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Abstract 
Author: Camilla Dannberg(2012) Mapping Sense of Coherence among staff in elderly care, 

HIG. 

The aim of this study was to determine Sense of Coherence (SOC) among staff in elderly 

care. And to see if there were any differentes in Sense of Coherence depending on age, if they 

worked full or part time, number of years in the profession, how they perceived 

their workplace, how well informed they were in the goals and vision as well as if they were 

proud of their profession. The study is a cross- sectional study and results were presented in 

boxplots which shows the variables location and spread. Boxplots also shows outliers and 

makes it easy to compare variables with each other. The questionnaire that was used was 

Antonovkys Sense of Coherence Scale with thirteen questions, measuring the three 

components manageability, comprehensibility and meaningfulness. Also six questions about 

the variables mentioned above were added to the questionnaire. Fifty questionnaires were 

distributed among staff in a nursing home, twenty-two was handed back. The result showed 

that the two factors that seemed to have most relation with a higher SOC were how the staff 

perceives their workplace and also staff that is proud of their work has a somewhat higher 

SOC then the rest of the staff. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga Känslan av Sammanhang bland personal inom 

äldreomsorgen. Samt att se om det fanns några skillnader i Känslan av Sammanhang beroende 

på ålder, om de arbetade hel eller deltid, antal år inom yrket, hur de upplevde sin arbetsplats, 

hur väl insatta de var i verksamhetens mål och vision samt om de var stolta över sitt yrke. 

Förutom de sex egen formulerade frågorna användes Antonovkys förkortade KASAM 

formulär som innehåller tretton frågor. En kvantitativ ansats valdes och totalt delades femtio 

enkäter ut bland personalen på ett äldreboende. Tjugotvå av dessa fylldes i. Studien är en 

tvärsnittsstudie då frågeformuläret mäter attityder och förhållningssätt vid en viss tidpunkt 

(Ejvegård, 2003). Resultatet visade på att de två faktorer som kunde sättas i förhållande till en 

hög Känsla av Sammanhang var hur personalen upplevde sin arbetsplats samt hur stolta de 

var över sitt yrke. Studien handlar om att inventera Känslan av Sammanhang bland 

personalen för att på så sätt ta reda på om eventuella insatser bör sättas in för att förbättra 

verksamheten samt individers hälsa och välmående. 
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1. Inledning 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i begreppet KASAM som myntades av Aaron 

Antonovky. Begreppet är en grundpelare i det hälsofrämjande synsättet vilket syftar till att 

fokusera på de faktorer som bidrar till en god hälsa. KASAM besvarar frågan, hur det 

kommer sig att vissa människor som utsätts för stora påfrestningar ändå förblir friska? 

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom” (WHO 1948). Enligt WHO:s definition av hälsa bör hälsa ses som en 

fundamental rättighet för alla människor detta oberoende av religion eller politiska åsikter 

eller socioekonomisk status. WHO´s definition av hälsa framhåller tydligt att både fysiska, 

psykiska och sociala faktorer har betydelse för hälsan och att detta är en viktig ståndpunkt 

för att komma tillrätta med hälsans ojämlikhet. 

  

Ett av Sveriges nationella folkhälsomål är Målområde 4 som syftar till att främja hälsa i 

arbetslivet. I propositionen ”En förnyad folkhälsopolitik”(2007/08:110) menar regeringen att 

det anses vara en viktig uppgift inom arbetsmiljöpolitiken att på olika sätt se till att minimera 

risker för skador och ohälsa samtidigt som arbetets positiva faktorer utvecklas. ”Regeringen 

menar att arbetsmiljö är en viktig fråga både för den enskildes hälsa och välbefinnande, för 

verksamheternas utveckling och därmed även för förutsättningar för tillväxt och konkurrens. 

Arbetsmiljön ska vara så utformad att arbetet inte innebär risk för att den anställde skadas 

eller drabbas av ohälsa. Vidare är möjligheterna att skapa balans mellan arbetsliv och 

privatliv viktiga för hälsan” (En förnyad folkhälsopolitik 2007/08:110).  

 

2002 tog utredare på uppdrag av regeringen fram en Handlingsplan för ökad hälsa i 

arbetslivet. Där beskrivs att sjukfrånvaro är en relation som uppstår mellan individens 

personliga 
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förhållande, grad av hälsa och det arbete personen är frånvarande från. Studier som gjorts 

visar på mycket starka och tydliga samband mellan arbetsplatser och grad av sjukfrånvaro 

(SOU 2002:5). 

 Den goda arbetsplatsen är stärkande och utgör i sig en källa till hälsa, arbetsplatsen skall vara 

en stimulerande och attraktiv plats för sina anställda. Motsatsen resulterar i ett 

avståndstagande från arbetsplatsen – ett tungt, stressfyllt arbete där individen inte uppfattar 

sig behövas leder till ökad sjukfrånvaro och förlängd sjukdomsperiod. Detta skulle kunna vara 

en förklaring till hur det kan vara så stora skillnader i sjukfrånvaro mellan olika sektorer av 

arbetslivet, inom olika branscher och ibland inom olika avdelningar på samma företag (Ibid). 

Dessa fakta baserar sig på statistiskt säkerställda skillnader och inte individuella avvikelser 

som slår igenom på små avdelningar eller företag. Det är av betydelse vilken storlek 

arbetsplatsen har, små arbetsplatser har en betydande mindre frånvaro än stora arbetsplatser. 

Det anses föga troligt att förklara detta med att små arbetsplatser skulle ha rekryterat mindre 

sjukbenägna individer. Detta kan snarare förklaras genom att på små arbetsplatser finns bättre 

förutsättningar för individen att känna sig behövd, synlig och betydelsefull för verksamheten 

(Ibid). 

Arbetslivsinstitutet har genomfört en rapport från projektet ’Ett hållbart arbetsliv för alla 

åldrar” (2001) som baserar sig på attitydfrågor och frågor kring arbetsmiljö, hälsa, sömn och 

allmänna levnadsförhållanden. En postenkät skickades ut till ett urval av i Sverige 

mantalsskrivna personer i åldern 25-75 år. Totalt ingick ungefär 6 600 personer i urvalet och 3 

500 personer besvarade enkäten. Datainsamlingen genomfördes under perioden oktober 2000 

– februari 2001. 
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Drygt en tredjedel av urvalet uppfattade sitt arbete som så pass mentalt 

och/eller fysiskt ansträngande att de inte tror att de kommer att orka arbeta kvar till normal 

pensionsålder. Hela 60 procent av dessa anger även en nedsatt arbetsförmåga vilket indikerar 

på att det föreligger en risk i att de kommer att lämna arbetet i förtid. Problemen verkar vara 

störst inom stora verksamheter så som vård och omsorg, tillverkning och skolväsende. De 

största faktorerna som anses vara bidragande till att inte tro sig orka arbeta kvar i sitt yrke är 

alltför höga krav i arbetet, brist på möjlighet till utveckling, möjligheter att använda sin 

yrkeskompetens, samt försvårade möjligheter att utföra ett bra arbete. Resultaten pekar även 

på vikten av att känna stolthet, både över det egna arbetet och över verksamheten. 

De som förväntas orka arbeta till pension är välutbildade personer med krävande 

arbetsuppgifter, dock anser sig dessa ha god kontroll över hur arbetet ska genomföras samt en 

god kontakt med arbetskamrater och överordnade. Hälsa och god arbetsförmåga i relation till 

kraven i arbetet upplevs som viktig, främst bland kvinnorna (Torgén, Stenlund et. al. 2001). 

1:1 Hälsans bestämningsfaktorer 

Människors levnadsvanor har starka samband med hälsan och deras levnadsvillkor. 

