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Sammanfattning 

Psykiska besvär har de senaste åren framträtt som en av de ledande 

orsakerna till sjukfrånvaro för personal inom vård och omsorg, och det 

finns en tydlig koppling till den psykosociala arbetsmiljön. Känsla av 

sammanhang (KASAM) och self-efficacy har i tidigare forskning haft 

ett samband den psykosociala arbetsmiljön och syftet med nuvarande 

studie är att undersöka om sambandet återfinns även för anställda 

inom vård och omsorg. I undersökningen användes en enkät bestående 

av work related sense of coherence (WSOC), Occupational Self-

Efficacy Scale (OSES) samt för psykosocial arbetsmiljö Karasek och 

Theorells krav, kontroll och stöd baserat på items från QPSNordic -34. 

Enkäten administrerades till 155 anställda inom vård och omsorg och 

54 besvarades. Resultatet visade signifikanta positiva korrelationer 

mellan KASAM, self-efficacy och kontroll samt stöd. KASAM och 

self-efficacy korrelerade signifikant negativt med krav. En multipel 

regressionsanalys visade att self-efficacy bidrar med förklarad varians 

i krav och kontroll medan känsla av sammanhang bidrar med 

förklarad varians i stöd. Slutsatsen är att känsla av sammanhang och 

self-efficacy är användbara teorier för att arbeta strukturerat med att 

utveckla den psykosociala arbetsmiljön och främja en god hälsa hos 

de anställda.  

 

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, känsla av sammanhang, kasam, 

self-efficacy, vård och omsorg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Psychological conditions has over the past years emerged as one of 

the most prominent causes of absenteeism for employees in healthcare 

and there is a clear connection to the psychosocial work environment. 

Sense of coherence (SOC) and self-efficacy have in prior studies had a 

relation the psychosocial work environment and the aim of the present 

study is to examine if this relation also exists for employees in 

healthcare. In the present study a survey was used consisting of work 

related sense of coherence (WSOC), occupational self-efficacy scale 

(OSES) and for the psychosocial work environment Karasek and 

Theorell’s demand-control-support model based on items from the 

QPSNordic -34. The survey was administered to 155 employees in 

healthcare and 55 were returned. The result show significant positive 

correlations between SOC, self-efficacy, control and support. SOC 

and self-efficacy had a significant negative correlation with demand. 

A multiple regression analysis showed that self-efficacy contributes 

explained variance to demand and control whereas SOC contributes 

explained variance to support. The conclusion is that SOC as well as 

self-efficacy is useful theories in working structurally with developing 

the psychosocial work environment and promote the wellbeing of the 

employees.  

 

Keywords: Psychosocial work environment, sense of coherence, SOC, 

self-efficacy, healthcare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Känsla av sammanhang, self-efficacy och den psykosociala 

arbetsmiljön inom vård och omsorg 

Enligt Försäkringskassan (2014) är den mest framträdande orsaken till 

sjukfrånvaro längre än 14 dagar i Sverige psykiska problem så som definierat i 

Socialstyrelsens (2010) diagnoskoder ICD-10, där bland annat stress och utbrändhet 

ingår såväl som ångest och depression. I studien återfanns en tydlig koppling mellan 

den psykosociala arbetsmiljön och sjukfrånvaro till följd av psykiska diagnoser. I 

studien dras även slutsatsen att det är av stor vikt att tidigt identifiera och åtgärda 

psykosociala arbetsmiljöproblem för att kunna förebygga psykisk ohälsa och nedsatt 

arbetsförmåga. Vidare visade studien att negativ stress i arbetslivet tillsammans med 

stort ansvar för hem och familj kan skapa en sammanlagd livssituation som ökar risken 

för nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk sjukdom. Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johanson och Lundberg (2004) beskriver detta som det flexibla arbetet och menar att 

stress skapas ur rolldiffusionen mellan livets olika delar.  

En undersökning av arbetsmiljöverket (2011) visade hur individer utsatta för en 

bristande psykosocial arbetsmiljö med inslag av stress oftare än andra rapporterar 

sjukdomar och besvär. Psykiska diagnoser och beteendestörningar är den näst mest 

framträdande orsaken till sjukfrånvaro för personal inom vård och omsorg och är idag 

på den högsta nivån sedan 2006 med en stadig ökning sedan 2008 (Statistiska 

Centralbyrån, 2014). 

Psykosocial arbetsmiljö 

Enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska arbetet anpassas efter människors 

förutsättningar såväl fysiskt som psykiskt. Arbetets utformande ska även sträva efter 

social kontakt, personlig utveckling, variation och att sättas i ett sammanhang. Vidare så 

ska arbetets innehåll, teknik och organisation utformas för att undvika fysiska och 

psykiska belastningar som kan medföra ohälsa. Lagen ger dock inte någon närmare 

definition av den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets författning (AFS 

1980:14) om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön är menad att komplettera 

lagen i fråga om att ge närmare definiering av den psykosociala arbetsmiljön och dess 

tillämpning. Det är även upp till arbetsmarknadens parter att driva utvecklingen i frågan 

(AFS 1980:14). I AFS 1980:14 görs även tolkningen att arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160) inte endast ska syfta till att undvika psykiska och fysiska risker i arbetet 

utan även främja en strävan efter engagemang och arbetsglädje hos arbetstagaren. 



 

 

Arbetsmiljöverket (AFS 1980:14) identifierar några områden som är av särskild 

betydelse i arbetet med den psykiska och sociala arbetsmiljön. Dessa områden ger viss 

vägledning om vad som ska anses ingå i den psykosociala arbetsmiljön. Arbetets 

organisation innebär bland annat möjligheten för arbetstagaren att skapa en helhetsbild 

av organisationen, att arbetet innehåller variation och möjlighet att se resultatet av utfört 

arbete samt att kunna påverka arbetsmängd och arbetets ordningsföljd. Personlig och 

yrkesmässig utveckling där förutsättningar och ambitioner hos arbetstagaren i den mån 

det är möjligt ska vara i harmoni med krav och arbetsutformning. Det bör även finnas 

en möjlighet för arbetstagaren att använda och utveckla såväl skicklighet som 

yrkeskunskaper. Sociala kontakter utgörs av kontakterna mellan människorna på 

arbetsplatsen och det är detta samspel som i stor utsträckning utgör grunden för arbetets 

psykiska och sociala förhållanden. Ledarskapet är av särskilt stor betydelse för att skapa 

och främja en arbetsmiljö präglad av kommunikation och ett öppet arbetsklimat.  

Enligt Theorell (2006) krävs det dock teoretiska modeller av den psykosociala 

arbetsmiljön för att inte hänge sig åt allt för detaljerade studier med ett förlorat fokus på 

helheten som resultat. Theorell menar att den psykosociala miljön utgörs av ett samspel 

mellan faktorer av social natur som inverkar på våra psykiska processer. Vad som 

kommer först av dessa är underordnat den centrala betydelsen av samspelet.  

Den modell som i stor utsträckning används för att förklara den psykosociala 

arbetsmiljön är Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell. Modellen har 

använts i tidigare forskning för att definiera psykosocial arbetsmiljö och visa sambandet 

med såväl psykiska som psykosomatiska sjukdomar (Backteman-Erlanson, Padyab & 

Brulin, 2013; Boschman, Van der Molen, Sluiter & Frings-Dresen, 2013; Helland-

Hammer, Saksvik, Nytrö, Torvatn & Bayazit, 2004; Levecque, Roose, Vanroelen & 

Van Rossem, 2013). 

