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Friskfaktorer på en sjuk arbetsplats 
Betydelsen av KASAM och arbetsresurser för hälsan 

bland anställda inom sjukvården 
 

Mattias Sjöstrand 
 

Hälso- och sjukvården är en arbetsplats där anställda dagligen ställs inför 
fysiska och psykiska påfrestningar. Då det inte är möjligt att eliminera alla 
riskfaktorer krävs istället en motståndskraft. Arbetsresurser i form av socialt 
stöd, inflytande, utvecklingsmöjligheter samt rolltydlighet kan bidra till 
engagemang och motivation. Även personliga resurser är viktiga för att 
hantera stressorer i såväl vardagen som arbetslivet, varav Känsla av 
sammanhang (KASAM) ses som en av de viktigaste personliga resurserna 
utifrån hälsa och hälsofrämjande. Studien syftade till att undersöka 
relationen mellan hälsa, KASAM och arbetsresurser bland anställda inom 
sjukvården med hjälp av en enkätundersökning utifrån skalorna SHIS, 
COPSOQ-II samt SOC-13. Analyser utfördes i form av korrelationer samt 
regressioner. Resultatet påvisade positiva samband mellan respondenternas 
hälsa och KASAM, hälsa och arbetsresurser samt KASAM och 
arbetsresurser. De arbetsresurser med starkast samband med 
respondenternas hälsa var inflytande samt rolltydlighet. Slutsatsen var att 
KASAM var den individuella faktorn med störst inverkan på hälsan.  
 
Keywords: occupational health, health-care, job resources, psychosocial 
work environment, sense of coherence 

 
 

Inledning 
 

Arbetet är en plats där en majoritet av den vuxna befolkningen spenderar en stor del av sin tid, 
vilket innebär att hälsan i arbetslivet kan ha en stor inverkan på det allmänna hälsotillståndet i 
en befolkning. Förutom att goda arbetsvillkor ses som en viktig bestämningsfaktor för hälsa 
kan även en hälsosam arbetande befolkning anses vara en nödvändig förutsättning för ett lands 
produktivitet och ekonomiska utveckling. Detta var några av de faktorer som låg till grund för 
den globala åtgärdsplanen ”Global Plan of Action on Worker’s Health” (WHO, 2007), som 
syftade till att, på ett globalt plan, skapa såväl fysiska som psykiska och sociala förutsättningar 
för hälsa i arbetslivet.  

I Sverige ses hälsa i arbetslivet som en grundläggande förutsättning för folkhälsan i landet 
och tillhör sedan 2003 ett av de folkhälsopolitiska målen som tagits fram av 
Folkhälsomyndigheten i uppdrag av Regeringen för att skapa en jämlik hälsa i befolkningen 
(Proposition 2002/03:35). Ett resultat av det svenska arbetsmiljöarbetet är att den fysiska 
arbetsmiljön under de senaste årtiondena förbättrats och blivit allt säkrare, vilket resulterat i ett 
minskat antal sjukskrivningar till följd av exempelvis skador och olycksfall. Samtidigt har det 
sedan 2010 gått att se en negativ trend gällande sjukskrivningstalen för olika psykiska besvär 
(Försäkringskassan, 2016). År 2000 beräknade WHO (2000) att 15 till 30 procent av alla 
yrkesverksamma individer kommer uppleva psykiska problem under sitt arbetsliv, vilket tyder 
på att det fortfarande finns brister inom arbetsmiljöarbetet, framförallt när det kommer till 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer. 

Det finns idag en relativt bred kunskap, både gällande arbetsmiljöfaktorer som kan orsaka 
stress och ohälsa (Karasek & Theorell, 1990), samt skapa engagemang och motivation 
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(Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Finns det då faktorer i arbetet som kan 
bidra till att skapa hälsa i arbetslivet? Hälsofrämjande faktorer i arbetslivet är ett område som 
WHO redan 1987 lyfte fram som en viktig aspekt för att uppnå hälsa i arbetslivet. Detta 
innebär att forskning inom arbetsmiljö och hälsa bör fokusera lika mycket på det salutogena 
(hälsofrämjande) perspektivet som det patogena (sjukdomsperspektivet), för att individer ska 
kunna röra sig mot ett tillstånd av hälsa, eller åtminstone bort från ohälsa (Antonovsky, 
1987b). En av de största yrkeskategorierna i Sverige är enligt statistik från SCB (2017) hälso- 
och sjukvården, vilket innebär att arbetsmiljön inom detta yrkesområde kan påverka många 
yrkesverksamma individers hälsa och välmående och därmed även folkhälsan i landet.    
 
Relationen mellan arbetsmiljö och hälsa inom sjukvården 
  
Arbetsmiljön och hälsan inom hälso- och sjukvården har i Sverige sedan 1990-talet varit ett 
omdiskuterat område då en rad organisationsförändringar och nedskärningar inom vårdsektorn 
resulterade i en kraftig ökning av sjukskrivningar på grund av stress och utmattning 
(Socialstyrelsen, 2000). En tänkbar förklaring till dessa förändringar var det nya styrsystemet, 
New Public Management (NPM), vilket under denna period introducerades som en lösning för 
att effektivisera arbetet inom den offentliga sektorn genom att införa styrningsformer från det 
privata näringslivet. Detta innebar bland annat en decentralisering av ansvar och befogenheter, 
ökad konkurrens genom privatisering av statliga tjänster, samt att den tidigare regelstyrningen 
byttes ut mot mål- och resultatstyrning (Hasselblad & Bejerot, 2008). En litteraturgenomgång 
av Karolinska institutet (2011) påvisade att arbetsmiljön inom sjukvården på flera sätt 
försämrades sedan införandet av NPM. Bland annat visade flertalet av de studier som 
undersöktes att de anställda upplevde en ökad arbetsbelastning, motstridiga krav i arbetet, 
minskat inflytande och minskat stöd från ledningen. Detta bidrog i sin tur till missnöje 
gällande såväl arbetstillfredsställelse som välbefinnande. Även om studier som gjorts på 
senare tid påvisat att arbetsförhållandena sedan 90-talet på många sätt förbättrats, både utifrån 
de anställdas arbetstillfredsställelse samt deras upplevelser av organisatoriska faktorer som 
exempelvis måltydlighet och krav (Jönsson, 2012), tillhör arbetande inom vård och omsorg än 
idag en av yrkeskategorierna i Sverige som ligger i topp gällande sjukskrivningar på grund av 
psykiska besvär (Försäkringskassan, 2016). Detta tyder på att det fortfarande finns brister i 
arbetsmiljön som behöver åtgärdas.  