Levnadsvanor som kan påverka hälsan skiljer sig åt i olika grupper beroende på kön, ålder, 

utbildning och boendeförhållanden. Ohälsosamma levnadsvanor är vanligt förekommande hos 

utsatta grupper som exempelvis arbetare och lågutbildade. Våra vanor styrs inte enbart av 

intellekt utan påverkas även av erfarenheter, samspel med andra, självkänsla samt vilket 

hälsofrämjande stöd som samhället erbjuder (Pellmer, Wramner, 2009).  
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Fig 1. Hälsans bestämningsfaktorer. 

Människan sociala position har en betydande roll för hälsan och förekommer inom folkhälsan 

för att belysa samband mellan socioekonomisk resurs och hälsa. Faktorer som beskriver en 

persons sociala position är bland annat yrke, utbildning och inkomst. Personer som är 

lågavlönade har sämst hälsa då den låga lönen sätts i samband med dålig arbetsmiljö med liten 

frihet i arbetet, ekonomisk stress och sämre möjligheter till återhämtning. Preventivt och 

hälsofrämjande arbete syftar till att det finns en skillnad mellan synen på människan som kan 

kontrollera och styra över hälsovanor, och synsättet där hälsa formas av sociala och 

miljörelaterade faktorer (Ibid). 
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2. Bakgrund 

2:1 Definition av begrepp 

Stressor: Med stressorer menas alla de faktorer som är bidragande till psykiska och 

fysiska stressreaktioner. Stressorer kan vara både externa och interna och finnas i både 

arv och miljö. 

Coping: Hur vi hanterar de stressfyllda och känslomässigt påfrestande situationer. 

2:2 Stress 

Stress handlar inte enbart om de yttre påverkningarna utan främst om hur personen tolkar och 

uppfattar en situation. Våra mentala bilder och uppfattningar är avgörande för hur vi reagerar 

känslomässigt, kroppsligt och beteendemässigt. Det är våra tankar som styr hur vi tolkar och 

uppfattar om en situation ska ses som stressande eller inte (Angelöw, 1999). 

Positiv och negativ stress: Man skiljer på den positiva och den negativa stressen. Den positiva 

stressen upplevs ofta som meningsfull och lustfylld där kroppen inte reagerar med skadliga 

stressreaktioner. Den negativa och skadliga stressen innebär att personen oroar sig över 

vardagliga situationer, och främst att man utsätts för stress under en lång tid. Skillnaden 

mellan den positiva och den negativa stressen beror främst på hur vi uppfattar den. Någon kan 

se en situation som utmanande och inspirerade medan en annan ser samma situation som 

jobbig och kravfylld (Ibid). För att kunna skilja mellan positiv och negativ stress menar 

Angelöw (1999) att lusten är avgörande. Upplever personen en aktivitet eller passivitet som 

lustfylld är detta en positivstress som inte är skadlig. Upplevs däremot aktiviteten eller 

passiviteten som olustfylld handlar det om en negativ stress som inte är bra för hälsan.  

Inom organisationer kan den negativa stressen komma från olika faktorer så som för många 

arbetsuppgifter, mycket övertidsarbete, dåliga möjligheter att påverka sitt arbete, dålig lön, för 

höga krav, tidspress, oklara arbetsroller eller saknar yrkesidentitet för att nämna några.  
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Arbete behöver dock inte orsaka negativ stress utan kan även vara bidragande till den positiva 

stressen genom bra relationer, roliga och givande uppgifter, lagom arbetsbelastning, bra 

chefer, trygghet i arbetsgruppen, en god balans mellan arbete och fritid, positiv och ärlig 

respons, känner sig stolt över sitt arbete, möjlighet till reflektion samt uppskattning på 

arbetsplatsen (Angelöw, 1999). 

Utbrändhet: Genom olika stressorer försätts kroppen i ett alarmtillstånd och kroppen utlöser 

olika reaktioner. Om det inte finns tid för återhämtning utsätts kroppen för en långvarig stress, 

vilken är mycket slitsam på kroppen och kan leda till olika sjukdomar. Exempel på 

stressrelaterade sjukdomar är hjärtinfarkt. Högt blodtryck, migrän, nack- och ryggbesvär, 

spänningshuvudvärk, magsår, astma och eksem för att nämna några. Många går omkring med 

stressrelaterade besvär utan att förstå att det rör sig om stressreaktioner (Ibid). En enkätstudie 

gjord i Sverige bland 286 kvinnor och 13 män som arbetar på äldreboende och hemtjänst på 

totalt 6 olika enheter visar på att 41 % av de tillfrågade upplevde stressymptom. ”When 

compared with other jobs in Sweden absence because of illness was among the highest among 

staff working in elderly and disability care” (Engström, Ljunggren, 2006:2). Bidragande 

faktorer för de upplevda stressymptomen bland personal inom äldreomsorgen menar 

författarna är arbetsbelastning, samarbete, ålder, förväntningar och krav, personliga 

utveckling samt inre motivation (Ibid). 

Utbrändhet orsakas av en långvarig och allvarlig stress och som framför allt drabbar 

människor som arbetar med att hjälpa andra människor. Christina Maslach (1985) beskriver 

utbrändhet som ”Utbränning är ett syndrom med emotionell utmattning, depersonalisation 

och nedsatt personlig prestation som kan förekomma hos individer som arbetar med 

människor på något sätt. Det är en reaktion på den kroniska emotionella påfrestningen i att 

ha mycket att göra med andra människor, särskilt om de har bekymmer och problem. Man 

kan säga att det är en slags arbetsstress. Det har delvis samma skadeverkningar som andra 
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stressreaktioner, men det unika med utbränning är att stressens upphov ligger i den sociala 

interaktionen mellan hjälparen och den hjälpta” (Maslach, 1985:12).  

Utbrändhet kan visa sig genom fysisk utmattning, ökad känslighet för sjukdomar, 

psykosomatiska symptom, missbruk av alkohol eller läkemedel, nedsatt prestations förmåga, 

förlorad självaktning, lättirritation samt bristande bedömningsförmåga. På arbetsplatsen kan 

utbrändhet visa sig i form av försämrade arbetsprestationer, opersonlig och rutinmässig 

behandling av vårdtagarna, undvikande av kontakt samt hög frånvaro och arbetsbyte 

(Angelöw, 1999).  

 

Att hantera stress(återhämtning): Hur människor reagerar i samband med olika påfrestningar 

och situationer handlar främst om ens uppfattning och tolkning. Negativa tankar och en 

destruktiv inre dialog leder till en sämre självförtroende och en känsla av hjälplöshet. 

Oförmågan att hantera stress bygger ofta på en förvriden verklighet. Genom att förändra sitt 

tankemönster kan människor lära sig hantera stress på ett mer effektivt sätt.  

Några vanliga tankar som Angelöw (1999) menar kan ses som ett hinder för ett rationellt 

handlande kan vara: 

Svartvitt tänkande: Människor och händelser delas in i överdrifter, lyckas eller misslyckas. 

Det finns inget mellanting, inga nyanser. Tänket leder till en övertygelse om att ”det här 

kommer inte att gå”. Allt-eller–inget-tänket tar hårt på människor självförtroende och deras 

förmåga att hantera olika situationer. För att bryta detta tankemönster kan detta ”aldrig” bytas 

ut mot ett ”kanske”. 

Orealistiska mål: Människor med bristfälligt självförtroende har en tendens att ställa för höga 

krav på sig själva. Detta leder till att dessa mål ofta är svåra att uppfylla och risken för att 

misslyckas är stor, vilket kan förstärka en redan försämrad självbild. Ord som ”borde” och 
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”måste” hör till detta tankemönster. Resultatet blir en påminnelse om allt som inte gjorts, 

vilket ger upphov till skuldkänslor och besvikelser. Ord som ”skulle vilja” och ”vore bra” 

skulle kunna leda till en förbättrad självkänsla. 