Karasek & Theorell (1990) menar att det är individens möjlighet till kontroll och 

socialt stöd som avgör hur arbetets krav tar sig uttryck i form av produktivitet, stress 

och i förlängningen psykiska och psykosomatiska besvär. Theorell (2006) diskuterar 

och utvecklar modellen och dess komponenter utförligt och med bakgrund i den 

forskning inom området som skett sedan modellen först introducerades. 

Kontrollkomponenten utgörs av två dimensioner som Theorell benämner auktoritet över 

beslut samt utrymme för skicklighet eller intellektuell aktivitet. Det förstnämnda 

innebär individens kontroll över arbetsuppgifters utförande och ordningsföljd. Även 

inflytandet är en viktig aspekt som kan utövas i form av delaktighet i 



 

 

förändringsprocesserna på arbetsplatsen eller möjlighet att påverka arbetstiderna. 

Antagandet i den sistnämnda dimensionen är att om arbetet ger utrymme för 

intellektuell aktivitet och skicklighet samt att individen tillåts utveckla dessa kommer 

resultatet bli en möjlighet att utöva kontroll i arbetet. Theorell menar att 

kontrolldimensionen till stor del handlar om maktfördelning och rättvisa förhållanden i 

organisationen. Stöddimensionen av modellen innebär det stöd individen får genom 

såväl kollegor som chef. 

Känsla av sammanhang. 

Antonovsky (2005) menar att hälsa inte ska förstås på det traditionella patogena 

sättet där hälsa och ohälsa är en dikotomi. Vi bör istället inta ett salutogent 

förhållningssätt vilket innebär att vi befinner oss i ständig rörelse på ett kontinuum 

mellan hälsa och ohälsa, där fokus är på de faktorer som främjar rörelse mot hälsa. 

Centralt är varför vissa människor förblir friska och välmående trots svåra påfrestningar 

och andra inte. Denna motståndskraft mot livets påfrestningar och grunden för det 

salutogena synsättet är komponenterna begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. 

De tre komponenterna utgör individens känsla av sammanhang (KASAM) och 

Antonovsky (2005) definierar den formellt enligt följande:  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

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

gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för 

att man skall kunna mäta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang. (s. 46).  

Begriplighet innebär huruvida individen upplever såväl inre som yttre stimuli så 

som förnuftsmässigt gripbara. En stimuli, även om den kommer plötsligt och oväntat, 

går för en individ med hög KASAM att sortera och förklara. Önskvärdheten i en stimuli 

saknar betydelse för graden av begriplighet. En negativ stimuli som ett förlorat arbete 

eller krig kan för en individ med hög begriplighet te sig förståelig och gripbar medan 

det för en individ med låg begriplighet upplevs vara kaotiskt och osammanhängande. 

Hanterbarhet är den grad till vilken individen upplever sig ha inflytande över sitt eget 

liv och resurser att hantera livets kontinuerliga flöde av inre och yttre stimuli. Resurser 

kan vara de individen själv besitter men även resurser i form av andra som upplevs 

behöriga så som partner, läkare eller arbetskamrater. Även kulturella och religiösa 

aspekter av individens liv kan utgöra resurser. Upplevd hanterbarhet inverkar på 



 

 

huruvida individen upplever sig vara ett offer för kontext, omständigheter och orättvisor 

vid negativa livshändelser eller om dessa upplevs vara hanterbara och möjliga att lösa. 

Meningsfullhet är den viktigaste av teorins tre komponenter och utgör även dess 

motivationskomponent. Meningsfullheten innebär svaret på frågan om de händelser vi 

möter i livet är värda att investera tid och engagemang i. Upplever individen en 

meningsfullhet i tillvaron är chansen stor att han eller hon även kommer att söka de 

kunskaper och resurser uppgiften kräver (Antonovsky, 2005). 

De tre komponenterna i viss mån är oskiljaktiga och inverkar på varandra. 

Meningsfullheten intar dock en särställning i att individen kan uppleva situationen 

begriplig och hanterbar, men saknas meningsfullheten kommer individen även sakna 

motivation och engagemang att ge sig in i situationen. Som en följd kommer 

begripligheten och hanterbarheten gradvis att försvinna. Individens KASAM är 

företrädesvis en stabil och generell hållning till världen när den väl etablerats i de tidiga 

vuxenåren. Detta gäller framförallt individer med en stark KASAM. En förändring kan 

dock ske om individen skapar och upprätthåller en genomgripande förändring av 

livssituationen (Antonovsky, 2005; Hanson, 2004). 

Känsla av sammanhang i arbetsliv och tidigare forskning. Känsla av 

sammanhang verkar inom avgränsade delar av livet som individen upplever vara 

betydelsefulla. Det är fyra sektorer av livet som svårligen kan undgå att inkluderas i 

denna avgränsning, varav en är den huvudsakliga sysselsättningen. De övriga tre utgörs 

av känslor, de närmaste relationerna samt existentiella frågor (Antonovsky, 2005). 

 Ett arbete där varken uppgift, regler eller resultat kan påverkas reducerar 

individen till ett objekt. Innebörden av detta är inte att individen behöver uppleva 

kontroll över dessa delar av arbetet utan ett medbestämmande. Inflytande över uppgiften 

skapar en vilja hos individen att engagera sig i dessa. Meningsfullheten är således 

sammankopplad med individens medbestämmande på arbetsplatsen. Att 

medbestämmandet resulterar i meningsfullhet är dock avhängigt samhällets sociala och 

kulturella värdering av verksamheten. Medbestämmande som sker i en verksamhet som 

inte värdesätts av samhället resulterar inte heller i meningsfullhet. Värderingen kan ta 

sig uttryck i exempelvis makt och belöningar men även den status som tillskrivs 

kollektivet. Det är även en faktor i den arbetsglädje och stolthet individen känner. Av 

betydelse för detta är även den rättvisa individen tillskriver dessa belöningar i 

förhållande till den egna upplevelsen av arbetets värde (Antonovsky, 2005; Hanson, 

2004). 



 

 

Överbelastning är en fråga om hanterbarhet. Resurser i arbetet kommer ur den 

kunskap och de färdigheter individen har men även förståelse för arbetets organisation 

och struktur. Informella sociala strukturer är av betydelse för arbetets hanterbarhet i att 

det skapar vår känsla för om det finns andra som kan hjälpa oss vid eventuella 

misslyckanden. Antonovsky (2005) sammanfattar arbetets hanterbarhet som”… 

återkommande arbetserfarenheter som är avpassade efter arbetarens förmåga, som 

ställer adekvat material, sociala och organisatoriska resurser till hans eller hennes 

förfogande samt skapar såväl tillfällig överbelastning och möjlighet till återhämtning 

(s. 155)” 

I tidigare forskning har KASAM kunnat associeras till ett flertal faktorer som 

inverkar på den psykosociala arbetsmiljön. Albertsen, Borg och Nielsen (2001) 

undersökte KASAM och dess relation till stress i arbetslivet. De fann att KASAM kan 

minska beteenderelaterade symtom på stress kopplade till konflikter på arbetsplatsen. 

Det fanns även en modererande effekt på somatiska symtom för kvinnor medan den 

modererande effekten för män framförallt återfanns inom de känslomässiga och 

beteenderelaterade symtomen. En stark KASAM predicerade även en bättre förmåga att 

hantera arbetets påfrestningar, en bättre psykosocial arbetsmiljö samt bättre hälsa. 