När det kommer till arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården är det en arbetsplats där 
individer dagligen utsätts för stora påfrestningar, både ur ett fysiskt, psykiskt och socialt 
perspektiv. De fysiska påfrestningarna kan exempelvis bestå av oergonomiska arbetspositioner 
vid patientvård samt långa perioder av stillasittande vid bildskärmar. När det kommer till 
psykiska, sociala och organisatoriska påfrestningar består dessa bland annat av hög 
arbetsbelastning till följd av krav på ökad effektivitet samt förändringar inom organisationen 
(Arbetsmiljöverket, 2018). En arbetsmiljöundersökning av Arbetsmiljöverket (2016a) 
påvisade även bland annat att en stor del av personalen inom hälso- och sjukvården upplevde 
både att de hade för mycket att göra och för lite inflytande över arbetet samtidigt som arbetet i 
många fall av ansågs vara psykiskt påfrestande. Att arbeta inom sjukvården kan även i sig ses 
som en riskfaktor för ohälsa då arbetet kan räknas som ett emotionellt arbete då det till stor del 
består av personliga interaktioner med individer som mår dåligt. Att undertrycka personliga 
negativa känslor vid en interaktion med en person som uttrycker negativa känslor ökar risken 
för emotionell dissonans vilket vidare riskerar att leda till både utmattning och utbrändhet 
(Bakker & Heuven, 2006). En studie av Van den Broeck et al. (2017) påvisade även att 
sjukvårdspersonal upplevde högre kognitiva krav jämfört med arbetare inom både 
industrisektorn samt den offentliga sektorn. När det kommer till samband mellan arbetsmiljö 
och hälsa inom sjukvården har hög arbetsbelastning, ledarskap, rollkonflikter och emotionella 
krav länge tillhört de vanligaste källorna till både stress och ohälsa. Även andra faktorer som 
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exempelvis skiftarbete och brist på uppskattning är faktorer som bör räknas in som riskfaktorer 
för ohälsa (McVicar, 2003). När det kommer till samband mellan arbetsmiljö och hälsa inom 
sjukvården i Sverige kunde Hansen, Sverke och Näsvall (2009) bland annat påvisa ett 
samband mellan hög arbetsbelastning, rollkonflikt och emotionell utmattning bland 
sjuksköterskor. 

Arbetet inom hälso- och sjukvården ställer höga krav på individen som riskerar att orsaka 
ohälsa. Då det inte är möjligt att eliminera samtliga risker som individer utsätts för i arbetslivet 
kan det anses vara lika viktigt att kunna identifiera stärkande faktorer i den fysiska, psykiska, 
sociala och organisatoriska arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården som istället kan fungera 
som en motståndskraft mot de olika stressorerna.  

 
Modeller kopplade till psykosocial arbetsmiljö och hälsa 

 
Psykosocial arbetsmiljö är ett begrepp som inte har någon entydig definition utan kan snarare 
ses som ett samlingsbegrepp för de olika omgivningsfaktorer på en arbetsplats som kan 
påverka individernas hälsa och välmående, vilket innebär att begreppet innefattar såväl 
psykologiska aspekter i arbetet som interpersonella relationer (WHO, 2007). Något som kan 
ses som ramfaktorer för den psykosociala arbetsmiljön och som på många sätt bidrar till att 
forma denna är organisatoriska faktorer. Med detta menas de faktorer som på ett övergripande 
plan påverkar de anställdas förutsättningar i arbetet. Organisatoriska faktorer innefattar delar 
som ledarskap, anställningsform, arbetstid (deltidsanställning, förläggning av arbetstid) samt 
organisationsförändringar, vilka samtliga kan påverka individer på en arbetsplats. Bland annat 
har en litteraturgenomgång av Arbetsmiljöverket (2016b) påvisat flertalet samband mellan 
organisatoriska faktorer och såväl arbetsrelaterade som hälsorelaterade utfall. Exempelvis 
identifierades samband mellan skift-/nattarbete, långa arbetstider, tillfällig anställning och 
negativa utfall gällande såväl fysisk som psykisk hälsa. Även ledarskapet visade sig kunna 
påverka den psykiska hälsan bland anställda. När det kommer till den psykosociala 
arbetsmiljön och dess inverkan på individers hälsa finns det flera olika modeller som är tänkta 
att förklara dessa samband. 

De två modeller som länge dominerade forskningen inom psykosocial arbetsmiljö och som 
syftade till att förklara samband mellan psykosociala arbetsmiljöförhållanden och dess 
inverkan på individers hälsa var Karaseks (1979) krav- kontrollmodell, som senare 
utvecklades till krav-, kontroll-, stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) samt 
ansträngnings-belöningsmodellen (Siegrist, 1996). Utifrån krav- kontroll- stödmodellen 
innebär kraven de fysiska, psykiska och emotionella krav som en individ ställs inför i sitt 
arbete och för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Kontrollen syftar både till möjligheten för 
den anställda att påverka sitt arbete och sin arbetssituation samt vilken kompetens denne 
besitter för att klara av sina arbetsuppgifter. Utifrån modellen menar Karasek och Theorell 
(1990) att höga krav tillsammans med ett begränsat handlingsutrymme ökar risken för 
ohälsosam stress, vilket i sin tur är en riskfaktor för både utbrändhet och kardiovaskulära 
sjukdomar. Den tredje komponenten, stöd, syftar till det sociala stöd som en individ har, vilket 
kan innefatta både stöd från kollegor och från familj och vänner. Denna komponent kan enligt 
Karasek och Theorell (1990) fungera som en buffert där ett högt stöd kan minska de negativa 
effekterna av höga krav och låg kontroll.  

Ansträngnings-belöningsmodellen syftade istället till att beskriva den psykosociala 
arbetsmiljön som en balans mellan den ansträngning arbetet kräver av individen och den 
belöning som detta resulterar i. Ansträngningen kan i modellen ses både utifrån de yttre kraven 
i arbetet, i form av resultat eller krav från kollegor och chefer, samt de inre kraven, vilka 
består av individens egna förväntningar på sig själv. Belöningen innehåller tre komponenter; 
materiell belöning (lön), social belöning (möjlighet till befordran) samt psykologisk belöning 
(positiv feedback från chef och kollegor). Enligt Siegrist (1996) riskerar en obalans mellan 
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individens ansträngning och den belöning som denne uppfattar att ansträngningen medför, att 
orsaka stress och ohälsa.  