Selektivt tänkande: Att ha ett selektivt tänk innebär att människor endast uppfattar det som 

passar in eller som bekräftar deras nuvarande attityder eller sinnestillstånd. Det kan 

exempelvis handla om att man enbart tar till sig negativa kommentarer och bortser från de 

positiva som sägs. Man fastnar och håller sig kvar vid det negativa medan det positiva trängs 

bort. Genom att ta fasta på det positiva kan människor utveckla en mer mångsidig syn på 

livet. 

2:3 KASAM 

Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky, han menade att vi hela tiden rör oss 

mellan två poler, hälsa och ohälsa. Och att vi kan uppleva världen som konkret och 

strukturerad eller som ett brus som inte riktigt går att ta på. Genom att fokusera på 

hälsofrämjande faktorer, de faktorer som bidrar till att skapa en rörelse mot den friska polen, 

snarare än sjukdomen i sig skulle detta kunna leda till en ökad förståelse för hur människor 

kan hantera och anpassa sig gentemot stressfulla situationer och därmed öka sin hälsa och 

välbefinnande ”Det salutogenetiska synsättet får oss, mer pessimistiskt, att fokusera på det 

övergripande problemet att aktivt anpassa sig till en omgivning som ofrånkomligen är rik på 

stressorer” (Antonovsky, 2005:35). Stressorer finns överallt och personer med ett starkt 

KASAM  som ser dem som utmaningar snarare än problem drabbas mer sällan av ohälsa, till 

skillnad från de personer som gör sig själva till offer. Antonovsky (2005) menar inte att 

KASAM ska ses som en coping strategi utan personer med ett starkt KASAM väljer den 

coping strategi som verkar bäst lämpad för att hantera den stressor som personen utsätts för. 
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Antonovsky (2005) har delat upp känsla av sammanhang i tre olika komponenter, 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att ha ett starkt KASAM ska personen ha 

höga värden på dessa komponenter. 

Begriplighet: Syftar till i vilken utsträckning människor upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässig, strukturerad och tydlig snarare än kaotisk och oväntad. En person med en hög 

känsla av begriplighet ser framtida händelser som förutsägbara, eller när de kommer som en 

överraskning klara av att göra dem gripbara (Ibid). 

Hanterbarhet: Handlar om hur människor upplever att de resurser som står till ens förfogande 

är till hjälp gentemot de krav som ställs. Resurserna kan vara under ens egen kontroll eller 

kontrolleras av någon som man känner att man kan räkna med så som ens partner, vänner, 

kollegor eller Gud. Tråkiga saker händer i livet men genom att ha en hög känsla av 

hanterbarhet känner man sig inte som ett offer för omständigheterna utan reder sig trots 

situationen (Ibid). 

Meningsfullhet: Kan ses som motivationskomponenten, att man känner att livet har en 

känslomässig mening och att de problem eller krav man kan ställas inför är värda 

engagemang och hängivelse. Vid en tråkig händelse väljer personen med en hög 

meningsfullhet att konfronteras med utmaningen och försöker finna en mening med händelsen 

och göra sitt bästa för att ta sig igenom. Personer med ett starkt KASAM berättade alltid 

områden i livet som var viktiga för dem, som de var engagerade i och som hade betydelse för 

dem. Dessa områden sågs som utmaningar värda engagemang och känslomässig investering.  

Sammanfattningsvis kan KASAM definieras enligt följande: ”Känslan av sammanhang är en 

global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig 

dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 

livets gång är strukturerande, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att 
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man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa 

krav är utmaningar, värda investering och engagemang” (Antonovsky, 1996:46). 

De tre komponenterna är tätt sammanflätade och skapar tillsammans en helhet. Dock så kan 

personer ibland ligga högt på en komponent men lågt på en annan, detta kan gälla både 

tillfälliga situationer och livssituationer. När vi ställs inför olika krav så krävs det en tydlig 

bild av kraven och vilka resurser som krävs för att klara av dem, därav är denna kombination 

ovanligt förekommande. Kombinationen hög begriplighet och låg hanterbarhet leder till ett 

starkt tryck mot förändring, vilken riktning denna förändring tar bestäms av känslan av 

meningsfullhet. Vid ett stort engagemang och förståelse för de problem som man står inför 

kommer motivationen att finna resurser för att lösa situationen vara drivande. Utan 

motivationen att söka efter resurser kommer världen snart bli obegriplig och personen ger 

upp. Vid kombinationen hög begriplighet och hanterbarhet och låg meningsfullhet är 

personen medveten om situationen, har alla resurser till förfogande men bryr sig inte. Detta 

kommer att gör att kontrollen över resurserna försvinner och förståelsen bleknar. Vid låg 

begriplighet och hanterbarhet och hög meningsfullhet förväntas personen bry sig och ha ett 

stort engagemang i sitt sökande efter förståelse och resurser. Meningsfullheten anses vara den 

viktigaste komponenten, utan den är varken begripligheten eller hanterbarheten särskilt 

långvarig. Därefter anses begripligheten vara den viktigaste komponenten eftersom 

hanterbarheten kräver förståelse. KASAM är en balansgång som hela tiden är i rörelse. 

2:4 Kritik mot begreppet KASAM 

I boken Röster om KASAM (1998) beskrivs Kumlins kritiska syn mot begreppet KASAM av 

Ludvigsson. Han menar att Antonovkys sätt att beskriva hälsa - ohälsa på en skala enbart 

visar på ett skalsteg. Hälsa och ohälsa bör inte enbart ses som frånvaro av sjukdom och detta 

är något som jag tror Antonovsky ville få fram, att trots sjukdom så kan en person anse sig ha 
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hälsa och därmed ett högt KASAM. KASAM är ett begrepp inom det hälsofrämjande 

synsättet dock tyckte jag mig i ett flertalet studier se att Känslan av Sammanhang snarare var 

ett mått på sjukdom än hälsa, det vill säga fokus låg ofta på frånvaro av KASAM. En fråga 

som då kan ställas är om begreppet används så som Antonovsky menade? Kumlin menar även 

att psykosociala strukturer inte kan ses som orsak till all ohälsa, utan att detta är fel och 

vilseledande. Antonovsky menar att vi bygger upp vårt KASAM under de första trettio åren. 

Detta menar Kumlin är ett hinder och att KASAM således inte skulle kunna förändras, helst 

ökas. Jag vill gärna tro att vi människor kan utvecklas och förändras även efter det att vi fyllt 

trettio år, och därmed även kunna förändra vårt KASAM. Att säga att vi är fast i ett visst 

KASAM kan vara ett hinder och kanske till och med leda till ett sämre KASAM. Kumlin 

menar även att Kumling ger även kritik mot KASAM-faktorernas förhållande till hälsan, han 

menar att en faktor kan vara både positiv och negativ för hälsan. Kritik riktas även mot att 

KASAM inte skulle vara en coping strategi utan att en person med högt KASAM väljer den 

strategi som för tillfället verkar mest lämpad. Kumlin vill dock hävda att KASAM endast är 

en stresshanteringsstrategi (Ludvigsson, 1998). 

Forskning bland empiriska studier av KASAM formuläret försöker bland annat visa på hur 

Känslan av Sammanhang kan påverkar vår hälsa. En granskning av 458 vetenskapliga 

publikationer samt 13 doktorsavhandlingar visade på att KASAM formuläret är tillförlitligt 

instrument för att mäta hur människor hanterar stressfulla situationer och samtidigt har hälsa; 

”The SOC scale seems to be a reliable, valid, and cross culturally applicable instrument 

measuring how people manage stressful situations and stay well” (Eriksson, Lindström, 

2005). 

