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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka om det fanns en relation mellan arbetstrivsel och 

KASAM (känsla av sammanhang) inom en kommunal förvaltning i Sjuhäradsområdet. 

Utgångspunkterna var att ta reda på om det fanns skillnader i hur man trivdes på arbetsplatsen 

samt om det fanns könsskillnader eller åldersskillnader i arbetstrivseln. I studien användes en 

enkät för att ta reda på hur anställda ser på sitt arbete, och hur det påverkar arbetstrivseln. 

Mätinstrumenten som användes var Antonovskys livsfrågeformulär och en egen enkät om 

arbetstrivsel. 71 respondenter deltog i studien, 29 kvinnor och 40 män. Resultatet från studien 

visade att det inte fanns några signifikanta könsskillnader eller åldersskillnader för KASAM 

eller arbetstrivsel. Det fanns däremot samband mellan att ha kontroll över arbetet och högt 

KASAM-värde.    

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine if there was a relationship between job 

satisfaction and SOC (Sense of Coherence) in a communal administration in the area of 

Sjuhärad. The starting points was to find out if there was any differences in how you feel 

about your workplace and if there was any differences in gender or age concerning work well-

being. The study used survey data where the aim was to find out how employees view their 

work, and how it affects the job satisfaction present. The apparatus used was Atonovsky’s life 

questionnaire and a self-made survey on job satisfaction. 71 respondents participated in the 

study, 29 women and 40 men. Results from the study showed that there were no significant 

gender differences or age differences for either the SOC or job satisfaction. There was 

however associations between having job control and high SOC-value.
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Denna uppsats kommer att beröra trivsel i arbetet och känsla av sammanhang och hur 

dessa interagerar med varandra. I dagens samhälle spenderar människor en stor del av sina liv 

på arbetet. Att trivas på sitt arbete blir därför en stor del i hur man mår i allmänhet. Kännedom 

om vad det är som får människor att trivas ger företag en möjlighet att utveckla och 

effektivisera sig ifrån. Att minska de negativa effekterna som sker i samband med misstrivsel 

kan bli en viktig faktor i framtidens arbetsmarknad.   

 

Trivsel på Arbetsplatsen 

 

Mycket forskning har gjorts inom området arbetstrivsel, t.ex. hur anställda mår på arbetet 

och vilka faktorer som kan tänkas påverka denna trivsel. Att veta orsakerna och 

konsekvenserna för organisationen, som vantrivsel och att anställda slutar eller inte presterar 

på arbetet, har blivit en prioritet inom forskningsområdet (Bretonez & Gonzalez, 2011). De 

menar att värderingar påverkar välbefinnandet, och att kulturella skillnader mellan olika 

nationaliteter påverkar uppfattningen av välbefinnande eftersom definitionen av vad 

välbefinnande är, är länkat till kulturella värderingar. Bretonez och Gonzalez undersökte om 

subjektivt välbefinnande och arbetstrivsel är relaterat till varandra, även om de påverkas av 

olika faktorer, dvs. personliga och yrkesmässiga. De fann att arbetstrivsel inte påverkade 

subjektivt välbefinnande, men att subjektivt välbefinnande påverkade arbetstrivsel, vilket 

Clausen och Borg (2010) fick fram som en faktor för ökad personalomsättning. De menade att 

beroende på hur den anställdas familjeliv såg ut påverkades risken för personalomsättning. 

Bretonez och Gonzalez fann även att yrkesmässigt ansvar påverkade arbetstrivseln, men inte 

det personliga välbefinnandet. 

 

Clausen och Borg (2010) fokuserade i sin studie på hur man kan minska 

personalomsättningen eftersom den påverkar arbetstrivseln om den är för hög. Enligt dem 

förklaras personalomsättning främst som en konsekvens av psykosocial arbetsmiljö (t.ex. 

relation till kollegor) medan andra studier, inom arbets- och organisationspsykologi, har 

fokuserat på associationen mellan positiva arbetsrelaterade tillstånd, som engagemang och 

motivation, och personalomsättning. Clausen och Borg visade att positiva arbetsrelaterade 

tillstånd hade en stark påverkan på associationen mellan psykosocial arbetsmiljö och 

personalomsättning. De positiva arbetsrelaterade tillstånden visade sig till och med ha större 

påverkan än hälsorelaterade företeelser, så som friskvård. Personalomsättning kan minskas 

genom att främja positiva tillstånd i arbetsmiljön och genom att hindra negativa. Faktorer som 

ökar risken för personalomsättning är bl.a. rollkonflikter, stor arbetsbörda och 

familjekonflikter. Därför är det nödvändigt för anställda att kunna se meningen med det arbete 

de gör, ta kontroll över de uppgifter de ska utföra samt att ha ett positivt ledarskap. Dessa 

faktorer minskar risken för att personal lämnar sitt arbete.   

 

I en studie som genomfördes av Siu, Spector, Cooper och Donald (2001) fann de att ålder 

påverkade arbetstrivsel och mental hälsa. Enligt dem kan det bero på att äldre arbetare har en 

högre grad av mognad än yngre, något som Ronen (1978) tog upp i sin studie, där han menade 

att ökning av arbetstrivsel bland äldre kan bero på att de omvärderat arbetets belöningar eller 

villkor. Två studier om arbetstrivsel och hur länge anställda har arbetat i en och samma 

organisation har visat positiva samband. I början av anställningen hade den anställda hög 

arbetstrivsel. Den minskade något när personen varit anställd i några år (3 – 6 år), för att 

sedan öka igen när anställningen varat i sex år eller längre (Ronen, 1978; Shirom & Mazeh, 

1988). Det kan bero på två orsaker: en orsak är att man har förändrat sina förväntningar på 

vad arbetet ger för belöningar eller värdet på belöningen. Den andra orsaken är förändringar i 

arbetsgruppen. Studien av Ronen visade att ökning av arbetstrivsel bland äldre arbetare kunde 
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bero på att man omvärderat belöningarna som arbetet ger, eller de gällande arbetsvillkoren. 