Denna koppling mellan KASAM och hälsa har även hittats av Holmberg, Thelin och 

Stiernström (2004) om än mer indirekt genom att individer med hög KASAM 

uppvisade bättre motionsvanor och högre livskvalité.  

Strauser och Lustig (2003) har studerat KASAM och sociala aspekter av arbete. 

Faktorer som kan kopplas till hög KASAM är bland annat vänlighet, en bättre 

integration med chefer och arbetsledare samt samarbetsförmåga. Individer med en hög 

KASAM anpassar sig även bättre till förändringar och är mer benägna att söka hjälp 

från omgivningen vid behov. Det finns även en koppling mellan KASAM och 

individens förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt samt att acceptera nya 

arbetsuppgifter. Kopplingen mellan anpassningsförmåga och KASAM har även 

studerats av Kinman (2008). Individer med en hög KASAM kunde i studien på ett bättre 

sätt hantera krav och rollkonflikter mellan arbete och fritid. Det finns även enligt 

Basinska, Andruszkiewicz och Grabowska (2011) en koppling mellan KASAM och 

utbrändhet samt att de fann den tidigare diskuterade kopplingen mellan stark KASAM 

och en bibehållen hälsa.   

 

 



 

 

Self-efficacy 

Self-efficacy är en del av Banduras socialkognitiva teori (Bandura, 1997; 2012). 

Med self-efficacy menas individens tilltro till den egna förmågan att utföra en specifik 

handling i en given situation, och med den uppnå önskat resultat. Enligt Bandura (1997) 

utgörs upplevd self-efficacy av”… the beliefs in one’s capabilities to organize and 

execute the courses of action required to produce given attainments”(s 3).  

Bandura (1997; 2012) menar att valet att initiera en handling i strävan mot ett 

givet mål och uppbåda den motivation och de affektiva tillstånd som krävs för att 

fullfölja handlingen i stor utsträckning styrs av vad vi upplever oss klara av. Self-

efficacy är även av betydelse för om vi hänger oss åt ett positivt eller negativt 

tankemönster och om vi tillskriver kausala samband för de framgångar och motgångar 

vi möter till inre eller yttre faktorer. Det är således den subjektiva uppfattningen av den 

egna förmågan som är vägledande i vårt beteende när vi ställs inför en situation och inte 

vad som är objektivt realistiskt.  

Self-efficacy kan inte definieras som ett personlighetsdrag eller en fristående 

egenskap. Bandura (1997) menar att self-efficacy består av såväl kognitiva som 

affektiva och sociala egenskaper. Det är dock inte summan av individens egenskaper 

och förmågor som utgör dennes self-efficacy. Att besitta de nödvändiga kunskaper och 

färdigheter som krävs för att genomföra en handling eller ett beteende är skiljt från 

förmågan att integrera dessa kunskaper och färdigheter för att initiera en handling eller 

ett beteende som leder till önskade resultat.  

Self-efficacy har betydelse för individens mottaglighet för stress genom vår 

upplevda self-efficacy för copingstrategier. Begreppet är även av betydelse för vår 

personliga utveckling genom att upplevd self-efficacy i stor utsträckning styr de val vi 

gör, och vilka alternativ vi upplever oss ha när vi ställs inför en situation där ett 

avgörande beslut måste fattas (Bandura, 2012). 

Det finns fyra källor till self-efficacy där egna erfarenheter är av störst 

betydelse. När vi genom egna handlingar producerar framgångar skapar det starka bevis 

för att vi har vad som krävs för att lyckas i en given situation. Framgångarna skapar en 

stark self-efficacy likväl som misslyckanden kan försvaga den. Framgångar bör dock 

inte uteslutande vara snabba och enkla. En stabil och långsiktigt hållbar self-efficacy 

byggs genom att vi överkommer motgångar och misslyckanden under vår väg mot 

målet. Det visar oss att framgång ofta kräver ett ihärdigt arbete. En self-efficacy 

grundad i egna handlingar och erfarenheter skapar kognitiva, beteendemässiga och 



 

 

självreglerande funktioner som hjälper oss att välja rätt vägar och kunna hantera ett liv i 

ständig förändring. Motgångar har en särskilt negativ inverkan om de inträffar så pass 

tidigt under vår väg mot målet att de inte hinner reflektera misslyckandet som en följd 

av bristande engagemang och motivation eller negativa yttre omständigheter. Tidigare 

erfarenheter och framgångar skapar en självkännedom och bias som föranleder oss att 

använda även små framgångar för att ytterligare validera uppfattningen om den egna 

förmågan inom ett givet område. Av särskilt stor betydelse är denna bias när vi möts av 

information som inte är ensidigt positiv eller negativ, men där vi till följd av vår bias 

väljer att tolka informationen som positiv. Vid entydigt negativa händelser kan vi välja 

att bortse från händelsen och bibehålla en stark tro på den egna förmågan. Det omvända 

gäller för individer med en negativ bias. Vid positiv information kan de välja att tolka 

den som utanför deras kontroll och styrt av yttre faktorer, och på så sätt kunna bortse 

från att de egna handlingarna producerat något positivt. Dessa faktorer innebär en 

stabiliserande effekt för såväl stark som svag self-efficacy och gör att vi inte kastas 

mellan ytterligheter beroende av enskilda händelser (Bandura, 1997; 2012). 

Self-efficacy kan även skapas genom att vi jämför oss med sociala förebilder i 

omgivningen och gör en bedömning av vår egen förmåga i relation till deras 

prestationer. Det benämns som modeling och syftar på hur vi kontinuerligt jämför oss 

med andra vi uppfattar vara i liknande situationer, exempelvis kollegor eller 

klasskamrater. Då vi ser andra vi kan jämföra oss med utföra en handling eller ett 

beteende och uppnå önskat resultat stärks även vår egen self-efficacy och vi tror oss 

kunna klara av att genomföra motsvarande handling. Ser vi en individ vi jämför oss med 

misslyckas kan även den omvända effekten skapas i att vår self-efficacy försvagas. 

Styrkan i effekten av detta sätt att tillägna sig self-efficacy är beroende av hur mycket 

likheter vi ser mellan oss själva och den person vi jämför oss med. Vi blir mer 

mottagliga för denna typ av indirekt påverkan om vi till stor del saknar egna 

erfarenheter av liknande situationer sedan tidigare. Även om vi har en stark self-efficacy 

och erfarenheter inom området är sociala förebilder av betydelse i att vi får möjlighet att 

lära nya och mer effektiva sätt genom att studera andra (Bandura, 1997). 

Genom verbal övertalning av en individ som upplevs vara trovärdig stärks 

tilltron till den egna förmågan. Övertalningen har ett något begränsat långsiktiga värde, 

men fyller en mer indirekt funktion. Om vi genom denna övertalning utför en handling 

som producerar önskat resultat har vi stärkt vår self-efficacy genom egna erfarenheter. 

Övertalningen föranleder en större mobilisering av individens egna resurser för att 



 

 

överkomma de hinder som står i vägen för att uppnå målet med handlingen eller 

beteendet. Övertalningen måste dock ske inom rimliga gränser för individens förmåga. 