 Förutom de två original skalorna med 29 frågor och 13 frågor, finns det ett flertal versioner. 

En anledning som uppges till detta är att de två original skalorna är för långa. Antonovsky 

uttryckte aldrig nivåerna för vad som räknas som ett normalt KASAM. Dock så finns det 
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flertalet studier som delat in KASAM poängen i lågt, medel respektive högt KASAM. 

Antonovsky (2005) hade endast tagit fram ett medelvärde från elva olika studier, detta skulle 

dock endast ses som en fingervisning för läsaren.  

2:5 Äldreomsorgen och ohälsa 

En rapport från 2011 framtagen av kommunal visar på att under de senaste 30 åren har skett 

ett minskat intresse för att arbeta inom omsorgsbranschen. Enligt rapporten skulle denna 

minskning kunna bero på dåliga anställningsvillkor och dåliga löner. Möjligheten till 

heltidsanställning inom äldreomsorgen är begränsad, arbetsmiljön är ofta bristfällig och 

medellönerna är lägre än i mansdominerande yrken med samma krav (Wondmeneh, 2011). 

 Arbetsmiljöverket har under de senaste åren utfört inspektioner inom den kommunala 

omsorgen. De har främst tittat på arbetsställningar, tunga lyft, trånga arbetsutrymmen samt 

psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljörisker. Dessa faktorer anses ha en 

bidragande effekt till en ogynnsam utveckling av hälsan (Arbetsmiljöverket 1).  

En studie gjord i Norden där deltagandet var Sverige(483) Danmark(704) Norge( 663) och 

Finland(597) visar på att hög arbetsbelastning i kombination med låg arbetstillfredsställelse 

och kontroll ökar risken för sjukskrivning (Elstad, Vabo, 2008). Detta styrks av en rapport 

gjord av Kommunal som visar på att kvinnor anställda av kommunen är långtidssjukskrivna 

tre gånger oftare än andra på arbetsmarknaden. De menar på att sjukskrivningarna hänger 

samman med att personaltäthenen inom vårdsektorn blivit allt sämre och att de tillfälliga 

anställningarna ökat (Wondmeneh, 2005). 

Vårdtagarna inom äldreomsorgen blir äldre och sjukare vilket ökar kravet på kunskaper samt 

arbetsbelastning hos personalen. Vid besparingar tas det sällan hänsyn till vilka konsekvenser 

detta får i arbetsmiljön. Arbetet är kvalificerat och kräver kunskap inom ett flertal områden. 
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Den vanligaste orsaken till arbetsskador är orsakade av belastningsergonomiska faktorer dock 

så är det de psykosociala och organisatoriska faktorerna som ökar mest (Arbetsmiljöverket 1). 

Att arbeta med människor skapar ofta engagemang och en känsla av tillfredställelse. När det 

dock saknas förutsättningar för att utföra ett professionellt arbete kan det uppstå känslor av 

otillräcklighet som medverkar till en ökad psykisk belastning (Arbetsmiljöverket 2). En 

artikel som visar på att den psykiska belastningen är omfattande inom vårdyrket är 

Compassion Fatigue: Considerations for Working with the Elderly som beskriver en ny typ 

av utbrändhet så kallad “Compassion fatigue”.  Denna utbrändhet drabbar personer som 

arbetar inom olika omsorgsyrken. Detta kan ge sig i uttryck olika beroende på person, dock 

finns det fem karaktäristiska egenskaper. (1) Minskad oro för patienten, (2) minskad empati 

för patienten, (3) psykisk och emotionell trötthet, (4) ökat arbetsmissnöje och (5) känslor av 

hopplöshet relaterade till arbetet som även övergår till det privata livet. Författarna menar att 

vårdpersonal är en högrisk grupp för denna typ av utbrändhet (Leon, Altholz, 1999). 

Den psykiska ohälsan tillsammans med andra faktorer så som otydliga förväntningar på 

arbetsinsats, arbetsmängd och tidspress utgör detta en väsentlig risk för ohälsa och 

sjukskrivningar (Arbetsmiljöverket 3). 

En enkätstudie gjord i Kristianstad bland 580 undersköterskor på äldreboenden visar på att en 

bra sammanhållning i arbetsgruppen kan leda till en utvecklad kompetens samt att förverkliga 

sig själv i sin tur kan leda till ett ökat välmående och kan förhindra stressreaktioner (Dackert, 

2010).  

Belastningsbesvär står för nästan två tredjedelar av alla anmälda arbetssjukdomar. Skador i 

muskler, senor och leder är bland de vanligaste skälen till att människor är sjukskrivna. En 

tredjedel av belastningssjukdomarna drabbar nacke och skuldror samt en femtedel av ryggen. 

Faktorer som påverkar är bland annat tunga lyft, ensidiga och upprepade moment samt 

kombinationen stress och fysisk belastning. Forskning har visat på att kombinationen fysisk 
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belastning i samband med stress ökar risken för belastningsbesvär. Psykisk påfrestning leder 

till en ökad muskelspänning som ofta fortgår efter avslutat arbete (Arbetsmiljöverket 3). 

2:6 Problemformulering 

Den psykiska och fysiska ansträngning som personal inom äldreomsorgen utsätts för kan hos 

personer med en låg Känsla av Sammanhang enligt Antonovsky (2005) öka risken för ohälsa. 

I artikeln ”Compassion fatigue” menar författarna att vårdpersonal är en högriskgrupp för 

denna typ av emotionella utbrändhet (Leon, Altholz Judith, 1999). Att tappa engagemang och 

meningsfullhet i arbetet med människor innebär inte endast en risk för den egna hälsan utan 

även för vårdtagarna. Flera kommunala rapporter visar på att förutsättningarna att utföra ett 

gott arbete inom äldreomsorgen är bristande. Faktorer som små möjligheter att påverka 

arbetsförhållanden, arbetstider, lön samt tunga, ensidiga och upprepade lyft kan leda till 

stressrelaterad ohälsa. Hur personer väljer att hantera dessa stressorer menar Antonovsky 

(2005) är avgörande för hälsan.  

2:7 Syfte 

Syftet är att kartlägga personalens känsla av sammanhang och genom analys och tolkning av 

resultatet kunna se om eventuella insatser kan sättas in för att öka personalens KASAM och 

därmed deras hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. 

2:8 Frågeställningar 

 Hur stor känsla av sammanhang har personalen på ett äldreboende? 

 Kan uppfattningar kring arbetsplatsen sättas i relation till personalens Känsla av 

Sammanhang? 
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3. Metod 

 

3:1 Urval 

Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval (Trost, 2007) som innebär att urvalet väljs efter 

lämplighet. Enda kravet för att få delta i undersökningen var en anställning (tim- eller fast) på 

boendet. Enkätundersökning utfördes på tidigare arbetsplats, detta valdes då kontakter fanns 

samt de anställda arbetade inom äldreomsorgen vilket var studiens huvudsakliga syfte. Totalt 

delades 50 enkäter ut, och 22 av dessa besvarades. Bortfallet blev större än väntat detta kan 

bero på tidsbrist. På arbetsplatsen finns fyra avdelningar, både demens och vårdavdelning. 

Arbetsplatsen består till största del av kvinnor och det arbetar ungefär 70 personer på boendet, 

räknat med både fastanställda och vikarier.  