Studien av Shirom och Mazeh visade däremot att denna ökning-minskning-ökning kunde ses 

som en cirkulär process, som repeterar sig själv ca var femte år beroende på förändringar som 

i regel sker på alla slags arbetsplatser. 

 

I en studie (De Lange, Taris, Jansen, Kompier, Houtman & Bongers, 2010) undersöktes 

relationen mellan psykosociala arbetskaraktärer (kontroll i arbetet, jobbkrav och stöd från 

arbetsgivare) och läranderelaterat beteende (motivering till lärande) utifrån ålderskillnader. 

Resultatet visade att det fanns skillnader mellan åldersgrupper när det gällde relationen mellan 

jobbkrav, kontroll i arbetet och läranderelaterat beteende. Medelålders anställda visade sig ha 

mest kontroll i arbetet och läranderelaterat beteende, medan både äldre och yngre anställda 

hade lägre värden på båda variablerna. En orsak till detta trodde forskarna berodde på att 

organisationer ser äldre anställda mer stereotypt än vad de gör med medelålders, och att 

medelålders får mer utmanande arbetsuppgifter än både äldre och yngre anställda. I sin studie 

fann Daniels (1999) att genom ökad kontroll i arbetet och socialt stöd från ledningen 

påverkades de anställdas psykologiska välbefinnande. Hans studie visade att kontroll i arbetet 

och socialt stöd används som resurser till att hantera krav och press från arbetet. Studien 

genomfördes för att se om hanteringsförmåga, kontroll i arbetet och socialt stöd kunde ha en 

påverkan på psykologiskt välbefinnande. Resultatet visade att i vissa situationer blev 

hanteringen av krav från arbetet bättre genom ökad kontroll i arbetet och socialt stöd. Kontroll 

i arbetet visade sig öka nivåer av kognitivt flyktfokuserad hantering av krav, vilket innebar att 

individer gavs en flexibilitet att ta pauser från arbetet, dvs. ”fly” från arbetskraven.  

 

Aletraris (2010) fann att kvinnor hade högre arbetstrivsel än män, både när det kom till 

bemanning och vanliga anställningar. Aletraris fann också ett negativt samband mellan 

arbetstrivsel och löner, och att sambandet hade större effekt på kvinnor än män. Resultatet 

visade också ett negativt samband mellan arbetsstress och arbetstrivsel som också det hade en 

större effekt på kvinnor än män. Dessutom visade studien att arbetssäkerheten betydde mer 

för män än för kvinnor. Porfeli och Mortimer (2010) fann att kön och familjeroller reglerade 

relationen mellan intern belöning och arbetstrivsel. Deras studie visade att kombinationen 

mellan kön och familjeroller också reglerade länken mellan personlig karaktär och 

arbetskaraktär. Dessutom påverkade dessa två variabler även den interna belöningen och 

arbetstrivsel. De fann även att män såg arbetet mer som en plikt än som en rättighet, medan 

kvinnor fokuserade på den sociala miljön på arbetsplatsen. Resultatet visade att arbetstrivsel 

och intern belöning var mest beroende av kön och familjeroller. 

 

Self-Determination Theory, Kontroll och Ledarskap 

 

Self-Determination Theory (självbestämmelseteori) är en teori om motivation som har 

visat att genom att uppfylla tre behov (autonomitet, kompetens och samhörighet) kan 

individer få uppleva självmotivation. Teorin utvecklades av Deci och Ryan som hävdade att 

självbestämmelse består av tre delkomponenter; kompetens (competence), autonomi 

(autonomy) och samhörighet (relatedness). Det är dessa tre komponenterna som är 

grundläggande krav för god psykologisk hälsa och välmående. Genom att känna 

tillfredställelse i alla dessa tre komponenter kan man uppleva självmotivation, som är en del 

av mänsklig mognad. SDT gör också en skillnad mellan intern och extern motivation. Intern 

motivation är att man gör en uppgift för att man finner den intressant och tillfredställande 

medan extern motivation är att man gör en uppgift för ett materiellt skäl, t.ex. högre lön (Deci 

& Ryan, i Baard, Deci & Ryan, 2004). SDT menar att intern motivation är det som leder till 

de mest positiva konsekvenserna medan extern motivation leder till negativa konsekvenser 
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(Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier & Villeneuve, 2009). Det finns också forskning som 

visar att ett stödjande arbetsklimat tillfredställer de psykologiska behoven av kompetens, 

autonomi och samhörighet. Forskning kring hur olika ledarskap påverkar den anställdes 

motivation visar att den autonomistödjande ledaren är den som ökar den interna motivationen 

mest, vilket i sin tur leder till positiva arbetsrelaterade utfall (Dierendonck, Borrill, Haynes & 

Stride, 2004). 

 

Ledarskap och arbetstrivsel. Duke, Goodman, Treadway och Breland (2009) fann att 

anställda som får socialt stöd, eller som uppfattar att de får stöd, från sin organisation och 

ledning ökar sina prestationer för att kunna möta organisationens mål. Anställda har ofta en 

uppfattning eller en tro om i vilken utsträckning deras organisation värdesätter deras bidrag 

och det kallas för uppfattat organisatoriskt stöd. Det organisatoriska stödet är en central del i 

hur anställda bildar mening i arbetsmiljöns kontext. De fann även att socialt stöd, i form av 

organisationer och ledning, var en effektiv hanteringsmekanism för arbetsstress. De anställdas 

uppfattning om organisationsmiljön spelade också en signifikant roll i deras uppfattningar 

kring arbetsbörda, och organisationens stöd påverkar utfall så som arbetstrivsel och 

arbetsprestation. Det är viktigt för en ledning att organisationen ger stöd till sina anställda. 