Sedan början av 2000-talet har dock arbetskrav-resursmodellen (Demerouti, Bakker, 
Nachreiner & Schaufeli, 2001) blivit allt mer populär inom arbetslivsforskning då den anses 
vara mer användbar än både krav-, kontroll-, stödmodellen och ansträngnings-
belöningsmodellen, samt mer applicerbar inom flera yrkesområden (Bakker & Demerouti, 
2007). Anledningen till detta är att modellen inte begränsar sig till specifika faktorer, vilket i 
Karasek och Theorell’s (1990) fall är krav, kontroll och stöd, eller i Siegrist (1996) fall 
ansträngning och belöning. Med arbetskrav och resurser åsyftar Bakker och Demerouti (2007) 
istället samtliga krav och resurser i omgivningen som kan påverka en individ på arbetsplatsen, 
vilket innebär att dessa kan anpassas till arbetsplatser och yrken inom flera olika sektorer. 
Arbetskraven definieras i modellen som ”De fysiska, psykologiska, sociala eller 
organisatoriska aspekter på arbetsplatsen som kräver en sammanhängande fysisk och/eller 
psykisk ansträngning eller färdighet och är därmed förenad med särskilda fysiologiska eller 
psykologiska kostnader” (Demerouti & Bakker, 2011, s. 312). Dessa, vilka kan inkludera såväl 
krav i form av tidspress eller brister i den fysiska arbetsmiljön, som krävande interaktioner 
med klienter, ses därmed som hälsorisker, vilka kan öka risken för såväl utmattning som 
utbrändhet. Höga arbetskrav kan även kopplas till organisatoriska utfall i form av ökade 
sjukskrivningar eller avsikt att säga upp sig. Med arbetsresurser menas istället de delar i 
omgivningen som för individerna på arbetsplatsen, bland annat kan bidra till att uppnå målen i 
arbetet, samt bidra till personlig utveckling (Demerouti et al., 2001). Dessa anses därmed både 
kunna skapa en inre motivation i form av personlig utveckling och lärande samt en yttre 
motivation genom att fungera som verktyg för att nå målen i arbetet (Bakker & Demerouti, 
2006). 
 
Arbetsresurser och dess relation till hälsa i arbetslivet 
 
Utifrån arbetskrav - resursmodellen ses arbetsresurserna, enligt Bakker och Demerouti (2007), 
som grundläggande delar för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Resurserna kan 
finnas i alla delar av organisationen, från makronivå (anställningsvillkor, karriärmöjlighet) till 
interpersonell- (socialt stöd, arbetsklimat) eller jobbspecifik nivå (delaktighet, rolltydlighet) 
(Demerouti & Bakker, 2011). Studier har bland annat påvisat att individer som upplever 
många resurser på arbetsplatsen tenderar att vara både mer engagerade och motiverade, medan 
bristande resurser istället riskerar att leda till utmattning och utbrändhet (Demerouti, et al., 
2001; Schaufeli & Bakker, 2004). De negativa konsekvenserna av bristande resurser på 
arbetsplatsen kan främst ses när de samspelar med höga arbetskrav. Detta samspel har visat sig 
öka risken för negativa konsekvenser i form av ökad risk för såväl utmattning som utbrändhet 
(Demerouti et al., 2001).  

Samtidigt finns även antaganden om ett annat samspel mellan arbetskraven och resurserna 
där ett högt antal resurser i arbetet kan fungera som en buffert som motverkar de negativa 
effekterna av höga arbetskrav (Bakker & Demerouti, 2007). Bland annat har detta samband 
identifierats av Bakker, Demerouti och Euwema (2005), där studien visade att ett högt antal 
resurser kunde minska risken för utbrändhet trots höga arbetskrav. En annan studie av Hu, 
Schaufeli och Taris (2011) syftade till att undersöka liknande samband genom att studera den 
eventuella bufferteffekten av resurser, både bland industriarbetare och sjukvårdspersonal. 
Denna studie undersökte dock inte enbart huruvida resurser hade en buffrande effekt som 
kunde minska den negativa inverkan av höga arbetskrav, utan även huruvida ett högt antal 
resurser kan bidra till engagemang och motivation trots höga arbetskrav. Studien påvisade att 
resurserna modererade den negativa effekten av arbetskraven bland sjukvårdspersonalen, men 
inte bland industriarbetarna när det gällde utbrändhet. Samma effekt kunde dock inte 
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identifieras bland någon av grupperna när det kom till engagemang och motivation trots höga 
arbetskrav.  

Även om arbetskrav- resursmodellen enligt Bakker och Demerouti (2007) inte är begränsad 
till specifika resurser har studier kunnat identifiera ett antal enskilda resurser i arbetet som 
antingen påvisat en positiv effekt, eller bidragit till att reducera eventuella negativa effekter för 
individer i arbetslivet. Två av de grundläggande arbetsresurserna som även förekommit i 
tidigare modeller där de bland annat påvisat en bufferteffekt vid höga arbetskrav är socialt 
stöd (Haines, Hurlbert & Zimmer, 1991; Karasek & Theorell, 1990), vilket kan innefatta stöd 
både från chef, medarbetare och familj samt autonomi/inflytande (Karasek, 1979), vilket syftar 
till både möjligheten att påverka beslut på arbetsplatsen och arbetets innehåll. Utöver dessa har 
även tydliga roller och mål, vilket innebär att individerna på arbetsplatsen vet vad som ingår i 
dennes arbetsuppgifter och vilka mål som ska uppnås i arbetet har kunnat kopplas till lägre 
prevalens av psykisk ohälsa på arbetsplatsen (Wännström, Peterson, Åsberg, Nygren & 
Gustavsson, 2009). Utvecklingsmöjligheter, vilket innebär att arbetet kan bidra både till 
personlig och professionell utveckling, har inte kunnat direkt kopplas till hälsan på 
arbetsplatsen, däremot har möjlighet till utveckling visat sig bidra till ökat engagemang och 
motivation bland anställda (Akkermans, Schaufeli, Brenninkmeijer & Blonk, 2013). 

Demerouti och Bakker (2011) nämner att en styrka med arbetskrav-resursmodellen jämfört 
med de tidigare nämna krav-, kontroll, stödmodellen samt ansträngnings- belöningsmodellen 
är att den i och med de tänkta motivationsfaktorerna i form av resurser innehåller en 
hälsofrämjande aspekt. Studier har påvisat att resurserna kan bidra till att skapa motivation och 
engagemang bland de anställda (Schaufeli & Bakker, 2004), vilket till viss del skulle kunna 
ses som hälsofrämjande då delar som arbetstillfredsställelse och engagemang är faktorer som 
kan bidra till en hälsosam arbetsplats. Dock har de studier som undersökt resursernas inverkan 
på de anställdas engagemang på arbetsplatsen i första hand fokuserat på hur dessa antingen 
kan reducera risken för utmattning och utbrändhet (Demerouti et al., 2001). I andra fall har 
fokus varit på hur resurserna kan påverka på olika organisatoriska utfall där engagerade 
individer har visat sig prestera bättre i arbetet (Hopstaken, Linden, Bakker & Kompier, 2015), 
eller huruvida arbetsresurser och engagemang, på lång sikt, kan ha en positiv inverkan på 
individers arbetsförmåga (Airila et al., 2014). Dessa utfall behöver inte nödvändigtvis vara 
kopplade till individers hälsa och välmående. Fler studier behövs som istället undersöker 
arbetsresursernas hälsofrämjande effekt för individer i arbetslivet och även huruvida resurser 
på arbetsplatsen kan leda till positiva utfall på arbetsplatser med höga arbetskrav.  