3:2 Design 

Valet av ansats är en kvantitativ studie av deskriptiv karaktär. Med detta menas att studien 

endast beskriver hur något ser ut. Deskription används då frågeställningarna är av allmän art 

och lämpar sig därför för översiktliga studier. Deskription är en empirisk studie, men det kan 

finnas skäl till att tillföra värderingar i studien om det har som syfte att förbättra exempelvis 

organisationen (Ejvegård, 2003). Studien är också en tvärsnittsstudie då syftet med studien 

var att mäta attityder och förhållningsätt vid en viss tidpunkt (Ibid).  

3:3 Datainsamling 

Kontakt togs via telefon med ansvarig för verksamheten. Jag hänvisades vidare till 

avdelningssamordnare. Godkännande ficks av samordnaren att dela ut enkäterna på alla fyra 

avdelningar. Totalt delades 50 enkäter ut av mig på fyra avdelningar och personalen 

informerades även muntligt om enkäten samt att de gärna fick visa enkäten för de nya som 

kom vid skiftbyte. Enkäten lades inne på kontoret och insamlade enkäter lades i samma hög 
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längst under. Dagen efter samlades enkäten in, det hade då skett fyra skiftbyten på 

arbetsplatsen. Detta är en brist för studiens validitet och reabilitet då detta inte anses etiskt 

korrekt. 

Då syftet med studien var att kartlägga personalens KASAM kändes det självklart att använda 

Antonovkys (2005) KASAM-formulär. Frågeformuläret (se bilaga 2) är standardiserat och 

varje fråga mäter en av de olika komponenterna. Antonovky (2005) har tagit fram en 

förkortad version av orginalformuläret som innehåller 13 frågor med en poängsättning mellan 

13 och 91. Tretton frågors formuläret valdes att användas i undersökningen på grund av 

tidsaspekten då personalen skulle fylla i formuläret. Kort formuläret innehåller fyra frågor om 

meningsfullhet, fem frågor om begriplighet samt fyra frågor om hanterbarhet. Formuläret är 

ett självskattningsformulär och bygger på att frågorna besvaras på en skala från 1 till 7. Vid 

fem av frågorna vänds poängsättningen så att 1 poäng blir 7 poäng och vice versa. I enkäten 

ombads respondenterna svara på frågorna i relation till deras arbete. 

En studie visar även på att de variabler som bidrar till den självupplevda stressen är 

arbetsbelastning, samarbete, ålder, förväntningar och krav samt personlig utveckling och inre 

motivation (Engström, Ljunggren, 2006). Med denna studie som bakgrund lades utöver 

KASAM- formuläret sex egen formulerade frågor till, som handlade om ålder, om de arbetade 

hel eller deltid, antal år inom yrket, hur de upplever sin arbetsplats, hur väl insatta de var i 

verksamhetens mål och vision samt om de var stolta över deras yrke. De tre som handlade om 

upplevelse, mål och vision samt stolthet var frågor kring attityder om arbetsplatsen. För att 

underlätta för respondenten besvarades även dessa på en självskattningsskala mellan 1 och 7. 

Då det finns en benägenhet att centralisera svaren menar Ejvegård (2003) att attitydskalor 

alltid ska ha ojämnt antal steg.  
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Arton av nitton frågor besvaras på en intervallskala, skalnivån medför en rangordnings 

möjlighet mellan variabler, samt ger en möjlighet att se skillnadernas storlek samt gör det 

möjligt att ange variablernas median, medelvärde och spridningsmått (Trost, 2012). Endast 

frågan om de arbetade hel eller deltid besvarades på en nominalskalnivå. 

3:4 Dataanalys 

För att sammanställa data användes programmet SPSS (SPSS Statistics 20). KASAM 

poängen för varje individ räknades ut för hand och lades sedan i SPSS som sammanställde 

poängen. Därefter delades poängen in i grupper detta valdes att göras efter en finsk studie där 

de valde att gruppera poängen i lågt 21-59, medel 60-74, samt ett högt 75-91  KASAM 

(Luutonen. et.al. 2011). I denna studie sattes KASAM poängen i förhållande till olika 

bakgrundsvariablerna för att se om KASAM kan sättas med dessa. Dessa resultat presenteras i 

låddiagram för att få en överskådlig bild. 

3:5 Etiska överväganden 

Under hela processen har hänsyn tagits till de forsknings etiska regler som finns. 

Informationskravet har sin grund i att forskaren upplyser deltagarna om deras villkor i 

undersökningen, deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtycketskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över 

sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att insamlade uppgifter inte kommer att 

lämnas ut till utomstående. Med nyttjandekravet menas att insamlade uppgifter endast 

kommer att användas i studie syfte (Ibid). Dessa krav presenterades i missivbrevet (se bilaga 

1). Jag valde att inte ta med kön i frågeformuläret, detta då det fanns få män bland personalen 

och risken att dessa skulle kunna känna sig utpekade skulle kunna leda till att de ej vill deltaga 

eller att de inte svarar ärligt på frågorna. 
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4. Resultat 

Figur 2 visar på att Känslan av Sammanhang bland personalen varierade mellan 49 poäng till 

90poäng, där medianen är 67,5 poäng. 18 % (n=4) hamnade i kategorin lågt KASAM. 55 %  (n=12) 

hamnade i gruppen medel KASAM, samt 27 %  (n=6) hade högt KASAM. 

 

 

Fig 2. Visar personalens (N=22) KASAM poäng. Lågt KASAM (21-59) medel (60-74) 

högt (75-91). 
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Komponenten Hanterbarhet hade en median på 21 poäng. Variationsvidden låg mellan 13 

poäng och 28 poäng (N=22). 73 % (n=16) hade 21 poäng eller högre på denna komponent.  

Komponenten Begriplighet uppvisade en median på 25 poäng för arbetsplatsen. 

Variationsvidden var mellan 18 poäng och 38 poäng (N=22). 45,5 % (n=10) hade poäng som 

låg under medianen. Varav 54,5 % (n=12) hade 25 poäng eller högre. 

Medianen för komponenten Meningsfullhet bland personalen var 22 poäng, där 

variationsvidden låg mellan 16 poäng och 28 poäng (N=22). 41 % (n=9) hade en lägre poäng 

än medianen för arbetsplatsen. 59 % (n=13) hade 21 poäng eller högre.  

Nedan presenteras resultatet av variablerna: 

Av de som besvarade enkäten arbetade 59 % (n=13) deltid och 41 % (n=9) arbetar heltid. Den 

största åldersgruppen på arbetsplatsen var 36-45 år som stod för 36 % (n=8). Därefter var det 

27 % (n=6) som var mellan 26-35år. 18 % (n=4) var i åldern 46-55år. 14 % (n=3) var i 

åldergruppen 18-25år. Endast 5 % (n=1) var 56 år eller äldre.  

41 % (n=9) uppgav att de arbetade heltid samt 59 % (n=13) personer arbetar deltid. På 

arbetsplatsen var det 32 % (n=7) som har arbetat 21 år eller längre inom yrket. 27 % (n=6) har 

arbetat i 11-15år. 23 % (n=5) personer uppgav att de arbetat mellan 1-5 år. 14 % (n=3) har 

arbetat mellan 6-10 år. 5 % (n=1) har arbetat mellan 16-20 år.  
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Vid frågan hur de upplevde sin arbetsplats (fig 3) där 1 var rolig och utvecklande och 7 

Stressig och tung, svarade 5 % (n=1) att den upplevde arbetsplatsen som en etta. 9 % (n=2) 

upplevde arbetsplatsen som en tvåa. 9 % (n=2) upplevde arbetsplatsen som en trea. 32 % 

(n=7) svarade att de upplevde arbetsplatsen som en fyra. 9 % (n=2) uppgav en femma som 

svar. 27 % (n=6) uppgav en sexa som svar. 9 % (n=2) upplevde arbetsplatsen som en sjua 

 

Fig 3. Personalens upplevelse av arbetsplatsen. Antal personal=Frequency (N=22). 
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Vid frågan om de ansåg sig vara insatta i verksamhetens mål och vision (fig 4) där 1 var Ja, 

absolut och 7 Nej, inte alls, svarade 27 % (n=6) som svarade ett och ansåg sig ha en tydlig 

bild av arbetsplatsens mål och vision. 14 % (n=3) uppgav en tvåa som svar. 23 % (n=5) 

uppgav en fyra som svar. 14 % (n=3) svarade fem, samt 23 % (n=5) uppgav en sexa som svar. 