Detta kan i sin tur ge högre arbetstrivsel och till och med högre arbetsprestation. Genom att 

ledningen uppmuntrar chefer och kollegor att ge stöd till anställda kan det erbjuda fördelar till 

både de anställda och organisationen, i likhet med det som Clausen och Borg (2010) tar upp 

som en viktig faktor för minskad risk för personalomsättning. Det sociala stödet kan t.ex. vara 

att individers resultat erkänns informellt och formellt (Duke et. al., 2009).  

 

I en longitudinell studie, gjord av Dierendonck et al., (2004), fann de att anställdas trivsel 

påverkades av ledningens beteende. Beteende från ledning spelar en viktig roll i hur stödjande 

en arbetsplats uppfattas av anställda. Relationen mellan ledning och anställda visade sig vara 

en ömsesidig process. Ledningen påverkar hur anställda trivs, men anställda påverkar sin 

relation till ledningen. Dierendonck et. al. menar att det finns praktiska konsekvenser som 

ledningen och anställda bör ta hänsyn till när det kommer till arbetstrivsel. Ledningen bör 

vara uppmärksam på hur dess beteende mot anställda påverkar trivseln hos de anställda, men 

de anställda bör vara uppmärksamma på hur deras beteende påverkar ledningens beteende 

mot dem.  

 

Johnson (i Daniels, 1999) fann i sin studie att socialt stöd och kontroll över sina 

arbetsuppgifter hämmar stressfaktorers (t.ex. arbetsbörda) inverkan på individers välmående. 

Det sker på grund av att både socialt stöd och kontroll i arbetet kan ses som resurser som kan 

leda till effektiv hantering av arbetskrav. Daniels (1999) fann att i vissa situationer kan socialt 

stöd och kontroll i arbetet öka individens hanteringsförmåga. Hans studie fann att socialt stöd 

kan uppfattas både som positivt och negativt, vilket gör att det blir situationsbundet. Beroende 

på situationen kan socialt stöd antingen öka eller minska individens hanteringsförmåga av 

kraven från arbetet. 

   

KASAM 
 

I dagens samhälle har företags och organisationers omgivning blivit alltmer komplex, 

vilket i sin tur kan leda till omorganisationer och förändringsarbeten. Idag finns det global 

konkurrens och en snabb teknikutveckling vilket ger ökat tryck på anställda och företag. Det 

är därför viktigt att se till att man, som företag, har rätt verktyg för att kunna hantera 

komplexa arbetsuppgifter och utmaningar som dyker upp på arbetet för att det inte ska leda 

till stress och arbetsskador.  
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Det finns en hel del forskning kring teorin KASAM, som är en förkortning av känsla av 

sammanhang. Teorin grundades av Aaron Antonovsky som hade ett så kallat salutogeniskt 

perspektiv och ställde sig frågan vad som håller oss friska, istället för att titta på vad som gör 

oss sjuka. KASAM reflekterar individens hållning mot livet, och den består av tre begrepp; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre begrepp är hörnstenar som gör att 

man klarar av svåra situationer (Antonovsky i, Kristiansson & Morén, 2008). Antonovsky 

menade att KASAM var den viktigaste variabeln till att förhindra stress och behålla sin hälsa. 

De individer som har stark KASAM ser sin omgivning som hanterbar och begriplig samt att 

deras liv är meningsfulla (Antonovsky i Vastamäki, Moser & Paul, 2009). Feldt (2000) 

ifrågasatte KASAMs stabilitet i och med att det inte gjorts longitudinella studier, men i en 

nyligen gjord studie av Vastamäki et. al. fann de att KASAM är relativt stabilt, däremot kan 

KASAM ändras i och med dramatiska händelser, som kan både vara negativa och positiva, 

t.ex. att förlora jobbet eller att man blir återanställd ifrån en längre arbetslöshet. Forskning 

kring könsskillnader gällande hur stabil ens KASAM är har inte kommit fram till några 

signifikanta skillnader, däremot visade det sig att kvinnor hade en långsammare anpassning 

till dramatiska livshändelser och att dessa livshändelser hade en större påverkan på kvinnor 

(Volanen, Suominen, Lahelma, Koskenvuo & Silventoinen, 2007).  

 

Vastamäki et. al., (2009) visade att negativa händelser minskar individens KASAM 

medan positiva händelser kan stärka KASAM, dock krävs det större livshändelser om de ska 

påverka individens KASAM. De fann att individer, som är yngre än 30, inte visade några 

signifikanta skillnader jämfört med äldre. Däremot i en studie som gjorts över en fem års 

period (Volanen et. al 2007) visade det sig att KASAM var stabilare i de äldre 

åldersgrupperna än i de yngre, och att i alla åldersgrupper ökade KASAM över tid. I en studie 

av Höge och Büssing (2004) hittades stöd för att negativa effekter från dramatiska, negativa 

livshändelser kan åtgärdas. Arbetslivet ger många möjligheter att samla på sig värdefull 

erfarenhet som är viktigt för stabilitet och vidare utveckling av en vuxens KASAM, eftersom 

grundläggande KASAM formas till största del under barndomen samt tonåren. Feldt (2000) 

menade att de individer som har starkt KASAM hittar olika strategiska sätt att klara av stress, 

och de kan också i mångt och mycket hitta mening i det som händer, som är värda att 

investera energi och engagemang i. Han angav vidare att skillnader i den psykosociala 

arbetskaraktären kan ge effekt på KASAM, vilket i sin tur kan påverka kvalitet av hälsa och 

positiva utfall. 