Det framgår tydligt att fokus i modeller kopplade till den psykosociala arbetsmiljön och 
hälsan ofta hamnar på faktorer i omgivningen och dess inverkan på individen. Även i de 
tidigare versionerna av arbetskrav- resursmodellen låg fokus i huvudsak på huruvida resurser i 
omgivningen kunde fungera som motivationsfaktorer och således bidra till att skapa 
engagemang och arbetstillfredsställelse bland de anställda (Bakker & Demerouti, 2011). Ingen 
hänsyn togs till de olika personliga resurser som en individ besitter, som även dessa kan 
påverka individens möjlighet att hantera olika situationer och stressorer i arbetet. Som en 
utveckling av modellen undersökte därför Xanthopoulou, Bakker, Demerouti och Schaufeli 
(2007) betydelsen av personliga resurser i arbetskrav-resursmodellen genom att undersöka 
self-efficacy, organisationsbaserat självförtroende samt optimism i relation till utmattning och 
engagemang bland anställda. Studien påvisade samband mellan de personliga egenskaperna, 
resurser i arbetslivet (autonomi, socialt stöd, stöd från överordnad samt 
utvecklingsmöjligheter), samt engagemang där de personliga resurserna hade en medlande 
effekt mellan resurserna i arbetet och engagemang bland de anställda. De personliga 
resurserna kunde därmed påverka och ha en positiv inverkan på de anställdas uppfattning av 
resurserna på arbetsplatsen. Utifrån detta resultat innebär det att individer, beroende på 
personliga resurser och egenskaper kan ha olika upplevelser av den omgivande miljön under 
samma fysiska och sociala förutsättningar i omgivningen. De personliga resurser som 
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undersöktes visade sig dock i det här fallet inte kunna kompensera för höga arbetskrav när det 
kom till utmattning.  

Då de personliga resurser som i detta fallet undersöktes visade sig ha en positiv effekt på 
anställdas uppfattning av resurser i arbetslivet belyser Demerouti och Bakker (2011) vikten av 
att ytterligare undersöka dessa resurser och dess betydelse i arbetskrav-resursmodellen, då de 
kan ha en betydligt större inverkan än vad som hittills framkommit. Bland annat har tidigare 
stressforskning av Lazarus och Folkman (1984) visat att stress tenderar att uppkomma hos 
individer när de upplever att de inte har de resurser som krävs för att hantera krävande 
situationer som de ställs inför. Olika individuella karaktärsdrag kan därmed påverka 
möjligheten att hantera stress. Utöver de personliga resurser som tidigare undersökts bör även 
andra personliga resurser som kan tänkas påverka relationen mellan arbetskrav, resurser och 
hälsa undersökas närmare för att öka kunskapen inom detta område. När det kommer till hälsa 
och framförallt hälsofrämjande arbete finns det en personlig resurs som av många forskare ses 
som den viktigaste för att en individ ska kunna bibehålla, eller främja sin hälsa, känsla av 
sammanhang (KASAM) (Antonovsky, 1987a). 
 
Känsla av Sammanhang (KASAM) i relation till hälsa i arbetslivet 
 
Känsla av sammanhang (KASAM) är ett koncept myntat av Antonovsky (1987b) som ingår i 
dennes salutogena teori. Salutogenes betyder på latin hälsans ursprung vilket innebär att den 
salutogena teorin därmed syftar till att försöka förklara vad som får människor att 
vidmakthålla eller stärka hälsan snarare än att undersöka faktorer som orsakar ohälsa 
(patogenes). Utifrån Antonovskys (1979) tankar om hälsa är inte detta något som en individ 
antingen har eller inte, utan hälsa ses som ett kontinuum som går från fullständig ohälsa till 
fullständig hälsa, där en individ under sin livstid, på grund av olika livshändelser, ständigt rör 
sig längs detta kontinuum. Konceptet KASAM består av de tre komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet samt meningsfullhet som tillsammans bildar en individs känsla av sammanhang. 
Begripligheten innebär i vilken mån en individ ser livshändelser som förutsägbara och 
strukturerade medan hanterbarheten syftar till vilka resurser individen anser sig ha för att 
hantera olika utmaningar som denne kan ställas inför. Med meningsfullhet menar Antonovsky 
(1987a) i vilken mån individen ser en mening med att engagera sig för att hantera de krav eller 
utmaningar som denne ställs inför. De tre komponenterna har inte på egen hand någon effekt, 
utan det är den sammanslagna effekten av samtliga komponenter som räknas. Medan 
Antonovsky (1987a) ansåg att KASAM var något som en individ utvecklar under de första 30-
åren hävdar Eriksson och Lindström (2005) snarare att detta ökar med åldern. En stark 
KASAM innebär att en individ har större möjlighet att se olika stressorer i livet som positiva 
utmaningar medan en svag KASAM istället anses ha en motsatt effekt där stressorer snarare 
upplevs som hot (Antonovsky, 1987a). En stark KASAM kan därmed även ses som en viktig 
resurs i arbetslivet. 

I arbetslivet utsätts individer ständigt för olika stressorer som riskerar att påverka hälsan 
negativt. Då det inte är möjligt att eliminera alla dessa stressorer krävs det att individen 
besitter en motståndskraft som gör det möjligt för denne att hantera dessa och samtidigt 
behålla hälsan (Antonovsky, 1987b). En stark KASAM kan både bidra till att minska den 
upplevda stressen i arbetslivet samtidigt som den kan fungera som ett redskap vilket gör det 
möjligt för en individ att kunna hantera en stressfylld arbetsmiljö (Albertsen, Nielsen & Borg, 
2001). Förutom att fungera som en motståndskraft för att hantera stressorer i arbetslivet kan en 
individs KASAM även ha en direkt inverkan, främst på den mentala hälsan, men även på den 
fysiska hälsan. En systematisk litteraturgenomgång av Eriksson och Lindström (2006) som 
syftade till att studera KASAM i relation till hälsa kunde identifiera flertalet studier som 
påvisade samband mellan KASAM och hälsa där högre KASAM ledde till en högre 
självskattad hälsa. Ett liknande omvänt samband kunde även identifieras av Malinauskiene, 
Leisyte, Romualdas och Kirtiklyte (2011) där en låg KASAM kunde kopplas till en låg 



 7 

självskattad hälsa bland sjuksköterskor. Trots att KASAM ses som en av de grundläggande 
personliga resurserna för en individs hälsa finns det relativt få studier som undersöker 
relationen mellan resurser i arbetslivet och individers KASAM. 