Observera att ingen svarat 7 som svarsalternativ och därav har denna utgått i tabellen. 

 

Fig 4. Hur väl insatt personalen är i verksamhetens mål och vision. Frequency =Antal 

personal (N=22). 
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Vid frågan om de var stolta över sitt yrke (fig 5) där 1 representerade Ja, absolut och 7 Nej, 

inte alls svarade hela 55 % (n=12) en etta. 9 % (n=2) gav en tvåa som svar. 5 % (n=1) uppgav 

en trea. 9 % (n=2) uppgav en fyra som svar. 9 % (N=2) hade kryssat i femma. 14 % (n=) hade 

svarat sju, det vill säga de var inte alls stolta över sitt yrke. 

 

Fig 5. Visar personalens stolthet över sitt yrke. Antal personal =Frequency (N=22). 
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Nedan presenteras Variablerna i förhållande till KASAM poängen. Då resultatet presenteras 

på en intervall skala valdes låddiagram som presentation för resultatet. Detta då diagrammen 

ger en god överblick över variablernas läge och spridning, samt ger en god fingervisning av 

datans fördelning. Låddiagram ger god möjlighet till att jämföra variablerna med varandra 

samt visar även om det förekommer extremvärden (Netmba). Diagrammen delar upp data i 

fyra delar, mini och maxi värde. Den undre kvartilen visar 25 procent av värdet medan den 

över visar på 75 procent av värdet. Lådan motsvarar 50 procent av alla inkomna svar. 

Medianen visas som ett svart streck och visar mittvärde av data. 

Figur 6 beskriver KASAM poängen i förhållande till om deltagarna arbetar hel eller deltid. De 

som arbetar heltid har en större variation i KASAM poängen dock är medianen i kategorin 

högt KASAM. De personer som arbetar deltid har ett medianvärde som hamnar i kategorin 

medel KASAM. 

 

Fig 6. Visar förhållandet mellan KASAM (poäng) och om personalen arbetade hel eller 

deltid (N=22). 
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Figur 7 uppvisar förhållandet mellan KASAM poängen och respondenternas ålder. 

Åldersgruppen 46-55 år har ett lågt median KASAM medan de övriga har ett median 

KASAM som ligger på medel. Dock ligger en person som är 56 år eller äldre högst i KASAM 

poäng. 

 

 

Fig 7. Visar på förhållandet mellan KASAM (poäng) och personalens ålder (N=22). 
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Figur 8 visar på antalet KASAM poäng i förhållande till hur länge deltagarna arbetat inom 

yrket. De som arbetat 1-5 år inom yrket ligger generellt höge i median värde än övriga. De 

visar även på en bred variation av KASAM poäng som ligger på strax under femtio poäng upp 

till 87 poäng. Dock föreligger det ytterligheter i både åldergrupperna 11-15 år samt 21 år och 

uppåt, som visar poäng på upp till 90. 

 

 

 

Fig 8. Visar förhållandet mellan KASAM (poäng) och hur länge personalen arbetat 

inom vården (N=22). 
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Figur 9 visar hur personalen upplever sin arbetsplats och hur upplevelsen förhåller sig till 

KASAM poängen. De som har en god upplevelse av arbetsplatsen ligger högt i median 

KASAM  än övriga. Även de som uppgett en fyra som svar har ett högt median KASAM. De 

som uppgett en femma samt en sjua ligger i kategorin lågt KASAM. 

 

 

 

Fig 9. Visar förhållandet mellan KASAM (poäng) och personalens upplevelse av 

arbetsplatsen (N=22). 
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Figur 10 illustrerar hur väl insatt personalen är i verksamhetens mål och vision i förhållande 

till KASAM poängen. Resultatet visar inte på några markanta skillnader, dock ligger de som 

anser sig ha en god kännedom om mål och vision något högre i KASAM poäng. Observera att 

ingen av deltagarna svarat nummer tre eller sju som representerade ”Nej, jag har ingen aning” 

och därav har denna fallit bort ur bilden. 

 

Fig 10. Illustrerar förhållandet mellan KASAM (poäng) och hur väl insatt personalen är 

i verksamhetens mål och vision (N=22). 
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Figur 11 visar personalens stolthet över sitt yrke i förhållande till KASAM poängen. Figuren 

visar att dem som är stolta över sitt yrke även har högre KASAM poäng än de som inte är 

stolta. Observera att ingen av deltagarna svara nummer sex och därav har denna fallit bort ur 

bilden. 

 

 

 

Fig 11. Visar på förhållandet mellan KASAM (poäng) i förhållande till hur stolt 

personalen är över sitt yrke (N=22). 
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5. Diskussion 

 

5:1 Metod diskussion 

Bortfallet i undersökningen blev stort 56 % (n=28), av totalt 50 utdelade enkäter kom endast 

22 tillbaka ifyllda. Detta skulle kunna bero på tiden som enkäterna låg ute på arbetsplatsen, 

som var ett dygn. Även om jag är medveten om att detta var en optimistisk tid att dela ut och 

samla in enkäter på så hade jag hoppats på ett större svarsantal. Andra anledningar till 

bortfallet skulle kunna vara tiden det tog att fylla i enkäten, tiden fanns helt inte för 

personalen att fylla i enkäten. Här dyker frågan upp vilket KASAM har personalen om de 

känner att de har så mycket att göra att de inte kan ta sig tio minuter att fylla i ett formulär? 

Ett stort metodfel som gjordes var att inga kuvert skickades med enkäterna för att säkerställa 

att ifyllda enkäter inte kunde läsas av arbetskollegor. Då svarsfrekvensen blev så pass låg kan 

inte validiteten i denna undersökning fastställas. Detta skulle kunna bero på att den dagen 

enkäten delades ut endast arbetade personer som inte var mottagliga för att svara på enkäten. 

Det kan ha vart en dag när det vart extra stressigt på avdelningarna och därav har inte 

personalen funnit tiden till att fylla i enkäten. Resultatet kan även ha påverkats beroende på 

om det just den dagen arbetade personer med högst KASAM dagen enkäten delades ut? Eller 

var det kanske personer med ett lågt KASAM som valde att svara på enkäten? Resultatet kan 

även ha påverkats av att frågorna upplevts som svåra att förstå, dock fylldes alla 

svarsalternativ i. Detta kan ses som positivt men då frågorna besvarade på en skala är det lätt 

att bara ringa in ett svar även om personen inte förstått frågan, detta gör att resultatet kan bli 

missvisande. En annan aspekt är att KASAM inte endast mäter Känslan av Sammanhang på 

arbetsplatsen utan involverar hela en persons livssituation (Anotnovsky, 2005). Även fast jag i 

början av enkäten bad deltagarna svara i relation till sitt arbete så är inte det något som jag 

med säkerhet kan garantera.  
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5:2 Resultat Diskussion 

 

Fördelningen av Känslan av Sammanhang på arbetsplatsen var 18 % (n=4) hade låga 

KASAM poäng (21-59), 55 % (n=12) fick medelpoäng (60-74) samt 27 % (n=6) hade höga 

KASAM poäng (75-91). En tvärsnittsstudie gjord i Sverige bland familj som vårdar anhöriga 

med Alzheimers i hemmet visar på att relationen mellan belastning och upplevd hälsa 

påverkades av vilken coping strategi de använde sig av. Resultatet visade på att individer med 

en hög Känsla av Sammanhang hade en bättre förmåga att använda framgångsrika coping 

strategier. Detta mättes i denna undersökning med KASAM formuläret, totalt deltog 2238 

personer i undersökningen (Andrén, Elmståhl, 2007). På äldreboendet hamnade personalens 

median KASAM på medelpoäng. Om personalen skulle bli mer medvetna om olika coping 

strategier skulle detta ha en positiv påverkan på deras Känsla av Sammanhang?  