 

I en studie, gjord av Lindmark, Stenström, Gerdin och Hugosson (2010) gällande kön och 

KASAM har inte några signifikanta skillnader visats. Emellertid visade resultatet en 

signifikant skillnad i medelvärdet av KASAM-värdet hos de äldre. När grupperna delades in i 

ålder och kön fanns det en skillnad i grupperna 60 och 70 åringar, där männen visade ett 

högre KASAM-medelvärde än vad kvinnorna visade. Enligt studien som Lindmark et al. 

genomförde fanns det en signifikant skillnad mellan äldre och yngre deltagare gällande 

variabeln hanterbarhet.  

 

Kritik mot KASAM. Det finns kritik mot konceptet KASAM, som framfördes av Feldt 

redan år 2000. Det har visat sig att den enkät som skapades av Antonovsky, för att 

operationalisera begreppet KASAM, inte klart har visat vad den mäter. Det är också oklart 

ifall förändringar i en individs liv ger stora ändringar i dennes KASAM, vilket teorin menar. 

Dessutom har många studier inte utfört forskning på arbetsplatser utan använt sig av klinisk 

forskning, enligt Feldt. Nutida studier t.ex. Bretonez och Gonzalez (2011) har däremot siktat 

in sig mot att genomföra studier på arbetsplatser vilket resulterat i att forskare fått mer 

förståelse i hur psykosociala arbetskaraktärer formar en individs KASAM. Feldt påpekade 
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även att man bör vara försiktig med användandet av vissa påståenden i Antonovskys 

livsfrågeformulär, då det visats att påståendena inte samvarierar och gör därmed 

livsfrågeformulärets reliabilitet lägre. I sin studie fann Feldt också att KASAM är relativt 

flexibelt även i vuxen ålder, och kunde inte finna några relationer mellan förändringar i 

KASAM och en individs ålder vilket är motsatt det resultat som Volanen et al. (2007) fann i 

sin studie, där resultatet visade att KASAM var stabilare i äldre åldersgrupper än i yngre.  

 

KASAM och arbetstrivsel. Då människor idag spenderar en stor del av sin vakna tid på 

arbetet är det viktigt att veta hur arbetet, och framförallt arbetstrivsel kan påverka människors 

hälsa. Strümpfer och Mlonzi fann (2001) att arbetstrivsel, engagemang och 

arbetsinvolverande är tre viktiga delkomponenter när det kommer till individers attityd mot 

sitt arbete. De genomförde tre metaanalyser för att se hur KASAM-skalan relaterades till 

självrapporter gällande arbetstrivsel. Strümpfer och Mlonzi fann signifikanta samband mellan 

arbetstrivsel och KASAM, vilket kan tolkas som att KASAM kan kopplas till individens 

arbetstrivsel. I en studie, gjord av Strümpfer, Danana, Gouws och Viviers (1998) fann de att 

personlighetsdispositioner och arbetstrivsel var relaterat med varandra, och den starkaste 

relationen finns mellan KASAM och arbetsglädje. Strümpfer et al. menade att deras resultat 

från studien visade att KASAM som utvecklats utanför arbetslivet kunde öka arbetstrivsel, 

men också att högre arbetstrivsel tenderar att närvara när anställda ser arbetsplatsen som 

begriplig, hanterbar och meningsfull. 

 

KASAM och ledarskap. Bra ledarskap påverkar anställdas KASAM enligt Feldt (2000). 

Trots att KASAM formas till stor del av livshändelser och erfarenheter kan det modifieras 

under individens vuxna liv och av individens arbetsmiljö. Studier har konsekvent visat att ju 

starkare en individs KASAM är, desto bättre är deras arbetshälsa och arbetstrivsel (Rasku et 

al., Strümpfer et al. & Virokannas et al., i Feldt, 2000). I en studie, gjord av Feldt, Kinnunen 

och Mauno (2000), fann de att uppfattade sociala resurser så som stöd från ledning och 

kollegor hade en viktig instrumentell funktion för en individ, eftersom det stärker individens 

hanterbarhet. Det ledde också till att begripligheten ökar om arbetsmiljön tillåter anställda att 

se sin del i det stora arbetet. Studien visade att anställda som hade inflytande på sitt arbete 

hade mer positiva uppfattningar av deras arbetssäkerhet i organisation såväl som relationer till 

ledningen.  

 

Följande antaganden ställs, baserat på litteraturen: 

 

1. Kvinnor visar högre arbetstrivsel än män (Aletraris, 2010). 

2. Det finns inga könsskillnader med avseende på KASAM-poäng (Lindmark et al., 

2010). 

3. Äldre deltagare med hög KASAM uppvisar högre arbetstrivsel än yngre deltagare 

med hög KASAM (De Lange et al., 2010; Lindmark et al., 2010). 

4. Deltagare med hög KASAM och hög kontroll i arbetet har högre arbetstrivsel än 

deltagare med låg KASAM och låg kontroll i arbetet (De Lange et al., 2009).  

5. Det finns ett samband mellan hur ofta deltagare får feedback från kollegor och hur 

ofta deltagare får feedback från chefer (Dierendonck et al., 2004; Duke et al., 2009). 

6. KASAM kan predicera arbetstrivsel. 
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Metod 

Deltagare 
 

I studien deltog 71 respondenter (29 kvinnor, 40 män, två besvarade ej frågan) från en 

kommunal förvaltning i Sjuhäradsbygden, Respondenternas ålder sträckte sig mellan 22-64 år 

(M=50 år). 44 % hade varit anställda i 1-5 år, 14 % i 6-10 år, 5 % i 11-15 år, 10 % 16-20 år 

och 21 % har varit anställda i mer än 21 år (fem respondenter svarade ej). I analyserna delades 

respondenterna in i två lika stora åldersgrupper; gruppen yngre (51 %) var mellan 22 och 50 

år och gruppen äldre (49 %) var mellan 51 och 64 år. Anledningen till att två grupper 

användes istället för tre var för att få tillräckligt många respondenter i grupperna. En deltagare 

visade extremvärde på variabeln arbetstrivsel och togs därför bort från studien.  