Orealistiska övertalningsförsök skapar misslyckanden och har därigenom en negativ 

effekt på individens upplevda self-efficacy. Avslutningsvis har fysiologiska och 

affektiva tillstånd betydelse för upplevd self-efficacy. Nyligen uppnådda mål eller ett 

gott humör överlag kan bidra till en starkare self-efficacy. Genom att lära oss tolka 

kroppens signaler när vi ställs inför stressfulla situationer och öka det fysiska 

välbefinnandet kan vi skapa goda förutsättningar för att bemästra särskilt krävande och 

stressfulla situationer (Bandura, 1997).  

Self-efficacy i arbetsliv och tidigare forskning. Bandura (1997) menar att self-

efficacy har ett samband med arbetsrelaterad stress. Riskområden för att skapa en svag 

self-efficacy utgörs av hög arbetsmängd, dåliga utsikter för avancemang och utveckling 

samt en obalans mellan arbete och privatliv. Arbetet bör struktureras på så sätt att 

individen kan utöva kontroll i arbetet. En känsla av att själv styra sitt arbete skapar en 

kontinuerlig självutvärdering och det personliga ansvaret för resultat stärker såväl vilja 

som förmåga att utföra ett bra arbete. Self-efficacy är av betydelse för individens 

förmåga att anpassa sig i dagens allt mer föränderliga arbetsliv genom tilltron till den 

egna förmågan att genomföra förändringarna framgångsrikt.  

Vad individen upplever som stressande i arbetet är delvis beroende av om 

individen besitter en stark eller svag self-efficacy. En svag self-efficacy skapar 

medarbetare som upplever sig stressade av mycket ansvar och höga krav. Individer med 

stark self-efficacy blir istället stressade av att inte få nyttja upplevd förmåga och talang. 

Det samma gäller även på en organisatorisk nivå där en högpresterande avdelning kan 

uppleva frustration när den hålls tillbaka av organisatoriska hinder. Self-efficacy är även 

av betydelse i de beslut vi fattar i arbetet. Vi kan snabbt utesluta ett flertal alternativa 

vägar baserat på upplevelsen av att ha en svag self-efficacy inom dessa områden. Det är 

även, som tidigare konstaterats, av betydelse för hur vi tolkar den information vi möts 

av och omvandlar denna till handlingar och beteenden. Individer med en svag 

arbetsrelaterad self-efficacy riskerar således att fatta beslut och tolka information på ett 

sätt som inte främjar den egna eller organisationens utveckling. Vidare så är self-

efficacy är i teoretisk mening skild i fråga om grupp kontra individnivå, men i 

verkligheten är de ofta sammankopplade. En individ som verkar i en arbetsgrupp 

bestående av framgångsrika individer stärker ofta sin self-efficacy likväl som det 

omvända gäller i en mindre framgångsrik arbetsgrupp (Bandura, 1997).  



 

 

I tidigare forskning har ett flertal studier funnit ett negativt samband mellan self-

efficacy och arbetsrelaterad stress (Prati, Pietrantoni & Cicognani, 2010; Rennesund & 

Saksvik, 2012; Sonnentag & Spychala, 2012). Self-efficacy har även funnits moderera 

effekten av arbetsrelaterade krav i förhållande till psykologisk stress samt minska oro, 

ångest och dysfunktionella sociala relationer på arbetsplatsen (Panatik, O’Driscoll & 

Anderson, 2011). Även Sonnentag och Spychala (2012) menar att self-efficacy verkar 

som en underliggande modererande faktor för såväl arbetets positiva sidor som 

utövandet av kontroll som de mer negativa i form av stress. Ett flertal studier har visat 

att det finns ett samband mellan self-efficacy och arbetstillfredsställelse samt 

engagemang i arbetet (Caesens & Stinglhamber, 2014; Klassen et al., 2012; Mache et 

al., 2012). Cicotto, De simone, Giustiniano och Pinna (2014) menar att self-efficacy är 

en av de mer framträdande variablerna för att predicera arbetstillfredsställelse. 

En stark self-efficacy har associerats till en minskad risk för utbrändhet 

(Salanova, Peirò & Schaufeli, 2002). Ventura, Salanova och Llorens (2015) har funnit 

detta negativa samband mellan self-efficacy och utbrändhet men menar att en stark self-

efficacy även resulterar i entusiasm, stolthet, inspiration samt en bättre förmåga att 

koncentrera sig och uppnå arbetsrelaterade mål. Vidare så fann de att en stark self-

efficacy är centralt för att öka och bibehålla individens engagemang på arbetsplatsen.  

Tidigare studier har även funnit ett samband mellan lärande i 

förändringssituationer och self-efficacy. Individer med en stark tilltro till den egna 

förmågan att hantera organisatoriska förändringar reflekterar i högre utsträckning än de 

med en svag self-efficacy och främjar således det lärande som kan ske i dessa 

situationer (Hetzner, Heid & Gruber, 2014). 

Syfte och frågeställningar 

Tidigare studier är företrädesvis genomförda i en annan kontext än den svenska, 

även om Holmberg et al. (2004) är utförd på svenska bönder. Studierna har ofta 

fokuserat på utvalda delar i arbetsmiljön så som konflikter, engagemang och 

personlighet eller yrkesgrupper och arbetsplatser andra än den som är föremål för denna 

studie. Syftet är således att undersöka sambandet mellan en generell psykosocial 

arbetsmiljö inom vård och omsorg, känsla av sammanhang och self-efficacy samt att 

undersöka vilken teori som har störst inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. 

Utifrån det kan följande tre frågeställningar formuleras: 

 Finns det en signifikant korrelation mellan känsla av sammanhang och 

psykosocial arbetsmiljö? 



 

 

 Finns det en signifikant korrelation mellan self-efficacy och psykosocial 

arbetsmiljö? 

 Bidrar modellerna med förklarad varians i den psykosociala arbetsmiljön? 

Metod 

Deltagare 

Urvalet bestod av samtliga medarbetare på särskilda boenden i en medelstor 

kommun. 155 enkäter administrerades till deltagarna via mail och 54 besvarades. Det 

ger en svarsfrekvens om 35 %. Av deltagarna var 96 % kvinnor och 4 % män. 69 % var 

18-49 år medan 31 % var 50 år eller över. 65 % av deltagarna hade en anställningstid 

om 1 – 24 år medan 35 % hade en anställningstid om 25 år eller mer. En majoritet, 92 

%, arbetade heltid medan 8 % arbetade deltid. Av deltagarna hade 83 % utbildning på 

gymnasienivå medan de övriga var jämt fördelade mellan grundskola och 

eftergymnasial utbildning. 

Instrument 

Datainsamling skedde genom en elektronisk enkät bestående av tre 

sammanfogade instrument ämnade att mäta känsla av sammanhang, self-efficacy samt 

psykosocial arbetsmiljö. Enkäten bestod av totalt 53 items. Demografiska data samlades 

in med avseende på kön, ålder, anställningstid, arbetstid samt utbildningsnivå. 

Känsla av sammanhang. Känsla av sammanhang mättes genom work related 

sense of coherence (WSOC). Instrumentet bygger på en översättning av Antonovskys 

(2005) 13 item instrument. Det har sedan modifierats för arbetslivet av Carlsson, 

Gullsten och Lindahl (2003). Instrumentet behandlar meningsfullhet respektive 

hanterbarhet i arbetet med fyra items, medan begriplighet behandlas med fem items. 

