning och arbetstidsutformning för känsla av 

sammanhang och arbetstillfredsställelse?  

 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad i medelvärden mellan kvinnor och män, med 

avseende av utbildning eller arbetstidsutformning, för varken Kasam eller 

arbetstillfredsställelse inom dimensionerna arbete och privatliv och hälsa och trivsel. 

Tabell 1.       
Medelvärden för Känsla av sammanhang, Arbete och privatliv och Hälsa och trivsel   

      KASAM Arbete och Privatliv Hälsa och trivsel           

 M                     (SD) M                   (SD) M                  (SD)           
Kvinnor 66.6                (13.8) 36.1               (27.1) 41.1              (21.1)    N=86 
Män 67.5                (14.4) 25.1               (25.2) 35.9              (19)       N=26 
Gymnasie 66.9                (14.1) 30                  (24.9) 39.5              (21.9)    N=49 
Högskola/universitet 66.8                (13.8) 36.3               (28.4) 40.2              (19.9)    N=63 
Schema 66.8                (13.9) 32.8               (24) 40.5              (20.8)    N=45 
Dagtid/flex 66.9                (20) 34                  (29) 39.4              (20.8)    N=67 
Interaktion män-    
gymnasie-dagtid/flex 77.3              (7.9)                                                         N=6                                                
Interaktion män-    
högskola/universitet-    
dagtid/flex 61.7            (17.2)                                                               N=7               
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Resultatet visade inte några signifikanta interaktionseffekter på < .05 nivån mellan kön, 

utbildning och arbetstidsutformning för någon av de beroende variablerna. Dock fanns en 

tendens till att männens utbildning i förhållande till kön och arbetstidsutformning skulle 

kunna ha viss betydelse för skillnader i Kasam. Denna tendens ska betraktas med försiktighet 

då resultatet av interaktionen inte är statistiskt fastställt till 95% och därav räknas som ett 

slumpmässigt resultat. 

Arbetstillfredsställelse 

Resultatet för arbete och privatliv indikerar att de män och kvinnor inom organisationen 

som valt att delta i studien upplever förekomsten av konflikter mellan arbete och privatliv i 

lika hög utsträckning. Detta resultat överensstämmer inte med den tidigare forskningen av 

Kossek och Ozeki (1998) och Duxbury et al. (2017) som funnit att upplevda konflikter mellan 

arbete och privatliv är högre för kvinnor. En möjlig förklaring till att inga skillnader hittades 

kan vara jämställda förhållanden i relationen mellan arbete och privatliv, då Sverige enligt en 

mätning av WEF (2017) ligger i topp fem avseende jämställdhet i global jämförelse. Denna 

förklaring till uteblivna skillnader ligger i linje med Fahléns (2012) forskning att större 

skillnader finns i länder med mer traditionella könsnormer och svagare samhällsstöd för att 

kombinera arbete och privatliv. Skalan som relationen mellan arbete och privatliv mäts på kan 

ge ett medelvärde på minst 0 och max 100 poäng. Deltagarnas medelvärden i grupp var som 

lägst 25 poäng och som högst 36 poäng, att jämföras med referensvärdet 33.5. Jag tolkar detta 

som att deltagarnas värden är i linje med jämförande tidigare värden. Då värdena befinner sig 

relativt lågt på skalan tolkar jag också resultatet som att deltagarna som grupp har låg 

upplevelse av konflikter mellan arbete och privatliv. I enlighet med teorin om J-DR och 

tidigare forskning av Bakker och Costa (2014) och Bakker och Demerouti (2017) talar 

resultatet för att deltagarna har goda resurser att hantera de påfrestningar och krav som kan 

uppkomma i relationen mellan arbete och privatliv.  

Resultatet för arbetstillfredsställelse i dimensionen hälsa och trivsel som mäter 

upplevda symtom på stress, utbrändhet och sömnbesvär visade inte några signifikanta 

skillnader mellan kvinnor och män eller med avseende av utbildning eller 

arbetstidsutformning. Detta indikerar mer individuell variation inom grupperna än mellan 

grupperna. Resultatet innebär att det inte har någon större betydelse för upplevelsen av stress 

om du är kvinna eller man inom omsorgsyrket, vilken utbildning du har eller om du arbetar 

schemalagd arbetstid eller dagtid. Resultatet visar att medelvärden för grupperna på en skala 
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från 0–100 poäng var som lägst 35.9 poäng och som högst 41.1 poäng. Referensvärdet för 

stress, utbrändhet och sömnbesvär sammantaget är 27.3.  