  
Relationen mellan individens KASAM och resurser i arbetslivet 
 
Då en individs KASAM ses som en av de viktigaste personliga resurserna för att denne ska 
kunna hantera påfrestande livssituationer och fortfarande behålla eller stärka hälsan behövs 
även ett starkare underlag som undersöker huruvida individers KASAM kan påverka resurser i 
arbetslivet och vice versa. Då personliga resurser i form av self-efficacy, optimism och 
organisationsbaserat självförtroende hade en positiv inverkan på resurser i arbetslivet och 
engagemang (Xanthopoulou et al., 2007) bör även en individs KASAM kunna ha en liknande 
effekt. Det finns dock inte många studier som har undersökt detta samband vilket innebär att 
det fortfarande är ett relativt outforskat område. En longitudinell studie av Vogt, Hakanen, 
Jenny och Bauer (2016) som undersökte relationen mellan KASAM och motivationsprocessen 
i arbetskrav-resursmodellen kunde dock identifiera ett samband mellan individers KASAM 
och resurser i arbetslivet. Studien påvisade både att individer som upplevde många resurser 
(kontroll, rolltydlighet och socialt stöd) i arbetslivet hade en högre KASAM samtidigt som 
individer med högre KASAM upplevde fler resurser i arbetslivet. Både stark KASAM och 
många arbetsresurser kunde kopplas till ökat engagemang. Togari och Yamazaki (2012) 
identifierade en kausal effekt mellan en positiv psykosocial arbetsmiljö och KASAM där 
utvecklingsmöjligheter, flexibilitet samt autonomi ökade individers KASAM. Resurser på 
arbetsplatsen kan även ha en positiv effekt på KASAM utifrån en arbetsrelaterad kontext 
(Vogt, Jenny & Bauer, 2013). I och med detta samspel bör därmed resurser i arbetslivet samt 
KASAM kunna ha en positiv effekt på individers hälsa i arbetslivet.  
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka hälsa, personliga resurser i form av KASAM samt 
förekomsten av arbetsresurser i form av inflytande, socialt stöd från chef, socialt stöd från 
kollegor, utvecklingsmöjlighet samt rolltydlighet bland anställda inom hälso- och sjukvården. 
Studien syftade även till att undersöka relationen mellan hälsa, de personliga resurserna samt 
arbetsresurserna. Resultatet av studien skulle därmed kunna bidra till att ytterligare stärka den 
tidigare forskningen inom området och även utvidga kunskapsområdet och förståelsen för vad 
som påverkar individers hälsa i arbetslivet. 
 
Frågeställningar och hypoteser 
 

1. Hur ser respondenternas hälsa ut? 
2. Vilken grad av KASAM uppger respondenterna? 
3. Hur ser förekomsten av arbetsresurser ut bland respondenterna? 
4. Hur stor del av variationen i hälsa bland respondenterna kan förklaras av ålder, 

KASAM samt arbetsresurser?  
 

H1: Det finns en positiv relation mellan KASAM och hälsa. 
H2: Det finns en positiv relation mellan KASAM och arbetsresurser. 
H3: Det finns en positiv relation mellan arbetsresurser och hälsa. 
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Metod 
 
Deltagare 
 
Sammanlagt delades 220 enkäter ut till personal arbetande inom hälso- och sjukvården i en 
region i mellersta Sverige. Av dessa kunde slutligen 127 enkäter samlas in, vilket innebar en 
svarsfrekvens på 58%. Respondenterna i studien bestod av 90% (n = 114) kvinnor, 8% (n = 
10) män samt 2.5% (n = 3) som uppgav annat eller inte ville besvara på frågan. Åldern på 
respondenterna varierade mellan 20 till 65 år (M = 44.09, SD = 12.28). Gällande 
anställningstyp var 86% (n = 108) fast anställda medan 14% (n = 17) antingen hade en 
tillfällig anställning eller timanställning. 
 
Material 
 
Underlaget för datainsamlingen bestod av en enkät med 46 frågor, vilken var uppdelad i fyra 
olika avsnitt. Den första delen innefattade tre bakgrundsfrågor, där respondenterna skulle 
uppge kön (kvinna, man, annat/vill inte svara), ålder samt typ av anställning (fast anställning, 
tillfällig anställning/timanställning). Endast bakgrundsfrågan gällande ålder inkluderades i 
analysen då frågorna som efterfrågade kön och anställning inte ansågs användbara då en 
majoritet av respondenterna bestod av kvinnor som var fast anställda. Dessa frågor användes 
därmed enbart för att beskriva studiedeltagarna.    
 

Copenhagen Psychosocial Questionnaire II (COPSOQ-II). Det andra avsnittet i enkäten 
bestod av frågor gällande respondenternas arbetssituation i form av arbetsresurser, vilket 
undersöktes genom att använda fem olika skalor som inhämtades från frågeformuläret 
COPSOQ-II (Pejtersen, Kristensen, Borg & Bjorner, 2010). De fem skalorna som valdes ut var 
tänkta att spegla de resurser i arbetslivet som utifrån litteraturgenomgången visat sig bidra till 
engagemang och arbetstillfredsställelse. Dessa bestod av inflytande, socialt stöd från chef, 
socialt stöd från kollegor, utvecklingsmöjligheter samt rolltydlighet. Varje skala bestod av 3 - 
5 påståenden av typen ”Kan du påverka vad du gör i ditt arbete?”. De första fyra skalorna 
besvarades med hjälp av en femgradig skala med svarsalternativen 1 (Alltid), 2 (Ofta), 3 
(Ibland), 4 (Sällan) och 5 (Aldrig). Den femte skalan (Rolltydlighet) besvarades med hjälp av 
en femgradig skala med svarsalternativen 1 (I mycket hög grad), 2 (I hög grad), 3 (Delvis), 4 
(I låg grad), 5 (I mycket låg grad).  

För varje fråga tilldelas respondenten en poäng mellan 100 - 0 (100 – 75 – 50 – 25 - 0), 
vilket innebär att maxpoäng per respondent per skala blir 300 – 500 poäng beroende på hur 
många frågor som ingår i skalan. För att skapa index för de olika arbetsresurserna utifrån det 
aktuella kodningsschemat skapades därmed nya variabler som tillsammans kunde bilda ett 
medelvärde mellan 100 – 0. Detta innebar svaren på varje fråga kodades om så variabler med 
kod 1 (Alltid) erhöll värdet 100, 2 erhöll värdet 75, 3 erhöll värdet 50, 4 erhöll värdet 25 och 5 
(Aldrig) erhöll värdet 0. Därefter beräknades medelvärdet ut för att skapa ett indexvärde 
mellan 0 – 100. För att kontrollera reliabiliteten av varje skala användes Cronbach alpha 
koefficienten, där följande värden erhölls; inflytande = .75, socialt stöd chef = .83, socialt stöd 
kollegor = .64, utvecklingsmöjlighet = .75, rolltydlighet = .76 samt totalt resursindex = .87.   