Antonovsky (2005) menar att instrumentet är ämnat att ge en helhetsbild av KASAM 

och avråder ifrån att i 13 item versionen särredovisa delbegreppen. Frekvensen för varje 

item skattades på en skala mellan 0 (inte alls) till 4 (verkligen mycket). Item 2, 3 samt 8 

ska vändas. Påståenden deltagaren tog ställning till i instrumentet var exempelvis ”Det 

har hänt att jag i min arbetssituation blivit överraskad av beteenden hos personer som 

jag trodde jag kände väl”(begriplighet) ”Jag upplever att jag behärskar min 

arbetssituation och vet vad jag skall göra”(hanterbarhet) samt ”Hittills har min 

arbetssituation genomgående haft mål och mening”(meningsfullhet). Instrumentet har 

enligt Carlsson, Gullsten och Lindahl (2003) ett Cronbach´s alpha om .78 och således 

en god intern homogenitet. Motsvarande för Antonovskys (2005) förlaga till WSOC har 

ett Cronbach’s alpha om .78-.82. I nuvarande studie var Cronbach’s alpha 0.81. 



 

 

Self-Efficacy. Arbetsrelaterad self-efficacy mättes genom Occupational Self-

Efficacy Scale (OSES) utvecklad av Rigotti, Schyns och Mohr (2008). Instrumentet är 

en kort version om sex items som skattades på en skala om 1 (mycket sällan eller 

aldrig) till 5 (mycket ofta eller alltid). Påståenden som deltagaren tog ställning till i 

instrumentet var exempelvis ”När jag möter problem i mitt arbete kan jag oftast hitta 

flera olika lösningar”, ”Jag är väl förberedd för de flesta krav jag kan möta i mitt arbete” 

samt ”Vad som än händer i arbetet så har jag oftast förmåga att hantera det”. 

Instrumentet har ett Cronbach´s alpha om 0,86 (Rigotti, Schyns & Mohr, 2008). I 

föreliggande studie var Cronbach’s alpha 0.82. 

Psykosocial arbetsmiljö. För att mäta psykosocial arbetsmiljö användes 

QPSNordic 34 (Lindström et al., 2000). QPSNordic -34 består av 34 items som mäter 

psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Med vägledning i Theorells (2006) 

definitioner samt skalorna i QPSNordic -34, som utgår ifrån bland annat arbetskrav och 

kontroll samt social interaktion, skapades index av samtliga items för att mäta krav, 

kontroll samt stöd. Varje item skattas på en skala mellan 1 (Mycket sällan eller aldrig) 

till 5 (Mycket ofta eller alltid). Item 7, 8 och 16 ska vändas. Påståenden som deltagaren 

tog ställning till var exempelvis ”Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig?” (krav), 

”Kan du själv bestämma din arbetstakt?”(kontroll) samt ”Om du behöver, får du då stöd 

och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef?” (stöd). Instrumentet har ett 

Cronbach’s alpha om 0,60–0,88 (Lindström et al., 2000). Cronbach’s alpha för 

respektive index i nuvarande studie var 0.74 för krav, 0.78 för kontroll samt 0.75 för 

stöd. 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd att genomföra enkätundersökningen erhölls genom kommunens 

personalavdelning. Mailadresser till samtliga anställda vid särskilda boenden inom 

kommunens socialförvaltning erhölls varefter utskick innehållande en länk till enkäten 

samt ett missivbrev (Bilaga 1) genomfördes. De anställda som valde att genomföra 

enkäten blev hänvisade via länken i mailet till ett formulär där enkäten kunde besvaras. 

Deltagarna hade 14 dagar på sig att besvara enkäten. Missivbrevet innehöll instruktioner 

samt information om undersökningens syfte och användningsområde. 

 

 

 

 



 

 

Design och dataanalys  

Studien är en kvantitativt explorativ studie som ämnar undersöka variablerna 

Känsla av sammanhang (KASAM) och self-efficacy i relation till den psykosociala 

arbetsmiljön representerad av variablerna krav, kontroll samt stöd. 

Insamlad data analyserade i IBM SPSS Statistics 22. Dataanalysen innefattade 

frekvenser för deltagarnas ålder, anställningstid, arbetstid samt utbildning. Medelvärden 

och Pearsonkorrelationer beräknades för samtliga studiens variabler. Tre multipla linjära 

regressionsanalyser genomfördes med prediktorvariablerna KASAM och self-efficacy 

samt krav, kontroll och stöd som utfallsvariabler.  

Forskningsetiska överväganden 

I missivbrevet (Bilaga 1) erhöll deltagarna information om att deltagande sker 

anonymt. Deltagarna informerades om att deltagande i studien är helt frivilligt och att 

det är möjligt att när som helst välja att avbryta enkäten. Vidare innehöll missivbrevet 

kontaktuppgifter för frågor angående enkäten och studien samt information om 

möjligheten för deltagarna att erhålla den färdiga uppsatsen.  

Resultat 

Studiens syfte var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 

KASAM, self-efficacy och den psykosociala arbetsmiljön. Studien syftade även till att 

undersöka om KASAM och self-efficacy bidrar med förklarad varians i den 

psykosociala arbetsmiljön. För att undersöka frågeställning 1 samt 2 användes Pearson 

korrelationer. I tabell 1 återfinns medelvärden, standardavvikelser samt 

korrelationskoefficienter för studiens variabler. För att besvara frågeställning 3 

genomfördes en multipel linjär regressionsanalys. I tabell 2, 3 samt 4 återfinns resultatet 

av regressionsanalyserna.  

Frågeställning 1 

Frågeställningen undersökte huruvida det finns ett samband mellan KASAM 

och den psykosociala arbetsmiljön. Som det framgår i tabell 1 så har KASAM ett 

positivt samband med stöd (r=.65, p<.01) samt kontroll (r=.57, p<.01). Sambandet 

mellan KASAM och krav var negativt (r=-.50, p<.01). KASAM har således ett 

signifikant samband med samtliga variabler i den psykosociala arbetsmiljön. 

Frågeställning 2 

I frågeställning två undersöktes sambandet mellan self-efficacy och den 

psykosociala arbetsmiljön. Self-efficacy hade ett positivt samband med stöd (r=.53, 

p<.001) samt kontroll (r=.63, p<.001) vilket illustreras i tabell 1. Mellan self-efficacy 



 

 

och krav fanns ett negativt samband (r=-.62, p=<.001). Därigenom kan även 

frågeställning 2 besvaras då self-efficacy har ett signifikant samband med samtliga 

variabler i den psykosociala arbetsmiljön. 

Frågeställning 3 

 I korrelationsanalyserna framträdde starka samband mellan KASAM, self-

efficacy, krav, kontroll samt stöd. För att kunna predicera modellerna mot variablerna 

krav, kontroll och stöd i den psykosociala arbetsmiljön samt undersöka huruvida de 

bidrar med förklarad varians genomfördes en multipel linjär regressionsanalys. Som 

prediktorvariabler användes KASAM och self-efficacy och utfallsvariabler krav, 

kontroll respektive stöd. Resultatet av analysen återfinns i tabell 2 för krav som 

utfallsvariabel, tabell 3 för kontroll som utfallsvariabel samt tabell 4 för stöd som 

utfallsvariabel. 

En signifikant modell framträdde för krav: F(2.51)=17.154, p=<.001. Modellen 

förklarade 37.9 % av variansen i variabeln krav (justerad R2=.379,p<.001). Endast self-

efficacy bidrog med förklarad varians (β=-.515,p<.01).  

Även för kontroll framträdde en signifikant modell: F(2.51)=19.948, p<.001. 