Deltagarna i studien ligger i jämförelse högre på skalan, vilket talar för att upplevda 

symtom av stress, utbrändhet och sömnbesvär ändå är mer förekommande hos deltagarna än i 

tidigare studier som referensvärdet baseras på. Detta går i linje med tidigare forskning av 

Arbetsmiljöverket (2014) och Olsson (2008) som menar att emotionellt arbete kan utgöra en 

förhöjd risk att utveckla negativa hälsokonsekvenser. I relation till teorin om J-DR (Bakker & 

Costa, 2014; Bakker & Demerouti, 2017) är det intressant att fundera på vad som gör att 

värdena ändå inte ligger högre på skalan i förhållande till deltagarnas emotionella arbete. Det 

kan vara så att deltagarna i studien har så starka resurser och goda strategier för att hantera 

påfrestningar i arbetet att detta skyddar dem mot att utveckla högre grad av ohälsa. Det skulle 

vara intressant att vidare undersöka vad deltagarna själva lyfter fram som framgångsfaktorer i 

sitt arbete och för att hantera de upplevelser av krav och stress som emotionellt arbete kan 

medföra.  

 Kasam 

Resultatet för Kasam visar att upplevd begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

den här studien varierar mer mellan individer än på gruppnivå. Studiens resultat styrker 

Antonovskýs (2005) idé om Kasam som ett subjektivt värde och bekräftar inte tidigare 

forskning av Larsson och Kallenberg (1996) som funnit skillnader mellan kvinnor och män. I 

Lindmark et als. (2010) studie hittades skillnader mellan kvinnor och män i åldersgrupperna 

60 och 70 år. Deltagarna i föreliggande studie har inte kontrollerats för ålder. Det är möjligt 

att skillnader mellan kvinnor och män hade kunnat hittas om även variabeln ålder hade tagits 

med i föreliggande studie. Dock fann inte heller Lindmark et al. (2010) skillnader mellan män 

och kvinnor i de yngre åldersgrupperna vilket talar för att resultatet i föreliggande studie går i 

linje med Lindmark et als. (2010) forskning. I studien fanns ett stickprovsmedelvärde för 

Kasam om 66.8 vilket ligger något lägre än jämförande referensvärde för svenska 

förhållanden, 70, som utarbetats av Lindmark et al. (2010). Individuella värden i studien 

varierar mellan 32 och 89 poäng, vilket av resultatet tolkas som att de som valt att delta i 

studien enligt teorin om Kasam sannolikt har olika starka generella motståndsresurser för att 

hantera stress och motgångar. Det är rimligt att med utgångspunkt i Antonovskýs (2005) teori 

dra slutsatsen att de som skattat ett värde runt 35 har en annan uppfattning av sina egna 

prestationer, möjligheter till inflytande och upplevelse av krav och stress på arbetet än de som 

skattat värden runt 80, i linje med forskningen av Feldt et al. (2000) och Vogt et al. (2013).  
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Tidigare forskning (Antonovsky, 2005; Feldt et al., 2000) beskriver Kasam som möjlig att 

förändra. Genom individuella anpassningar på arbetet skulle det vara möjligt att påverka 

deltagarnas upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att höja känslan 

av sammanhang, något som kan tänkas gynna de i studien som skattat svag Kasam. Den här 

studien svarar inte på frågan vad deltagarna behöver för att öka sin känsla av sammanhang på 

arbetet. För att komma åt vad som är hälsofrämjande i arbetsmiljön för individen vore det av 

intresse att fördjupa sig i detta genom en kvalitativ studie.  

I resultatet för Kasam fanns en inte statistiskt signifikant men ändå intressant tendens till 

skillnad i Kasam för män när interaktionen mellan kön, utbildning och arbetstidsutformning 

undersöktes. Män med gymnasieutbildning som arbetar dagtid/flextid hade ett medelvärde 16 

poäng över de högskola/universitetsutbildade männen som arbetar dagtid/flextid. Detta kan 

mycket väl vara ett slumpmässigt resultat, men kan ändå vara intressant att undersöka vidare, 

med större grupper av deltagare och fler bakgrundsvariabler, då det inte går att utesluta att det 

låga antalet deltagare eller förekomst av någon mer variabel som inte är kontrollerad för 

spelar in i resultatet.  