 

Instrument och Kodning 

 

En enkät med 21 frågor som gällde arbetet och faktorer som kan tänkas påverka trivseln 

på arbetet utformades (Bilaga 1). Frågorna 1 till 5 handlade om personens bakgrund dvs. 

ålder, kön och hur länge de varit anställda inom förvaltningen. På fråga 6 ombads 

respondenterna rangordna åtta faktorer av vikt för arbetsmotivationen med siffrorna 1 – 8, där 

1 var mest viktigt. Sex respondenter missförstod frågan då de graderade vissa faktorer lika 

mycket. På grund av för låg reliabilitet togs frågan bort. På frågorna 7-18 samt fråga 21 skulle 

respondenterna ange på en 10 cm lång linje hur väl påståendet (t.ex. Hur trivs du med dina 

arbetsuppgifter) passade in på dem. Frågorna 19 och 20 handlade om positiv återkoppling 

från chefer och kollegor. Enkäten avslutades med Antonovskys KASAM-enkät som innehöll 

29 frågor gällande skilda områden av livet.  

 

En summavariabel skapades av frågorna 7-18 och utgjorde total arbetstrivsel. 

Arbetstrivsel delades in i två lika stora kategorier; låg bedömning av arbetstrivsel (under 

totalvärde 75) och hög bedömning av arbetstrivsel (över totalvärde 75). Fråga 21 (Hur stor 

kontroll har du över dina arbetsuppgifter?) delades också in i två lika stora grupper; låg 

kontroll (under totalvärde 8.20) och hög kontroll (över totalvärde 8.21). Cronbach’s alpha, 

0.83, visade att reliabiliteten i frågorna om arbetstrivsel var tillfredsställande. 

 

Antonovskys livsfrågeformulär (Isberg & Lidén, 2009) innehöll 29 frågor där varje fråga 

kunde besvaras på en sjupoängsskala. Enligt manualen vänds skalan på frågorna 1, 4, 5, 6, 7, 

11, 13, 14, 16, 20, 23, 25 och 27. Därefter summerades frågorna 4, 7, 8, 11, 14, 16, 22 och 28 

till kategorin meningsfullhet, frågorna 1, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24 och 26 till kategorin 

begriplighet och frågorna 2, 6, 9, 13, 18, 20, 23, 25, 27 och 29 till kategorin hanterbarhet. Det 

totala KASAM-värdet erhölls genom summering av de tre faktorerna. Cronbach’s alpha för 

meningsfullhet var 0.74, för hanterbarhet 0.66 och för begriplighet 0.76. Tillsammans fick de 

tre komponenterna ett Cronbach’s alpha på 0.80. 

 

Det totala KASAM-värdet delades in i två lika stora grupper; låg (0-150 KASAM-poäng) 

och hög (151-203 KASAM-poäng). För att kunna göra en jämn analys delades respondenterna 

in i endast två grupper, eftersom tre grupper skulle ge sned fördelning av deltagare. 

 

Procedur 

 

Utdelningen av 125 enkäter skedde i början av december 2010 och respondenterna fick 

en vecka på sig att svara på den. Ansvaret för utdelningen delades mellan oss och 

personalsekreteraren. En chefsperson på de ingående avdelningarna i verksamheten fick 
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uppdraget att dela ut enkäterna på avdelningen. Det uppstod dock frågor kring anonymiteten 

och 54 enkäter inkom därför inte. Proceduren ändrades så att deltagarna gavs en vecka till på 

sig att svara och personalsekreteraren blev ombedd att meddela, via internmail, att 

respondenterna kunde lämna in enkäterna i slutna kuvert för att de skulle kunna känna sig 

anonyma. Personalsekreteraren gick på julledighet då enkäterna som inkommit skulle samlas 

in vilket gjorde att insamlingen sköts upp till första veckan i januari 2011. Av de utlämnade 

enkäterna återficks 71 svar (57 %).  

 

Resultat 

 

Antagande 1, att kvinnor visar högre arbetstrivsel än män, fick inte stöd i en envägs 

oberoende variansanalys med kön som oberoende variabel och arbetstrivsel som beroende 

variabel. Medelvärdena för arbetstrivsel visar en mindre skillnad mellan kvinnor (M = 77.73, 

SD = 16.47) och män (M = 73.55, SD = 15.72), men den var inte tillräcklig för att vara 

signifikant.  

 

Antagande 2, att det inte finns några könsskillnader för KASAM–poäng, bekräftades i 

envägs oberoende variansanalys där kön användes som oberoende variabel och KASAM som 

beroende variabel. I tabell 1 visas KASAM-poäng över kön. 

 

Tabell 1 

KASAM, Medelvärde och Standardavvikelse 

 KASAM  
Kön M S 
Man 150.64 17.71 
Kvinna 150.00 17.72 

 

Medelvärdena visar tydligt att det inte finns någon skillnad i KASAM mellan män och 

kvinnor.  

 

Antagande 3, att äldre deltagare med hög KASAM har högre arbetstrivsel än yngre 

deltagare med hög KASAM, bekräftades endast delvis i tvåvägs variansanalys (oberoende 

mätning) med KASAM och ålder som oberoende variabler och arbetstrivsel som beroende 

variabel. Det finns en huvudeffekt för arbetstrivsel (F = 6.05, df = 1,58, p < 0.05) som visar 

att deltagare med hög KASAM (M = 80.72, SE =2.89) rapporterade högre arbetstrivsel än de 

med låg KASAM (M = 70.69, SE = 2.88).  