Modellen förklarade 41.7% av variansen i utfallsvariabeln kontroll (justerad R2=.417, 

p<.001). Även här bidrog endast self-efficacy med förklarad varians (β=.454,p<.01). 

Avslutningsvis framträdde en signifikant modell för stöd: F(2.51)=20.676, 

p<.001. Modellen förklarade 42.6 % av variansen i stöd (Justerad R2=.426, p<.001). 

Endast KASAM bidrog med förklarad varians i utfallsvariabeln stöd (β=.533, p<.001).  

Frågeställning 3 kan genom detta inte ges ett entydigt svar då self-efficacy 

bidrog med förklarad varians i krav samt kontroll medan KASAM bidrog med förklarad 

varians i stöd. Således bidrar inte någon av modellerna med förklarad varians för 

samtliga dimensioner i den psykosociala arbetsmiljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 1 

Medelvärden, standardavvikelser och Pearsonkorrelationer mellan studiens variabler. 

N = 54. 

Variabler M SD 1 2 3 4 5 

1. Krav 2.30 .60 -     

2. Kontroll 3.01 .69 -.43* -    

3. Stöd 3.21 .57 -.45* .70* -   

4. KASAM 

5. Self-efficacy 

2.88 

4.25 

.52 

.56 

-.50* 

-.62* 

.57* 

.63* 

.65* 

.53* 

- 

.65* 

 

- 

Notera. *p<.01         

 

Tabell 2 

Regressionsanalys. Utfallsvariabel: krav. N = 54. Metod: Enter 

Variabler B SE B β p 

1. KASAM -.190 .163 -.165 .249 

2. Self-efficacy -.543 .150 -.515 .001** 

Notera. **p<.001.     

 

Tabell 3 

Regressionsanalys. Utfallsvariabel: kontroll. N = 54. Metod: Enter 

Variabler B SE B β p 

1. KASAM .363 .182 .274 .052 

2. Self-efficacy .550 .167 .454 .002* 

Notera. *p<.01     

 

Tabell 4 

Regressionsanalys. Utfallsvariabel: stöd. N = 54. Metod: Enter 

Variabler B SE B β p 

1. KASAM .587 .150 .533 .000** 

2. Self-efficacy .189 .138 .187 .176 

Notera. **p<.001     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diskussion 

I föreliggande studie var syftet att undersöka huruvida det finns ett samband 

mellan känsla av sammanhang, self-efficacy och den psykosociala arbetsmiljön. Studien 

syftade även till att undersöka om KASAM och self-efficacy bidrar med förklarad 

varians samt att se om resultaten i tidigare studier som företrädesvis är genomförda i 

andra kontexter även är giltiga i den nuvarande. Den psykosociala arbetsmiljön 

kategoriserades efter Theorells (2006) definitioner av krav, kontroll samt stöd för att 

strukturera begreppet psykosocial arbetsmiljö. Undersökningen kunde bekräfta tidigare 

funna samband mellan såväl KASAM som self-efficacy och den psykosociala 

arbetsmiljön. Self-efficacy var av särskild betydelse för upplevelsen av arbetets krav 

och möjligheten att utöva kontroll medan KASAM främst bidrog med förklarad varians 

för individens uppfattning av socialt stöd. I framställningen nedan diskuteras respektive 

frågeställning, metod samt förslag på framtida forskning. 

Frågeställning 1 

Känsla av sammanhang har tidigare visat sig ha ett samband med flertalet 

faktorer av betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. Så är även fallet i nuvarande 

undersökning där samband finns med såväl krav som kontroll och stöd. Centralt är att 

resultatet ger stöd åt tidigare forskning där KASAM modererat effekterna av krav och 

stress i arbetet och huruvida dessa resulterar i psykosomatiska symtom eller att 

individen blir utbränd (Albertsen, Borg & Nielsen, 2001; Basinska, Andruszkiewicz & 

Grabowska, 2011; Kinman, 2008). Stödet för de tidigare studierna illustreras tydligast i 

hur individer som upplever sig ha en stark KASAM i nuvarande undersökning inte 

uppfattar arbetets krav som påfrestande eller överväldigande i samma utsträckning som 

de med en svag KASAM. Antonovsky (2005) menar vidare att medbestämmande och 

möjlighet att påverka arbetsuppgifterna är av betydelse för individens känsla av 

sammanhang. Resultatet stödjer detta antagande genom att de individer som har en stark 

KASAM upplever en hög grad av kontroll. Sambandet med kontroll kan även härledas 

till hur Antonovsky menar att medbestämmande och inflytande, vilket utgör en 

väsentlig del av kontroll, är nära kopplat till KASAM teorins delbegrepp 

meningsfullhet. 

Kännetecknande för individer med en stark arbetsrelaterad KASAM är en 

välfungerande integrering med såväl chefer som kollegor och förmågan att genom det 

finna nödvändiga resurser hos andra när de egna inte räcker till (Antonovsky, 2005; 

Strauser & Lustig, 2003). Det återfinns även i nuvarande studie där individer med en 



 

 

stark känsla av sammanhang upplever klimatet på arbetsplatsen som stödjande med 

goda sociala relationer.  

Resultatet av undersökningen visar med tydlighet att känsla av sammanhang är 

ett centralt begrepp i den psykosociala arbetsmiljön. Arbetslivet innebär att tidvis 

utsättas för krav, utmaningar och påfrestningar. Individer med en stark KASAM 

kommer att bemöta dessa med en övertygelse om att de är meningsfulla att engagera sig 

i, förnuftsmässigt gripbara samt att det är möjliga att hantera genom att uppbåda 

resurser i sig själv eller andra. Genom det kan den psykosociala arbetsmiljöns positiva 

dimensioner främjas och en motståndskraft mot de negativa upprätthållas.  

Frågeställning 2 

Det finns ett etablerat samband mellan self-efficacy och arbetsrelaterad stress. 

Tidigare forskning har funnit att individer med en stark self-efficacy inte upplever 

arbetet som påfrestande och kravfyllt i samma utsträckning som de med en svag self-

efficacy (Prati, Pietrantoni & Cicognani, 2010; Rennesund & Saksvik, 2012; Sonnentag 

& Spychala, 2012). Även Bandura (1997) menar att en individ med stark self-efficacy 

inte upplever stress av att utsättas för höga krav och mycket ansvar i arbetet. Resultatet i 

nuvarande undersökning ger stöd åt de funna sambanden genom att self-efficacy 

uppvisar ett negativt samband med krav. Det visar hur undersökningens deltagare som 

besitter en stark self-efficacy inte uppfattar arbetet lika krävande som de med svag self-

efficacy. Resultatet ger även stöd åt tidigare forskning som funnit en modererande 

effekt i self-efficacy mot upplevelsen av arbetets krav, och huruvida dessa resulterar i 

psykosomatiska besvär och utbrändhet (Salanova, Peirò & Schaufeli, 2002; Ventura, 

Salanova & Llorens (2015).  

Enligt Bandura (1997) ska arbetet struktureras så att individen kan utöva 

kontroll för att genom det främja en stark self-efficacy. Det sambandet ges stöd i 

nuvarande undersökning genom att individer som upplever en hög grad av kontroll även 

har en stark self-efficacy. En möjlig förklaring till detta samband är att individer som får 

möjlighet att bemästra sin uppgift utifrån egna förutsättningar utvecklar en stark self-

efficacy. En organisation som tillåter individen att utöva kontroll och medbestämmande 

i arbetet skapar reciproka samband. Individen tillåts stärka sin self-efficacy på egna 

villkor, vilket skapar en tilltro till den egna förmågan och bemästrande av nya mer 

utmanande mål. Genom det skapar individen en kontinuerlig utveckling av sig själv och 

tilltron till den egna förmågan, och som en följd utvecklas även verksamheten.  