 
Sense of Coherence scale 13 (SOC-13). Det tredje avsnittet i enkäten undersökte 

respondenternas KASAM med hjälp av Antonovskys (1993) skala SOC-13. Skalan innefattar 
13 påståenden som mäter de tre dimensionerna begriplighet (5 påståenden), hanterbarhet (4 
påståenden) samt meningsfullhet (4 påståenden). Påståendena är av typen ”Har du en känsla 
av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?”, där respondenterna 
utifrån en sjugradig skala uppger i vilken mån de håller med eller inte håller med om 
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påståendena. Svaren på fem av påståendena (1, 2, 3, 5 och 7) måste spegelvändas innan 
totalpoängen räknas ut. Totalpoängen per respondent kan som mest vara 91 och som minst 13, 
där högre poäng indikerar högre KASAM. Cronbachs alpha-koefficienten för skalan uppgick i 
denna studie till .88. 

 
Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS). SHIS är ett salutogent mått på hälsa skapat av 

Bringsén, Andersson och Ejlertsson (2009). Skalan består av 12 påståenden som tillsammans 
bildar två olika dimensioner av hälsoindikatorer, vilka benämns som intrapersonella 
karaktärsdrag (IPK) samt interaktiv funktion (IAF). Varje påstående besvaras på en sexgradig 
skala som går från positivt till negativt och baseras på respondentens upplevelser under de 
senaste fyra veckorna. Sju påståenden; A, B, C, D, I, J och L mäter respondenternas 
intrapersonella karaktärsdrag, vilket syftar till individens upplevelser av sig själv och sin kropp 
utifrån fysiska funktioner samt psykisk hälsa genom påståenden som; ”Under de senaste 4 
veckorna har jag…”, ”(6) Känt mig pigg, (1) Känt mig trött/utmattad”. Påståendena E, F, G, H 
samt K mäter interaktiv funktion, vilket istället handlar om individens upplevelse av samspelet 
med sin omgivning utifrån påståenden som; ”Under de senaste 4 veckorna har jag…”, ”(6) 
Varit beslutsam, (1) Varit villrådig, tveksam”. Därefter bildar svaren ett indexvärde av de två 
dimensionerna, vilket även kan slås ihop för att tillsammans bilda ett totalindex för hälsa. 
Varje fråga kan som mest ge värdet 6 vid ett positivt svar och som minst värdet 1 vid ett 
negativt svar. För IPK kan varje respondent som mest erhålla värdet 41 och som minst värdet 
7 medan IAF har intervallet 30 – 5.  

Vid beräkning av totalindex för hälsa är maxvärdet 72 och minsta värdet 12 (Bringsén, 
Andersson & Ejlertsson, 2009). Därefter standardiseras värdena för att varje skala ska få ett 
variationsvärde mellan 0 – 100% oavsett ursprungligt variationsområde. Detta görs genom att 
beräkna 100 x (indexvärde – minimum av teoretiskt värde) / (maximum – minimum). Vid 
reliabilitetstest av samtliga skalor med hjälp av Cronbachs alpha uppgick värdet för IPK till 
.91, IAF till .92 och Totalt hälsoindex till .95.  
 
Procedur 
 
För att hitta respondenter till studien kontaktades sammanlagt 12 verksamhets- samt 
enhetschefer inom vårdsektorn för att erhålla tillstånd om att komma till respektive arbetsplats 
och dela ut enkäter till personalen. Av dessa erhölls ett skriftligt medgivande från 5 
enhetschefer och en verksamhetschef. Då det inte var möjligt att samla all personal på samma 
gång kunde ingen muntlig information lämnas till respondenterna gällande den aktuella 
studien. Informationen bestod därmed av det missivbrev som medföljde varje enkät där 
samtliga respondenter informerades om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt, samt att 
materialet skulle behandlas anonymt och endast användas för den aktuella studien. Enkäterna 
lämnades över till respektive enhetschef som därefter ansvarade för att dela ut och samla in 
enkäterna från personalen. För att kunna garantera anonymitet för samtliga respondenter vid 
insamlingen bifogades ett förslutbart kuvert med varje enkät vilket försäkrade respondenterna 
om att ingen utomstående skulle kunna ta del av de besvarade enkäterna. Studien har 
genomgående tagit hänsyn och förhållit sig till de fyra etiska riktlinjerna inom 
samhällsvetenskaplig forskning; samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet, vilket innebär att samtliga studiedeltagare ska lämna samtycke om 
deltagande i studien samt informeras om studiens syfte och användningsområde 
(Vetenskapsrådet, 2002). All insamlad har därefter behandlats så att ingen utomstående har 
kunnat ta del av materialet, vilket enbart kommer användas för den aktuella studien. 
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Databearbetning 
 
För att analysera det insamlade materialet användes det statistiska dataprogrammet SPSS. Vid 
eventuella partiella bortfall ersattes obesvarade frågor med det aktuella medelvärdet för 
respektive fråga. På grund av det begränsade antalet respondenter i studien sattes gränsen för 
tendens till signifikans till p<.10. De tre inledande frågeställningarna besvarades med 
deskriptiva data där medelvärde och standardavvikelse beräknades utifrån index på respektive 
skala.  

För att testa de tre hypoteser som tagits fram utfördes korrelationsanalyser med hjälp av 
Pearson’s produktmomentkorrelationskoefficient. Den fjärde och sista frågeställningen 
besvarades med hjälp av tre multipla linjära hierarkiska regressionsanalyser för att undersöka 
variationen i hälsa utifrån bakgrundsvariabeln ålder, KASAM samt de fem olika 
arbetsresurserna. I den första modellen undersöktes variationen i den totala hälsan, i den andra 
modellen undersöktes variationen i de intrapersonella karaktärsdragen och i den tredje 
modellen undersöktes variationen i den interaktiva funktionen. I Steg 1 undersöktes 
variationen utifrån bakgrundsvariabeln ålder, därefter lades KASAM till i Steg 2 för att 
undersöka ej förklarad variation. I Steg 3 lades de fem olika arbetsresurserna till för att 
undersöka huruvida variationen ytterligare kunde förklaras utifrån dessa variabler. 