 

Antagande 4, att deltagare med hög KASAM och hög kontroll i arbetet har högre 

arbetstrivsel än deltagare med låg KASAM och låg kontroll i arbetet, fick delvis stöd i 

tvåvägs variansanalys med KASAM och kontroll i arbetet som oberoende variabler och 

arbetstrivsel som beroende variabel. Analysen visar en huvudeffekt för kontroll i arbetet       

(F = 22.40, df = 1,64, p < 0.05), deltagare med hög kontroll i arbetet hade högre arbetstrivsel 

(M = 84.1, SE = 2.4) än de med låg kontroll i arbetet (M = 68.12, SE = 2.37).   

 

Antagande 5, att det finns ett samband mellan hur ofta deltagare får feedback från 

kollegor och hur ofta deltagare får feedback från chefer, fick stöd i Pearson’s korrelationstest 

som visade ett svagt positivt samband (r = 0.34, df = 66, p < 0.01) mellan de bägge 

variablerna.  
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Antagande 6, att KASAM kan predicera arbetstrivsel, fick stöd i bivariat 

regressionsanalys, F = 17.9, p = .00, på prediktorn KASAM. Figur 1 visar punktdiagram med 

regressionslinje för arbetstrivsel. 

y = 0,426x + 11,969
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Figur 1. Punktdiagram med regressionslinje för arbetstrivsel utifrån KASAM. 

 

Punktdiagrammet visar ett positivt samband mellan de två variablerna arbetstrivsel och 

KASAM, med r = 0.46  och R
2
 = 0.21. Ekvationen Y’ = 11.97 + 0.43x innebär att 

arbetstrivsel ökar 0.43 gånger för varje ökning som sker i KASAM-värdet och att 

regressionslinjen skär y-axeln vid 11.97. Adjusted R² är 0.20 vilket innebär att 20 % av 

variationen i arbetstrivsel förklarades av KASAM. 

 

Diskussion 

 

I denna studie bekräftades tre av sex antaganden. Två antaganden fick delvis stöd i 

analysen och ett fick inte stöd. Antagande 1, att kvinnor visar högre arbetstrivsel än män, fick 

inte stöd i vår studie. Tidigare studier (Aletraris, 2010) har däremot funnit att kvinnor i större 

utsträckning har högre arbetstrivsel än män, och att män ofta ser arbetet som en plikt medan 

kvinnor fokuserar på den sociala miljön på arbetsplatsen (Porfeli & Mortimer, 2010). Att vårt 

resultat inte var i enlighet med vad både Aletraris samt Porfeli och Mortimer funnit tror vi 

beror på att arbetstrivsel inte handlar om vilket kön individen tillhör. Istället tror vi att 

arbetsuppgifter, arbetskollegor och arbetsmiljön spelar större roll. Enligt Porfeli och Mortimer 

fokuserar kvinnor mer på den sociala miljön på arbetsplatsen, men vi tror däremot att det inte 

spelar någon större roll för arbetstrivseln.  

 

Antagande 2, att det inte skulle finnas några könsskillnader gällande KASAM, 

bekräftades i enlighet med tidigare forskning, t.ex. Lindmark et al., (2010) och Volanen et al., 

(2007). Resultatet från denna studie bör dock tolkas med försiktighet då svarsfrekvensen inte 

var speciellt hög, och grupperna män och kvinnor inte var lika stora. Vi tror att orsaken till att 

det inte hittades några könsskillnader kan vara att individers hantering av livssituationer inte 
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har att göra med vilket kön individen tillhör utan hur personligheten samt tidigare 

livserfarenheter ser ut.  

 

Antagande 3, att äldre deltagare med hög KASAM förväntas ha högre arbetstrivsel än 

yngre deltagare med hög KASAM, bekräftades endast delvis, vilket vi blev förvånande över. 

Tidigare studier (Lindmark, et al., 2010; Volanen, et al., 2007) har visat signifikanta resultat 

gällande påverkan av ålder på arbetstrivsel. Vi tror att orsaken till att vi fick ett motsatt 

resultat till skillnad från tidigare studier beror på att hur du mår i allmänhet (KASAM) har 

större betydelse för ens arbetstrivsel än vad ålder har. Tidigare studier (Ronen, 1978; Shirom 

& Mazeh, 1988) har funnit att hur länge individen har arbetat påverkar arbetstrivseln, vilket 

gjorde att vi antog att ålder kunde ha en effekt på arbetstrivsel. Emellertid fann vi att deltagare 

som angivit högt värde på KASAM även angav högre arbetstrivsel i likhet med vad Strümpfer 

och Mlonzi (2011) också funnit.  

 

Antagande 4, att deltagare med hög KASAM och hög kontroll i arbetet har högre 

arbetstrivsel än deltagare med låg KASAM och låg kontroll i arbetet, bekräftades delvis. Vårt 

resultat visar att respondenter med hög kontroll i arbetet angav högre arbetstrivsel än de med 

lägre kontroll i arbetet, och även detta får stöd i tidigare studier (Clausen, & Borg, 2010; 

Daniels, 1999; De Lange, et al., 2009; Strümpfer & Mlonzi, 2001). En förklaring till resultatet 

kan vara att när anställda får mer kontroll över arbetet kan det ge en känsla av frihet vilket 

behövs för att de ska kunna trivas. Precis som teorin om självbestämmande behöver 

människor känna sig kompetenta, samhöriga och autonomiserade för att kunna känna sig 

psykologiskt tillfredställda (Deci & Ryan, 2000, i Baard, Deci & Ryan, 2004). Vi tror att 

företag och organisationer skulle tjäna på att få de anställda att känna sig mer fria genom att 

ge dem ansvar och stöttande ledning (Bretonez & Gonzalez, 2011; Daniels, 1999; 

Dierendonck, et al., 2004).  