 

 

Self-efficacy har ett positivt samband med socialt stöd i den nuvarande studien 

och belyser genom det vikten av arbetsklimatet för individens upplevelse av self-

efficacy. Det ger stöd åt en studie av Panatik, O’Driscoll och Anderson (2011) som 

funnit samband mellan self-efficacy och kvalitén på arbetsplatsens relationer. Stöd och 

hjälp från omgivningen och möjligheten att verka i ett uppmuntrande arbetsklimat 

studeras i större utsträckning än tidigare i nuvarande undersökning. Resultatet indikerar 

att den sociala kontexten inom vilken individen verkar är av större betydelse än vad som 

tidigare trots för utvecklande och bibehållande av en stark self-efficacy. En möjlig 

förklaring till resultatet är att ett arbetsklimat som kännetecknas av stöd och 

uppmuntran skapar de affektiva faktorer Bandura (1997) menar indirekt stärker 

individens self-efficacy. Bandura menar vidare att misslyckanden kan försvaga 

individens self-efficacy. Den sociala kontexten kan vara av betydelse i att en individ 

som verkar i ett uppmuntrande och stödjande arbetsklimat vågar utmana sig själv, och 

misslyckas, i högre grad än andra. Misslyckanden tillskrivs i detta arbetsklimat inte ett 

avgörande värde utan individen överkommer motgångar med hjälp av arbetsplatsens 

sociala strukturer, och etablerar en stabil self-efficacy. 

Samspelet mellan de faktorer som diskuteras ovan resulterar i individer med en 

stark och stabil self-efficacy, en förutsättning för att kunna producera resultat och 

utveckla såväl sig själva som verksamheten trots krav och påfrestningar.  

Frågeställning 3 

I korrelationsstudien uppvisades starka samband mellan samtliga variabler i 

undersökningen. Som ett resultat av detta genomfördes en regressionsanalys. 

Analyserna visade signifikanta modeller för krav, kontroll samt stöd vilket ger stöd åt 

den betydelse Antonovsky (2005) och Bandura (1997) tillskriver respektive teorier i att 

skapa en hållbar, hälsofrämjande och produktiv arbetsmiljö.  

Teorierna i sig bidrog dock inte med förklarad varians för samtliga begrepp som 

användes för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Self-efficacy bidrog med förklarad 

varians för krav samt kontroll medan KASAM bidrog med förklarad varians i stöd. 

Resultatet illustrerar såväl de skillnader som likheter som finns mellan begreppen. 

KASAM är enligt Antonovsky (2005) en global hållning ämnad att skapa en generell 

motståndskraft mot stressorer. Individer med en stark KASAM har en tillförsikt om att 

arbetets krav visserligen kan innebära påfrestningar och negativa konsekvenser, men att 

detta kan bemötas och överkommas på ett adekvat sätt. Self-efficacy är en 

uppgiftsspecifik teori som belyser individens förmåga att genom en handling eller ett 



 

 

beteende uppnå det önskade resultatet. Teorierna har ett visst samband vilket diskuteras 

av Antonovsky. Han menar att sambandet återfinns i att såväl en stark KASAM som 

self-efficacy skapar individer med resurser att hantera situationer de ställs inför. Således 

upplevs inte kravfyllda situationer som påfrestande utan bemöts med tillförsikt. Det 

illustreras i nuvarande undersökning av det signifikanta sambandet mellan KASAM och 

self-efficacy (r=.65). Multikolinjäritet var dock inte ett problem i studien. 

KASAM bidrog inte med förklarad varians för variabeln krav, vilket finner en 

möjlig förklaring i teorins mer indirekta verkan mot arbetets krav. Tidigare studier kan 

ge stöd åt hypotesen (Albertsen, Borg & Nielsen, 2001). KASAM ger individen en 

global tilltro till att vad som än inträffar så går det att finna en struktur och mening i 

situationen som gör den hanterbar och överkomlig. Det gör att teorin snarare än att ge 

individen en upplevelse av att arbetet inte innebär krav skapar en känsla av att kraven 

går att bemöta och hantera. En individ som har en stark self-efficacy i arbetet har 

tidigare bemästrat mycket av de problemfyllda situationer arbetet ställer dem inför och 

upplever således inte arbetet som kravfyllt och påfrestande i samma utsträckning vid en 

direkt tillfrågan, på så sätt som skedde i nuvarande enkätundersökning.  

Även för kontroll var det endast self-efficacy som bidrog med en förklarad 

varians. KASAM var dock nära att kunna bidra med en förklarad varians (β=.274, 

p<.052). Med en större styrka i undersökningen är ett rimligt antagande att även de 

sociala dimensionerna i KASAM skulle återspeglas i en förklarad varians i kontroll. 

Variabeln illustrerar en viss arbetsrelaterad autonomi och här kan vi även finna en 

förklaring till varför self-efficacy och inte KASAM står för den förklarade variansen. 

Bandura (1997) menar att möjligheten att utöva kontroll och själv styra sitt arbete 

skapar förutsättningar för en stark self-efficacy genom att individen kontinuerligt tar ett 

ansvar för resultatet och utvärderar den egna insatsen. Det gör att det även i detta fall är 

den mer uppgiftsspecifika dimensionen i self-efficacy som skapar ett direkt samband 

med kontroll, som i stor utsträckning utgörs av medbestämmande och möjligheten att 

utöva inflytande. Det tydligaste teoretiska sambandet mellan kontroll och KASAM 

teorin återfinns för delbegreppet meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Således är en 

tolkning att resultatet återigen speglar den globala hållningen KASAM intar i relation 

till den uppgiftsspecifika self-efficacy. Self-efficacy som teori har en mer direkt 

koppling till individens upplevelse av att utöva kontroll och därigenom uppnå resultat, 

medan det i KASAM teorin utgör en integrerad del i individens helhetsupplevelse av 

den psykosociala arbetsmiljön. 



 

 

Den variabel där KASAM bidrog med förklarad varians var stöd. Det ligger i 

linje med hur teorin har ett tydligt fokus på arbetets, och livets, sociala dimension. 

Exempelvis genom förmågan att finna resurser i andra och tilltron till att vid ett 

misslyckande finns det andra som kan hjälpa oss (Antonovsky, 2005). Det är även ett 

tydligt resultat i tidigare studier där faktorer som kopplats till kasam i stor utsträckning 

är relaterade till förmågor som vänlighet, samarbetsförmåga samt bättre integration med 

chefer och kollegor (Albertsen, Nielsen & Borg, 2001; Strauser & Lustig, 2003). Self-

efficacy bidrog inte med förklarad varians för variabeln stöd. En förklaring är att även 

om self-efficacy som fristående teori har ett signifikant samband med stöd, så är det av 

underordnad betydelse sett till den mer mångfacetterade KASAM teorins tydliga sociala 

dimensioner. De sociala aspekter som kan relateras till self-efficacy utgörs mer av den 

uppmuntran och de förebilder som krävs för den uppgiftsspecifika situationen där en 

viss handling krävs för att uppnå ett visst resultat, snarare än stöd och hjälp i arbetet i en 

mer generell mening.  