Resultatets praktiska relevans 

Då variablerna Kasam och arbetstillfredsställelse i förhållande till hälsa och trivsel och 

arbete och privatliv i den här studien funnits ha mer individuell variation än variation i 

förhållande till kön, utbildning eller arbetstidsutformning ger det indikation på att 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen med fördel kan anpassas till individnivå. Då både 

stark Kasam och hög arbetstillfredsställelse gynnar individen på arbetsplatsen kan det vara av 

intresse för organisationen att på olika sätt stärka medarbetarna till högre känsla av 

sammanhang och arbetstillfredsställelse, vilket också indirekt gynnar arbetsgivaren med ökad 

medarbetarkraft. De värden som presenterats i resultatet kan användas som underlag för 

organisationen i det fall vidare utvecklingsarbete av den psykosociala arbetsmiljön ska drivas.  

Metoddiskussion 

Urvalet till enkätstudien var till viss del ett bekvämlighetsurval då ett område utsågs att 

svara på enkäten istället för att med slumpmässigt urval sprida enkäten över flera områden i 

samma organisation eller i flera organisationer/kommuner. Detta tillvägagångssätt valdes bort 

då de anställda ansågs tillräckligt många samt ha tillräcklig variation inom variablerna kön, 

utbildning och arbetstidsförhållanden för att möta syftet med studien. Att sprida enkäten över 

fler områden hade kunnat öka antal deltagare men hade också blivit tidskrävande i 

databearbetningen. Beslut togs därför att avgränsa enkäten inom ett område. Chansen att få en 
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jämnare fördelning mellan kvinnor och män med ett utökat antal respondenter bedömer jag 

ändå som låg eftersom den procentuella fördelningen i studien matchar normalfördelningen av 

kvinnor och män inom yrkesgruppen.  

Studien hade en del bortfall. Av de frågor som inte besvarades fanns fyra av fem inom 

komponenten begriplighet på skalan Kasam 13 och en inom komponenten hanterbarhet. 

Frågorna kan ha uppfattats som svåra att besvara med följden att deltagare hoppade över dem. 

Att de flesta frågorna som inte besvarades befinner sig under samma komponent tänker jag är 

problematiskt om detta mönster upprepar sig i många mätningar med Kasam 13 skalan, då det 

skulle ge skeva svar och svårighet att uttala sig om just komponenten begriplighet. Under 

svarsperioden blev jag också kontaktad av deltagare som framförde att de uppfattade 

frågeformuleringar i skalan Kasam 13 som svåra att förstå sig på. Speciellt formuleringen 

”Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. Hur 

ofta har du känt det så?” (fråga 10, hanterbarhet). 

När kvinnor och män delades upp efter arbetstidsutformning var gruppen 

flextidsarbetande påtagligt mindre än övriga, vilket medförde att flextidsarbetande 

sammanfördes med dagtidsarbetande. Detta påverkade resultatet i variansanalyserna på så vis 

att ingen jämförelse av flextidsarbete kunde göras mot schemaarbete och dagtidsarbete i 

förhållande till de beroende variablerna, vilket var planerat för.  

Att enkät med enbart självskattningsskalor användes kan innebära risk att deltagarna över 

eller underrapporterar när de besvarar enkäten. Att komplettera självskattningsskalorna med 

andra objektiva mätvärden kan minska risken för över eller underrapportering (Dancey & 

Reidy, 2017).  

Några av variansanalyserna hade statistiskt låg power. Enligt Dancey och Reidy (2017) 

har en analys bättre statistisk power ju närmare värdet närmar sig 1.0. Det kan innebära att 

analyserna i den här studien missade skillnader i medelvärden i de analyser där power var låg. 

Högre svarsfrekvens kan ge bättre power. Det kan räknas ut i förväg hur många deltagare som 

kommer att behövas till en studie, men gjordes inte i förberedelserna inför denna studie. 