Antagande 5, att det finns ett samband mellan hur ofta deltagare får feedback från 

kollegor och hur ofta deltagare får feedback från chefer, fick stöd i vår studie i likhet med 

Dierendonck et al., (2004) och Duke et al., (2009). Vi tror att orsaken till vårt resultat beror på 

att om individen får erkännande och feedback från kollegor lägger chefer lättare märke till 

individen. Det beror däremot helt och hållet på chefens ledarskapsstil. Trots det tror vi att det 

är viktigt för individer att känna stöd oavsett om det kommer från ledningen eller från 

arbetskollegorna. Genom att känna stöd kan organisationsklimatet bli öppnare vilket vi tror är 

en viktig del till att få människor att stanna kvar och utveckla sig själva och arbetsplatsen 

 

Antagande 6, att KASAM kan predicera arbetstrivsel, fick stöd i regressionsanalysen och 

detta överensstämmer med resultat från Strümpfers och Mlonzis (2001) tre metaanalyser, dvs. 

att KASAM visar ett samband med arbetstrivsel. Annan forskning (Bretonez & Gonzalez, 

2011) har också funnit att personligt välbefinnande påverkar arbetstrivsel men att arbetstrivsel 

inte nödvändigtvis påverkar personligt välbefinnande. Orsaken till resultatet, tror vi, är att 

KASAM och arbetstrivsel är nära relaterade till varandra. Vi tror att om individen har ett högt 

KASAM-värde, man mår bra i allmänhet, mår individen även bra på arbetet och vice versa. 

Vi ser det hela som en cirkulär process, och vårt resultat har också pekat åt det hållet. Att 

KASAM kan predicera arbetstrivsel tycker vi visar företag och organisationer att det är värt 

att investera i främjande aktiviteter för arbetstrivsel, så som stöttande ledning, bra 

organisationsklimat, konstruktiv feedback och att den anställda ges mer kontroll över 

arbetsuppgifter (Daniels, 1999: Dierendonck, et al., 2004; Feldt, 2000).  

 

Det finns begränsningar med denna studie. Till att börja med är svarsfrekvensen alldeles 

för låg för att vi ska kunna dra några generella slutsatser om resultaten från studien. 
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Anledningen till den låga svarsfrekvensen kan bero på att det i början rådde missförstånd om 

att ledningen skulle ta del av de resultat vi fick fram. När det reddes upp hade det redan gått 

någon vecka vilket gjorde att det blev ont om tid att hämta in svaren. En annan orsak till det 

låga deltagarantalet var att vi endast sökte oss till en förvaltning. Om vi hade vänt oss till fler 

förvaltningar, eller företag med fler anställda, hade vi kanske fått större variation på svaren, 

då andra arbetsförhållanden hade gällt. Att vi använde oss av en chefsperson för att samla in 

enkäterna berodde på att vi av etiska skäl inte kunde samla in dem själva. Detta var också en 

bidragande faktor till att det skapades oro inom personalen om att vi skulle dela med oss av 

enkätsvaren till ledningen så att personalens anonymitet var hotad. 

 

 Vi formulerade några enkätfrågor otydligt vilket gjorde att respondenterna missförstod 

och andra frågor hade vi felformulerat. Instruktionerna till frågorna i enkäten kunde också ha 

varit tydligare i vissa delar. Missförstånden ledde till att vi uteslöt ett flertal frågor i 

redovisningen.  

 

Framtida Forskning 

 

Antalet deltagare var för lågt för att vi ska kunna dra några generella slutsatser kring 

denna studie, men vi tror att framtida forskning bör fokusera på att göra studier som 

involverar både arbetstrivsel och KASAM på ett bättre sätt än vad nutida forskning har gjort. 

Vi tror att det kan finnas en könsskillnad i sambandet mellan KASAM och arbetstrivsel, och 

vi tror att det är viktigt att det tas med i framtida studier. Genom att främja KASAM och 

arbetstrivsel kan man minska negativa konsekvenser så som alltför stor personalomsättning. 

Dessutom skulle vi vilja se att framtida forskning på KASAM inte enbart görs inom 

vårdvetenskap utan även inom andra områden, där andra faktorer kan påverka KASAM.  
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Bilaga 1 
 

Vi är två studenter, Sara Samuelsson och Gabriel Hagberg, som läser vid Högskolan i Borås 

och som skriver vår kandidatuppsats om arbetstrivsel. Vi har valt att inrikta oss mot 

arbetstrivsel på grund av våra erfarenheter kring hur detta kan påverka arbetsmotivationen på 

skilda sätt. Vi vill undersöka vilka faktorer som påverkar arbetstrivseln. Din anonymitet är 

garanterad i enlighet med forskningsetiska regler. 

 

Nedan följer frågor kring din bakgrund 

 

1. Är du  Man  Kvinna 

 

2. Hur gammal är du: _________ år 

 

3. Hur många år har du varit anställd inom företaget? 

 

4.  1-5 år  6-10 år  11-15 år  16-20 år  21+ år 

 

5. Vilken befattning har du inom företaget? ______________________________________ 

 

6. Nedan finns åtta faktorer som nämns i samband med arbetstrivsel. Var vänlig och 

rangordna dessa från 1 (minst viktig) till 8 (mest viktig) när det gäller din 

arbetsmotivation. 

 

 Lön     

 

 Kollegor    

 

 Arbetsmiljön     

 

 Chef     

 

 Arbetsuppgifter    

 

 Förmåner (friskvård, OB-tillägg o.s.v.)  

 

 Karriärmöjlighet    

 

 Andras beröm    

 

 

Nu följer några frågor kring ditt arbete och dina arbetskamrater 

 

7. Hur nöjd är du med din arbetsmiljö? (arbetsplats, personalutrymmen, utrustning) 

 
Inte alls nöjd               Väldigt nöjd 
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8. Hur trivs du med dina arbetsuppgifter? 