Metoddiskussion 

Då syftet var att undersöka sambandet mellan KASAM, self-efficacy och den 

psykosociala arbetsmiljön inom vård och omsorg var urvalet i undersökningen samtliga 

anställda vid särskilda boenden i en medelstor kommun. En majoritet av 

undersökningens deltagare uppgav sig ha utbildning på gymnasienivå vilket innebär att 

personalgrupper inom vård och omsorg med akademisk utbildning, som sjuksköterskor, 

inte är representerade i urvalsgruppen. Bland de enkäter som besvarades var kvinnor 

överrepresenterade, 96 %, men det speglar en överrepresentation i riksgenomsnittet där 

andelen kvinnor inom vård och omsorg är 85 % (Statistiska centralbyrån, 2014). 

Undersökningen är genomförd inom kommunal verksamhet, det gör att individer 

verksamma i privata företag inom vård och omsorg inte heller är representerade i 

urvalsgruppen. Att urvalet inte fullt ut representerar de individer som är verksamma 

inom vård och omsorg som helhet bör tas i beaktande då det begränsar studiens 

generaliserbarhet till grupper utanför den studerade. Undersökningen uppvisade dock 

stor samstämmighet med resultatet i tidigare forskning genomförd över en stor variation 

av kulturella och yrkesmässiga kontexter varför en viss generaliserbarhet kan antas 

existera, om än att det sker med försiktighet och medvetenhet om urvalsgruppens icke-

representativa sammansättning.  

Svarsfrekvensen var låg (35 %) och en möjlig förklaring kan härledas till 

metoden för att samla in data. Insamlingen skedde i form av internetbaserad enkät 



 

 

administrerad via mail. Styrkan i det tillvägagångssättet ligger i att det är såväl 

kostnads- som tidseffektivt, möjliggör en större frihet för deltagarna att besvara enkäten 

när tillfälle ges samt är miljövänligt. Nackdelarna är dock att metoden är beroende av 

deltagarnas frekventa användande av mailen samt att utskicket med förfrågan om 

deltagande i undersökningen riskerar att försvinna i mängden. Den pappersbaserade 

enkäten blir mer personlig och det finns möjlighet att erhålla en högre svarsfrekvens då 

det går att säkerställa att samtliga i urvalsgruppen mottagit enkäten. Nackdelarna är att 

det ökar såväl kostnader som tidsåtgång och störningar i verksamheten. En 

pappersbaserad enkät på arbetsplatsen innebär även nya etiska överväganden genom att 

upplevelsen av enkäten som frivillig och anonym riskerar att försvagas då den skickas 

via internpost eller delas ut vid exempelvis ett möte. Den elektroniska enkäten är 

således att föredra även om svarsfrekvensen riskerar att bli låg.   

Enkätens instrument är samtliga använda i stor utsträckning i tidigare forskning 

och kan således anses vara fullgoda alternativ för att mäta undersökningens variabler. 

Kategoriseringen av den psykosociala arbetsmiljön i index för krav, kontroll samt stöd 

skedde efter vägledning i Theorell (2006) samt den uppdelning i bland annat arbetskrav 

och kontroll, social interaktion och organisationsklimat som återfinns i 

originalversionen av QPSnordic (Lindström et al., 2000). Ytterligare stöd till 

reliabiliteten för respektive index är att de erhöll ett Cronbach’s alpha om 0.74 – 0.78. 

Undersökningen är även, som alltid, begränsad i att det är en korrelationsstudie. 

Korrelation innebär att kausala samband aldrig kan dras med avseende på om det är 

arbetsmiljön som stärker self-efficacy och KASAM eller det omvända. Theorell (2006) 

menar dock i fråga om den psykosociala arbetsmiljöns dimensioner att det är sambandet 

i sig som är viktigt. Kanske det även kan appliceras här, inte minst då modellerna i 

huvudsak syftar till att kunna strukturera arbetet med att utveckla den psykosociala 

arbetsmiljön. 

Framtida forskning 

Resultatet av den nuvarande undersökningen väcker ett flertal frågeställningar 

som kan vara av betydelse för framtida forskning inom området. En betydande 

korrelation framträder mellan self-efficacy och stöd. Bandura (1997;2012) diskuterar 

den sociala dimensionen som en bidragande faktor i en stark self-efficacy men 

tillskriver den inte en framträdande betydelse. En stor andel av de undersökningar som 

gjorts av samband mellan self-efficacy och den psykosociala arbetsmiljön har handlat 

om krav, stress och utbrändhet och i mindre utsträckning de andra dimensioner som 



 

 

diskuterats i framställningen ovan. Kanske synen på stöd och self-efficacy kan förändras 

med ett större fokus på sambandet i framtida forskning. 

KASAM och self-efficacy verkar inom något avgränsade områden men 

teorierna uppvisar även ett flertal likheter, en uppfattning som stärks av de tydliga 

korrelationerna i nuvarande studie. Framtida forskning kan genom mer riktade och 

omfattande studier av teorierna utreda huruvida dessa likheter på ett bättre sätt kan 

nyttjas i syfte att möjliggöra den praktiska tillämpningen, och för att stärka effekten av 

denna, med bakgrund i den omfattande mängd studier som genomförts. Ett viktigt led i 

detta är att fortsätta utvecklingen av instrumentet WSOC för att kunna ge en 

heltäckande bild av KASAM och i förlängningen möjlighet att analysera begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet som separata begrepp. Detsamma är även fallet för 

self-efficacy där det krävs ett instrument som på ett tydligt sätt illustrerar de olika 

vägarna till en stärkt self-efficacy. I kombination med att genomföra experimentella 

undersökningar, som ett komplement till den majoritet av enkätbaserade undersökningar 

som genomförts, kanske nya effektiva vägar kan skapas till en god psykosocial 

arbetsmiljö och en minskad sjukfrånvaro sett till de orsaker som presenteras i 

introduktionen. 
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Under våren 2015 genomför jag mitt examensarbete där en viktig del är en 

enkätundersökning.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka eventuella samband mellan psykologiska 

modeller och den psykosociala arbetsmiljön för personal inom vård och omsorg. 

Undersökningen genomförs vid Kommunens socialförvaltning och delas ut till samtliga 

medarbetare på särskilda boenden. Resultatet av examensarbetet kommer att presenteras 

för personalchefen samt chefen för vård och omsorg, men dess främsta 

användningsområde är inom högskolan för bidra till förståelsen för vad som kan skapa 

en god psykosocial arbetsmiljö.  

Jag är mycket tacksam om Du vill ta Dig tid att fylla i enkäten som Du finner genom att 

följa länken längst ner i mailet. Enkäten består av fyra delar. Varje del inleds med 

tydliga instruktioner om hur Du ska besvara delmomentet. Det bör ta cirka tio minuter 

att besvara enkäten. Din medverkan är betydelsefull för studien då ett högre antal 

deltagare stärker resultatet.  

Deltagande i undersökningen sker helt anonymt och frivilligt, Du kan när som helst 

välja att avbryta enkäten. Statistiken redovisas enbart på gruppnivå och när gruppen är 

av tillräcklig storlek för att garantera anonymitet. Det kommer inte vara möjligt att spåra 

enskilda svar. 

Har Du frågor kring enkäten, examensarbetet eller om Du vill ta del av det färdiga 

examensarbetet är Du välkommen att kontakta mig via mail: @student.hig.se 
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