Förslag på fortsatt forskning 

Baserat på studiens resultat tänker jag att det mest intressanta vore att med en kvalitativ 

ansats följa upp några kvinnor och män som deltagit i studien för en djupare förståelse av vad 

de upplever som meningsfullt och hur de upplever resurser och krav i förhållande till sina 

arbeten. Detta skulle på ett fördjupat sätt komplettera denna studies resultat och tillföra till 

redan befintlig forskning på området.  
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Bilaga 1 - Enkätfrågor enligt utvalda dimensioner av Copsoq 2 

Instruktion 
Frågorna i denna enkät handlar om arbetsförhållanden, hälsa och trivsel. Frågorna handlar om hur du 
känner, uppfattar och upplever att det fungerar för dig. Det är inte meningen att du ska fylla i enkäten 
med hjälp från andra. Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel, det handlar om vad du själv tycker 
och tänker. Det är viktigt för undersökningens kvalité att du svarar på så många frågor som du kan.  
Det tar mellan 15 - 20 minuter att svara på enkäten. Du svarar på enkäten genom att sätta ett kryss i 
den cirkel som motsvarar rätt svarsalternativ för dig.  
Exempel på hur ett svar kan se ut: 

Utmärkt Mycket god God Någorlunda Dålig 
I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är: 
 

Hälsa och trivsel 
Följande frågor avser hur du har haft det under de senaste 4 veckorna. 

Hela tiden En stor del av tiden En del av tiden En liten del av tiden Inte alls 

Hur ofta har du sovit dåligt eller oroligt? 
Hur ofta har du saknat ork och energi? 
Hur ofta har du haft svårt att somna? 
Hur ofta har du varit fysiskt utmattad? 
Hur ofta har du varit känslomässigt utmattad? 
Hur ofta har du vaknat för tidigt och inte kunnat somna om? 
Hur ofta har du känt dig trött? 
Hur ofta har du vaknat fler gånger och haft svårt att somna om? 
Hur ofta har du haft svårt att koppla av? 
Hur ofta har du varit lättretlig? 
Hur ofta har du varit anspänd? 
Hur ofta har du varit stressad? 
 

Arbete och privatliv 
Följande frågor handlar om relationen mellan arbete och privatliv. 

Ja, helt säkert Ja, till viss del Ja, men bara lite Nej, inte alls 
Upplever du au ofta en konflikt mellan ditt arbete och privatliv, så att du helst hade velat vara på “båda ställena samtidigt“? 
Känner du att ditt arbete tar så mycket av din energi att det påverkar privatlivet negativt? 
Känner du att ditt arbete tar så mycket av din tid att det påverkar privatlivet negativt? 
Säger din familj eller dina vänner till dig att du arbetar för mycket? 
 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 - Missivbrev 

 

Hej! 

Du har fått en enkät som avser att undersöka upplevd känsla av sammanhang och 

arbetstillfredsställelse. Enkäten ingår i mitt studentarbete i psykologi som görs i samarbete 

med Högskolan i Gävle. Syftet är att inom högskolan bidra till ny kunskap om hur 

medarbetare inom vård och omsorg uppfattar sitt sammanhang, hälsa, trivsel och balansen 

mellan arbetsliv och privatliv, kunskap som också kommer organisationen tillgodo genom 

tillgång till det färdiga resultatet. 

Enkäten går ut till område XXX på XXX- förvaltningen i XXX kommun med tillstånd från 

områdeschef. 

Ju fler svar desto starkare resultat -Ditt svar är viktigt! 

Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i. Jag tackar på förhand om du väljer att ta en stund av din 

tid för att svara på frågorna genom att följa länken i mailet. 

 

Din medverkan är helt frivillig och dina svar anonyma. Resultatet av enkäten kommer att 

redovisas på gruppnivå och inga enskilda personer kommer att kunna urskiljas. Du kan 

avbryta ditt deltagande i enkäten när som helst.  

Vill du fråga något eller ta del av det färdiga uppsatsarbetet hittar du mina kontaktuppgifter 

längst ned i mailet. 

 

 

Enkätlänk: [ENKATLINK] 

 

Med vänliga hälsningar 

Linda Winter Vikström 

Telefonnr: XXX  -XXX 

e-post: XXX 

 