 
Trivs inte alls                 Trivs väldigt bra 

 
 

9. Ser du oftast fram emot att åka till arbetet på morgonen?  

 
Mycket sällan                   Mycket ofta 

 
 

10. Är du nöjd med den lön du får? 

 
Inte nöjd alls                    nöjd 

 
 

11. Tycker du att ledningen sköter sin roll på företaget? 

  
Inte bra alls                    Väldigt bra 

 
 

12.  Anser du att du har möjlighet till utveckling och befordran på företaget? 

 
Dåligt med möjligheter                  Bra möjligheter 

 
 

13. Känner du dig delaktig i de beslut som fattas som gäller ditt arbete? 

 
Inte alls delaktig                  Mycket delaktig 

 
 

14. Hur tycker du att samarbetet med kollegor fungerar? 

 
Inte alls                   Väldigt bra 

 
 

15. Hur mycket självbestämmande har du gällande dina arbetsuppgifter, anser du? 

 
Inget alls                   Väldigt mycket 

 
 

16. Känner du dig ofta kontrollerad av dina chefer? 

 
Mycket sällan     Mycket ofta 

 
 

17. Hur mycket ansvar känner du att du har i ditt arbete? 

 
Inget ansvar                  Mycket ansvar 
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18. Hur bra tycker du att dina arbetsuppgifter överensstämmer med din befattning på 

företaget?  

 
              Inte bra alls                                Väldigt bra 

 
 

 

 

19. Hur viktigt är det för dig att få: 
                     Inte alls             Ganska              Mycket 

               viktigt  viktigt viktigt 

 

Ledighet som kompensation för övertid       

Övertidsersättning i form av pengar      

Friskvård (t.ex. företagsgym, sjukgymnast)      

 

20. Hur mycket positiv återkoppling kring ditt arbete får du av: 
  Aldrig Ibland Ofta 

     

Din chef       

Dina kollegor      

 

21. Känner du att du har kontroll över dina arbetsuppgifter? 

 
Ingen kontroll alls                   Stor kontroll 

 
 

 

Nedan är några frågor som berör skilda områden av livet. Varje fråga har 7 möjliga svar. Var 

snäll och markera den siffra som bäst passar in på just Dig. Siffran 1 eller 7 är svarens 

yttervärden. Om du instämmer precis i det som står under 1, så ringa in 1:an; om det som står 

under 7 passar in på din situation, så ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den 

siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga. 

 

1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig? 

 

                        1               2               3               4               5               6               7 
       har aldrig          har alltid 

      den känslan               den känslan 

 

2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade 

du då en känsla av att det? 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
   kommer säkert         kommer säkert 

   inte att bli gjort         att bli gjort 

 

3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från de som står 

dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       tycker att de         känner dem 

   är främlingar         mycket väl 
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4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring 

dig? 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
    mycket sällan         mycket ofta 

    eller aldrig 

       

5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du 

kände väl? 

 

                 1               2               3               4               5               6               7 
  har aldrig hänt         har ofta hänt 

 

6. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       har aldrig hänt         har ofta hänt 

 

7. Livet är: 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       alltigenom               fullständigt 

       intressant          enahanda 

 

8. Hittills har ditt liv: 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       helt saknat              genomgående haft 

       mål och mening         mål och mening 

 

9. Känner du dig orättvist behandlad? 

 

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

10. De senaste tio åren har ditt liv varit: 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
      fullt av föränd-         helt förutsägbart 

       ringar utan att         utan överraskande 

       du visste vad som         förändringar 

       skulle hända 

       härnäst 

 

11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       helt fascinerande         fullkomligt urtråkiga 
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12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du 

skall göra? 

 

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

 

13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet? 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
  det går alltid att finna en         det finns ingen lösning 

   lösning på livets svårigheter          på livets svårigheter 

 

14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       känner hur               frågar dig själv 

       härligt det          varför du överhuvud- 

       är att leva          taget finns till 

 

15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       alltid förvirrande         fullständigt solklar 

       och svår att finna 

 

16. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       glädje och          smärta och leda 

       djup tillfreds- 

       ställelse 

 

17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara: 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       fullt av föränd-         helt förutsägbart 

       ringar utan att         och utan överrask- 

       du vet vad som         ande förändringar 

       händer härnäst 

 

18. När något otrevligt hände tidigare brukade du: 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       älta det om               säga ”Det 

var det” 

       och om igen         och sedan gå vidare 

 

19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       mycket ofta              mycket sällan/aldrig 
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20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods: 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       kommer du              kommer det 

       säkert att fort-         säkert att hända 

       sätta att känna         något som för- 

       dig väl till          stör den goda 

       mods          känslan 

 

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

 

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

 

 

 

22. Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       helt utan          fyllt av mål och 

       mål och mening         mening 

 

23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan räkna 

med? 
             1               2               3               4               5               6               7 

 
       det är du          det tvivlar du på 

       helt säker på 

 

24. Händer det att du har en känsla av att du inte vet exakt vad som håller på att 

hända? 

 

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

 

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

       Hur ofta har du känt det så? 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       aldrig          mycket ofta 

 

26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 
                    1               2               3               4               5               6               7 
       du över- eller         du såg saken 

       undervärderade         i dess rätta 

       dess betydelse         proportion 

 

 

 

 

 

 



7 

 

27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga 

områden av ditt liv, har du då en känsla av att: 

 

                    1               2               3               4               5               6               7 
       du alltid kom-         du inte kommer 

       mer att lyckas         att lyckas över- 

       övervinna          vinna svårighet- 

       svårigheterna         erna 
 

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

liv? 
                    1               2               3               4               5               6               7 
       mycket ofta               mycket sällan/aldrig 

 

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

 

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

 

 

Tack för din hjälp 
 