Då det inte finns några anvisningar kring hur komponenternas poäng skall tolkas har jag valt 

att diskutera dessa i förhållande till arbetsplatsens medianvärde. Komponenten Hanterbarhet 

hade ett medianvärde på 21 poäng. Variationsvidden låg mellan 13 poäng och 28 poäng. 

Totalt hade 73 % (n=16) ett värde över medelvärdet. Detta skulle kunna tyda på att personalen 

upplever att de har goda resurser för att klara av arbetet. Resurser skulle i det här fallet kunna 

vara socialtstöd. Ett gott samarbete med sina arbetskollegor, där de hjälps åt och stöttar 

varandra och tillsammans skapar arbetsglädje främjar hanterbarheten i arbetet (Angelöw, 

2002). Ett gott socialtstöd kan även komma från chef och ledning, som har en betydande roll 

för personalens hälsa och välmående (Ibid). För att ha en hög hanterbarhet inom yrket är även 

rutiner viktiga. Att alla vet vad som förväntas av dem och att arbetsuppgifterna är tydliga. 

Andra resurser kan i detta fall vara materiella saker så som liftar, höj och sänkbara sängar med 

mera.  
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Komponenten Begriplighet uppvisade ett medianvärde på 25 poäng för arbetsplatsen. 

variationsvidden var mellan 18 poäng och 38 poäng. 45,5 % (n=10) hade poäng som låg 

under medianen. 54,5 % (n=12) hade 25 poäng eller högre. Över hälften av personalen hade 

poäng över medianvärdet. Begripligheten på arbetsplatsen är något lägre än hanterbarheten på 

arbetsplatsen, detta skulle kunna bero på att arbetet i sig är oförutsägbart. Personalen måste 

hela tiden vara i beredskap på att oförväntade situationer kan uppkomma då de arbetar med 

äldre och svårt sjuka människor, det kan vara allt från att någon ramlat till dödsfall. 

Arbetsplatsen kan ibland även uppfattas som kaotisk, speciellt för personal som arbetar på en 

demens avdelning som stod för tre av fyra avdelningar i denna undersökning.  

Medianen för komponenten Meningsfullhet bland personalen är 22 poäng, där 

variationsvidden låg mellan 16 poäng och 28 poäng. 41 % (n=9) hade en lägre poäng än 

medelvärdet för arbetsplatsen. 59 % (n=13) hade 21 poäng eller högre. Meningsfullheten 

inom vårdyrket trodde jag skulle vara högre. Att välja ett yrke där man som personal vårdar 

och tar hand om människor bör meningsfullhet vara en stor del av anledningen till varför 

personer söker sig till dessa arbeten och även anledningen till det känslomässiga 

utmattningssyndromet som beskrivs i artikeln ”Compassion Fatigue” (Altholtz, Leon, 1999). 

Här kan man fråga sig om personalen arbetar inom vården för att de ser det som givande och 

meningsfullt eller om de enbart ser det som en inkomstkälla? Jag kan tänka mig att de 

eldsjälar som finns inom äldreomsorgen och som gör det där lilla extra för att de äldre ska 

trivas och mår bra är de som har en hög meningsfullhet. 

Det var inga större skillnader i KASAM poäng beroende på om personalen arbetade hel eller 

deltid. De som arbetade deltid hade en större variation i KASAM poäng, skulle detta kunna ha 

sin grund i att denna kategori innehåller vikarier som egentligen kanske inte har som mål att 

arbeta inom vårdyrket? De som arbetar heltid har en mindre variation i KASAM poängen och 

ligger även högra i median än de som arbetar deltid. Ålder verkar inte heller ha någon större 
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betydelse för vilket KASAM man har. Dock utmärker sig den äldsta av deltagarna då denna 

ligger högst i KASAM poäng av alla. I studien Validity of Antonovsky´s sense of coherence 

scale: a systematic review (2005) fann de att Känslan av Sammanhang tenderar att öka med 

åldern. Detta var inget som generellt framgick i denna studie, ett större urval hade behövts för 

att kunna uttala sig om i fall den äldsta personalens KASAM är representativt eller om det 

enbart är en tillfällighet. 

Beroende på hur länge personalen arbetat inom yrket verkar inte heller ha göra någon större 

skillnad för personalens Känsla av Sammanhang. Störst spann har de som arbetat 21 år eller 

fler, de har KASAM poäng från femtio upp till nittio. Här kan det tänkas att de som arbetat 

länge inom äldreomsorgen och har ett högt KASAM också är personal som trivs med sitt 

arbete och ser det som meningsfullt. En annan fundering blir även de som arbetat så länge och 

har ett lågt KASAM, trivas de inte med sitt arbete? Varför hade i så fall stannat kvar? 

Bekvämlighet? Tron att de inte kan eller vågar söka sig vidare? Anser sig för gamla för att 

vidare utbilda sig? Här hade det var intressant att se om KASAM teorin stämmer genom 

exempelvis se på sjukdagar eller göra kvalitativa intervjuer samt mäta den objektiva hälsan 

genom rutin kontroll hos läkare, då dessa personer i teorin skall ha en sämre hälsa än övriga.  

Resultatet visar ett tydligt mönster när det kommer till frågan hur KASAM förhåller sig till 

hur personalen upplever sin arbetsplats. Den personal som upplever sin arbetsplats som rolig 

och utvecklande ligger även högre i KASAM. Dock så tenderar majoriteten av personalen 

uppleva arbetsplatsen mer åt stressig och tung hållet. Här skulle chef och ledning kunna gå in 

och försöka förbättra personalens upplevelse av deras arbetsplats för att på så sätt stärka 

KASAM och i teorin öka sin personals hälsa. En studie som utvärderat ett 

interventionsprogram för personal inom tolv olika äldreboenden, där interventionen var att 

utbilda personal till ”innovations ledare”. Undersökningen gjordes vid två tillfällen med arton 

månaders mellan rum. Studiens syfte var att genom Empowerment stärka personalen genom 
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goda arbetsförhållanden, hälsa och välmående samt utveckla och förbättra vårdkvalitén och 

personalens coping strategier. Resultatet visar att personalen en ökad arbetskontroll samt även 

förbättrades deras generella hälsa, dock skedde en ökning i psykosomatiska och muskulära 

symptom (Petterson, m.fl. 2006). Genom att använda sig av empowerment skulle 

arbetsplatsen kunna stärka sin personal och genom att få en ökad kontroll få ett ökat KASAM 

och därmed i teorin en bättre hälsa. 