 
 

Resultat 
 
Beträffande den första frågeställningen som syftade till att undersöka respondenternas hälsa 
redovisas det fullständiga resultatet i Tabell 1, där det standardiserade indexvärdet som erhölls 
i denna studie presenteras för samtliga hälsomått som undersöktes; total hälsa, intrapersonella 
karaktärsdrag (IPK) samt interaktiv funktion (IAF). Gällande det standardiserade indexvärdet 
för total hälsa uppgick detta i den aktuella studien till 64.6% (M = 50.78, SD = 13.50), IPK till 
63.2% (M = 29.11, SD = 8.33), samt IAF till 66.7% (M = 21.67, SD = 5.65) 
 
Tabell 1. 
Standardiserade indexvärden för hälsa 
Hälsomått Standardiserat indexvärde % (M, SD) 

Total hälsa 64.6% (50.78, 13.50) 
IPK 63.2% (29.11, 8.33) 
IAF 66.7% (21.67, 5.65) 

N = 127 
 
Beträffande frågeställning 2 gällande respondenternas KASAM beräknades, i denna studie, 
summan av KASAM index till (M = 70.61, SD = 12.42), (n = 127). 
 
Frågeställning 3 syftade till att beskriva förekomsten av fem olika arbetsresurser bland 
respondenterna. För fullständig sammanfattning se Tabell 2. Det sammanlagda medelvärdet 
för samtliga arbetsresurser var i denna studie (M = 66.95, SD = 12.35). När arbetsresurserna 
undersöktes separat identifierades rolltydlighet (M = 77.30, SD = 17.40) som den arbetsresurs 
med högst medelvärde, medan inflytande (M = 46.19, SD = 18.20) hade det lägsta 
medelvärdet.  
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Tabell 2.  
Medelvärden och standardavvikelser för arbetsresurser 
Resursindex M SD 
Arbetsresursindex 66.95 12.35 
Inflytande 46.19 18.20 
Socialt stöd chef 66.80 20.84 
Socialt stöd kollegor 71.52 14.18 
Utvecklingsmöjlighet 76.72 15.46 
Rolltydlighet 77.30 17.40 

N = 127 
 
En fullständig presentation av resultaten för hypotesprövningen visas i Tabell 3. 
Korrelationsanalyser utifrån Pearson’s produktmomentkorrelationskoefficient kunde statistiskt 
stödja samtliga hypoteser som undersöktes. Gällande hypotes 1 påvisade KASAM ett starkt 
positivt samband med samtliga hälsoindikatorer (p<.001), vilket tyder på att individer med 
stark KASAM även uppgav en bättre självskattad hälsa gällande samtliga hälsoindikatorer. 

Gällande hypotes 2 identifierades ett starkt positivt statistiskt signifikant samband mellan 
KASAM och det totala indexet för arbetsresurser, (p<.001) vilket tyder på att individer med 
stark KASAM även uppgav fler resurser på arbetsplatsen. Signifikanta positiva samband 
kunde även identifieras mellan samtliga separata arbetsresurser och KASAM. De separata 
arbetsresurser som hade starkast samband med KASAM var inflytande, (p<.001) samt 
rolltydlighet, (p<.001).  

Gällande hypotes 3 påvisades ett positivt samband mellan det totala arbetsresursindexet och 
total hälsa, (p<.001), IPK, (p<.01) samt IAF, (p<.001), vilket tyder på att individer som 
upplevde fler resurser på arbetsplatsen även skattade sin hälsa bättre. De separata 
arbetsresurser som utifrån korrelationsanalysen påvisade starkast positiva samband med de 
olika hälsoindikatorerna var Inflytande x Total hälsa, (p<.001), Inflytande x IPK, (p<.01), 
Inflytande x IAF, (p<.001), samt Rolltydlighet x Total hälsa, (p<.01), Rolltydlighet x IPK, 
(p=.01), Rolltydlighet x IAF, (p<.001). Inget statistiskt samband kunde identifieras mellan 
Socialt stöd chef x Total hälsa (p=.19), Socialt stöd chef x IPK (p=.19) eller Socialt stöd chef x 
IAF (p=.24), och endast en tendens till signifikant samband kunde identifieras mellan Socialt 
stöd kollegor x Total hälsa, (p=.09) samt Socialt stöd kollegor x IAF (p=.07).  

Utöver resultatet av hypotesprövningen identifierades även tre signifikanta bifynd. Det 
första var ett positivt signifikant samband mellan ålder och IAF, (p=.04) vilket innebär att 
äldre personer uppgav en bättre interaktiv funktion. Det andra bifyndet var ett positivt 
samband mellan KASAM och ålder som även detta var signifikant, (p=.02), vilket innebär att 
äldre personer uppgav högre KASAM. Det tredje bifyndet var ett negativt samband mellan 
ålder och utvecklingsmöjligheter, vilket innebär att de äldre respondenterna uppgav lägre nivå 
av utvecklingsmöjlighet.  
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Tabell 3.  
Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik 
Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Totalt hälsoindex 50.28 13.50 -           
2. IPK 29.11 8.33 .98*** -          
3. IAF 21.67 5.65 .95*** .86*** -         
4. Ålder. 44.09 12.28 .13 .08 .19** -        
5. KASAM-index 70.61 12.42 .74*** .69*** .76*** .20** -       
6. Arbetsresursindex 66.95 12.35 .28*** .26** .29*** -.06 .43*** -      
7. Inflytande 46.19 18.20 .29*** .27** .30*** -.04 .36*** .76*** -     
8. Socialt stöd chef 66.80 20.84 .12 .12 .10  .05 .24** .76*** .53*** -    
9. Socialt stöd kollegor 71.52 14.18 .15* .14 .16* -.16* .25** .49*** .18** .13 -   
10. Utvecklingsmöjlighet 76.72 15.46 .16* .16* .15* -.17** .28*** .79*** .47*** 43*** .37*** -  
11. Rolltydlighet 77.30 17.40 .26** .22** .30***  .09 .39*** .72*** .32*** .48*** .33*** .51*** - 

Not. N = 127. *p<.10, **p<.05, ***p<.01 
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Beträffande frågeställning 4 användes en hierarkisk regressionsanalys för att förklara 
variationen för de tre olika hälsomåtten bland respondenterna utifrån bakgrundsvariabeln ålder 
samt prediktorvariablerna KASAM samt arbetsresurser (se resultat i Tabell 4).  

I första modellen undersöktes variationen det totala hälsoindexet. I första steget användes 
bakgrundsvariabeln ålder som kunde förklara 1.7% av variationen i den totala hälsan, 
variationen var dock inte signifikant, F(1, 125) = 2.16, p=.14. Tillägget av KASAM i det 
andra steget kunde förklara ytterligare 53% av variationen i hälsa och denna förändring var 
signifikant, F(2, 124) = 75.19, p<.001. I sista steget lades arbetsresurser till vilket förklarade 
ytterligare 1.2% av variationen i hälsa, denna förändring var dock inte signifikant, F(7, 119) = 
21.61, p=.68. Den fullständiga modellen kunde därmed förklara 56% av variationen i den 
totala hälsan bland respondenterna. 