Personal som arbetar mot ett gemensamt mål skapar en vi-känsla och känner delaktighet och 

ansvarstagande. Detta sker genom att de tillsammans skapar en vision som de kan ha som 

ledstjärna i sitt arbete. Genom att bryta ner målbilderna till individuella mål blir dessa mer 

konkreta för individen och därmed tydliggörs arbetsuppgifterna (Angelöw, 2002). En viss 

skillnad kan urskiljas i personalens KASAM beroende på om de anser sig insatta i 

verksamhetens mål och vision. Generellt sett så ju bättre insatt personalen anser sig vara desto 

högre median KASAM jämförelsevis med de som anser sig vara dåligt insatta, som har ett 

läge median KASAM. Dock varierar KASAM dessa två grupper. Jag tänker mig att det är av 

stor vikt för personalen att ha tydliga och klara direktiv om verksamhetens mål och vad som 

förväntas av dem på en individuell nivå, att se sin del i det stora hela och förstå att deras del är 

av stor vikt för att verksamheten skall fungera. Jag tror även det är viktigt att skapa den där vi-

känslan som Angelöw (2002) nämner. Ofta finns det starka viljor inom varje arbetsplats och 

då främst inom kvinnodominerande yrken, därför kan det vara extra viktigt att få in 

personalen på samma linje och tydlig göra målen och vägen dit. 

Vid frågan om personalen är stolt över sitt yrke i förhållande till KASAM poäng så kan ett 

tydligt mönster urskiljas, den stolta personalen ligger något högre i KASAM poäng. Jag 

tänker mig att de som är stolta över sitt yrke har en god insikt i vad deras arbete har för 

betydelse för andra människor.  
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5:3 Slutsats 

Jag gillar idén med begreppet KASAM, och tror att generellt så är personer med ett högt 

KASAM friskare. Dock så hittade jag ingen definition där Antonovsky förklarar begreppen 

hälsa - ohälsa. En person med någon form av handikapp kan ändå ha ett högt KASAM och 

vara hälsosam. Handlar KASAM mer om psykisk ohälsa snarare än fysisk ohälsa? Om en 

person mår dåligt psykiskt förutsätter det då en sämre fysisk hälsa? Det hade vart intressant att 

se närmre på hur psykisk och fysisk hälsa förhåller sig till varandra. 

Jag saknade även en konkret tolkning av KASAM formuläret. Jag hade gärna sett en större 

övergripande studie där syfte var att ta fram ett medelvärde för KASAM poängen för att ha 

något att luta sig tillbaka mot. 

Min studie handlade om att inventera Känslan av Sammanhang bland personal på 

äldreboende, för att på så sätt se om förändringar i verksamheten skulle kunna göras. Några av 

frågorna som lades till hade som syfte att se om någon speciell grupp hade speciellt högt eller 

lågt KASAM. De tre andra tillagda frågorna hade som syfte att se på KASAM i en större bild 

i förhållande till arbetsplatsen. Där visade det sig att yrkesstolthet samt hur de upplevde 

arbetsplatsen kunde sättas i relation till Känslan av Sammanhang. Genom att arbeta 

hälsofrämjande med de delar i verksamheten som fungerar samt arbeta preventivt på olika 

nivåer där förbättring behövs tror jag detta kan leda till en personal som ökar sin hälsa och 

välbefinnande och därmed skulle kunna få en ökad arbetslust och engagemang. En sådan 

förbättring skulle kunna ses som positiv både för individen men även för hela verksamheten.  
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Bilaga 1- Missivbrev 

Känsla av sammanhang bland personal på äldreboende. 

Jag som utför undersökningen heter Camilla Dannberg och studerar på Hälsopedagogiska 

programmet vid Gävle Högskola med inriktningen folkhälsa. Jag ska nu börja skriva på min 

C-uppsats.  

Enkäten kommer att genomföras på Hasselparkens vårdboende under dagarna 9/5 och 10/5. 

Jag kommer att finnas på plats och själv dela ut och samla in enkäterna. I fylld enkät lämnas 

på kontoret på respektive avdelning. 

Vad är KASAM? 

Begreppet KASAM myntades av Aaron Antonovsky, han menade att vi hela tiden rör oss 

mellan två poler, hälsa och ohälsa. Och att vi kan uppleva världen som antigen konkret och 

strukturerad eller se världen som ett brus som inte riktigt går att ta på. Genom att fokusera på 

hälsofrämjande faktorer, de faktorer som bidrar till att skapa en rörelse mot den friska polen, 

snarare än på de sjukdomsframkallande faktorerna skulle detta kunna leda till en ökad 

förståelse för hur människor kan hantera och anpassa sig gentemot stressfulla situationer och 

därmed öka sin hälsa och välbefinnande. 

Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga personalens känsla av sammanhang och genom analys 

och tolkning av resultatet kunna se vart eventuella insatser kan sättas in för att öka 

personalens KASAM och därmed deras hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. 

 

 



 
 

Frågeställningar: 

 Hur stor känsla av sammanhang har personalen på ett äldreboende? 

 Finns det några individrelaterade faktorer som kan sättas i relation till KASAM? 

Deltagandet i undersökningen är helt frivillig och du kan närsomhelst avbryta din medverkan. 

Enkätsvaren kommer att avidentifieras och insamlad data kommer endast att användas i studie 

syfte. 

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta mig 

Tel: 0735-349975 

E-mail: hhp09cdg@student.hig.se  

Tack för din medverkan! 

Camilla Dannberg 

Gävle, onsdag den 2 maj 2012

mailto:hhp09cdg@student.hig.se


 
 

Bilaga 2 

KASAM- Enkät 

 

För att resultatet ska bli så säkert som möjligt ber jag dig att svara på frågorna i relation till 

ditt arbete. Ringa in den siffra mellan 1 och 7 som stämmer bäst in på din upplevelse. 

1. Hur gammal är du? 

18-25    26-35    36-45    46-55   56-äldre 

 

2. Hur länge har du arbetat inom vården? 

1-5 år    6-10 år    11-15år    16-20år   21år eller fler 

 

3. Är du hel eller deltids anställd? 

Heltid    Deltid 

 

4. Hur upplever du din arbetsplats? 

Rolig och utvecklande 1  2  3  4  5  6  7 Stressig och tung 

 

5. Upplever du att du är väl insatt i verksamhetens mål och vision: 

Ja, jag är väl insatt 1  2  3  4  5  6  7 Nej, jag har inte en aning 

 



 
 

6. Känner du dig stolt över ditt yrke och det arbete du utför? 

Ja, absolut 1  2  3  4  5  6  7 Nej, inte alls 

 

7. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring 

dig? 

 

Mycket sällan 1 2 3 4 5 6 7 Mycket ofta 

 

 

 

8. Har det hänt att du har blivit överraskad av beteendet hos personer, som du 

trodde du kände väl? 

 

Har aldrig hänt 1 2 3 4 5 6 7 Händer ofta 

 

9. Har det hänt att personer du litat på gjort dig besviken? 

 

Har aldrig hänt 1 2 3 4 5 6 7 Händer ofta 

 

 

10. Hittills har ditt liv... 

 

Helt saknat mål och mening 1 2 3 4 5 6 7 Genomgående haft mål och mening 

 



 
 

 

11. Känner du dig ofta orättvist behandlad? 

 

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sällan/aldrig 

 

 

12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation, och inte vet vad 

du ska göra? 

 

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sällan/aldrig 

 

 

13. Är dina dagliga sysslor en källa till... 

 

Nöje och djup tillfredställelse 1 2 3 4 5 6 7 Smärta och leda 

 

 

14. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

 

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sällan/aldrig 

 

 

 

15. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

 



 
 

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sällan/aldrig 

 

 

 

16. Många människor känner sig ibland som en "olycksfågel". Hur ofta har du känt 

det så? 

 

Aldrig 1 2 3 4 5 6 7 Mycket ofta 

 

 

17. När något har hänt, har du vanligen funnit att du... 

 

Över-/undervärderat dess betydelse 1 2 3 4 5 6 7 Sett realistiskt på saken 

 

 

18.  Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt 

dagliga liv? 

 

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sällan/aldrig 

 

 

19. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

 

Mycket ofta 1 2 3 4 5 6 7 Mycket sällan/aldrig 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