I den andra modellen undersöktes variationen i IPK. I första steget användes 
bakgrundsvariabeln ålder som kunde förklara 0.7% av variationen i intrapersonell hälsa, 
variationen var dock inte signifikant, F(1, 125) = 0.88, p=.35. Tillägget av KASAM i det 
andra steget kunde förklara 47% av variationen i hälsa och denna förändring var signifikant, 
F(2, 124) = 55.73, p<.001. I sista steget lades arbetsresurser till vilket förklarade ytterligare 
0.8% av variationen i hälsa, denna förändring var dock inte signifikant, F(7, 119) = 15.78, 
p=.87. Den fullständiga modellen kunde därmed förklara 48% av variationen av IPK bland 
respondenterna. 

I den tredje modellen undersöktes variationen i IAF. I första steget användes 
bakgrundsvariabeln ålder som kunde förklara 3.5% av variationen i intrapersonell hälsa, 
variationen var signifikant, F(1, 125) = 4.56, p<.05. Tillägget av KASAM i det andra steget 
kunde förklara ytterligare 54% av variationen i hälsa och även denna förändring var 
signifikant, F(2, 124) = 83.57, p<.001. I sista steget lades arbetsresurser till vilket förklarade 
ytterligare 2% av variationen i hälsa, denna förändring var dock inte signifikant, F(7, 119) = 
24.89, p=.32. Den fullständiga modellen kunde därmed förklara 59% av variationen av IAF 
bland respondenterna. 
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Tabell 4. 
Regressionsanalyser för total hälsa, intrapersonell hälsa samt interaktiv funktion  

Not. N = 127. *p<.10, **p<.05, ***p<.01 
a  β anger standardiserade regressionskoefficienter 
 
 

 
 
Variabel 

Hälsa total 
Steg 1 
βa 

Steg 2 
β 

Steg 3 
β 

 

IPK 
Steg 1 
β 

Steg 2 
β 

Steg 3 
β 

 

IAF 
Steg 1 
β 

Steg 2 
β 

Steg 3 
β 

 

Steg 1: 
  Ålder 
Steg 2: 
  KASAM 
Steg 3 
  Inflytande 
  Socialt stöd chef 
  Socialt stöd kollegor 
  Utvecklingsmöjlighet 
  Rolltydlighet 
Modellsammanfattning 
       F-värde 
      (df) 
      R2 
     ΔR2 

 

   
.13 -.02 -.03 

   
 .74*** .75*** 
   
  .09 
  -.10 
  -.03 
  -.07 
  .03 
   

2.16 75.19*** 21.61 
(1, 125) (2, 124) (7, 119) 

.02 .55 .56 

.02 .53*** .01 
 

   
.08 -.06 -.07 

   
 .70*** .71*** 
   
  .07 
  -.06 
  -.03 
  -.05 
  -.01 
   

.88 55.73*** 15.78 
(1, 125) (2, 124) (7, 119) 

.01 .47 .48 

.01 .46*** .01 
 

   
.19** .04 .02 

   
 .75*** .74*** 
   
  .12 
  -.14* 
  -.02 
  -.09 
  .09 
   

4.56** 83.57*** 24.89 
(1, 125) (2, 124) (7, 119) 

.03 .57 .59 

.03 .54*** .02 
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Diskussion 
 

Den första frågeställningen syftade till att undersöka respondenternas hälsa utifrån tre 
dimensioner av hälsa; intrapersonella karaktärsdrag (IPK), interaktiv funktion (IAF) samt total 
hälsa. Resultatet visade sig stämma relativt väl överens med studien av Bringsén, Andersson 
och Ejlertsson (2009), som även denna undersökte hälsan bland sjukvårdspersonal utifrån 
dessa dimensioner av hälsa. En skillnad som identifierades mellan studierna gällde IPK, där 
respondenterna i denna studie hade ett standardiserat index på 63.2%, vilket kan jämföras med 
69.1% från Bringsén, Andersson och Ejlertsson (2009). Då både det totala hälsoindexet samt 
indexet för IAF låg nära det jämförda värdet går det dock inte att dra några direkta slutsatser 
om huruvida denna skillnad kan ses som signifikant, eller om den skulle kunnat ha uppkommit 
av slumpen. Resultatet överlag utifrån båda dessa studier tyder dock på att det finns en relativ 
konsensus gällande hälsa bland personal inom sjukvården. Dock bör fler studier göras med 
hjälp av SHIS-skalan för att kunna jämföra hälsa både inom, men även mellan olika 
yrkesgrupper för att på så vis skapa en bättre uppfattning om hur denna ser ut utifrån olika 
yrken. Då sjukvårdspersonal är överrepresenterade när det kommer till sjukskrivningar 
(Försäkringskassan, 2016) skulle det vara intressant att se huruvida de även skattar sin hälsa 
lägre än andra yrkeskategorier eller inte.   

Den andra frågeställningen syftade till att undersöka de anställdas KASAM, där resultatet 
visade ett index på (M = 70.61, SD = 12.42). Detta kan jämföras med en studie av Antonovsky 
(1993) som påvisade ett KASAM-index på (M = 70.00, SD = 11.40). Även denna studie 
undersökte sjukvårdspersonal, vilket tyder på att KASAM bland sjukvårdspersonal verkar 
ligga på en relativt jämn nivå. Utifrån Eriksson och Lindströms (2005) studie av SOC-13 
skalan undersöktes 127 studier där medelvärdet skiftade mellan 35.39 och 77.60, vilket tyder 
på att sjukvårdspersonal, både i denna studie och generellt, ligger i överkant gällande 
KASAM. Detta skulle antingen kunna betyda att individer som söker sig till vården generellt 
har högre KASAM, eller att arbete inom sjukvården kan bidra till att öka individens KASAM.  

Studiens tredje frågeställning syftade till att undersöka förekomsten av fem olika 
arbetsresurser, i form av inflytande, socialt stöd från chef, socialt stöd från kollegor, 
utvecklingsmöjligheter samt rolltydlighet. Resultatet i den denna studie visade sig stämma väl 
överens med resultatet från COPSOQ (2016) gällande sjuksköterskor. Det sammanlagda 
medelvärdet för samtliga resurser i denna studie (M = 66.95, SD = 12.35) stämde väl överens 
jämförda värdet på 66. När samtliga resurser undersöktes separat kunde flera likheter, men 
även betydande skillnader identifieras. Den största skillnaden som identifierades gällde 
rolltydlighet där den aktuella studien hade ett betydligt högre medelvärde (M = 77.30, SD = 
17.40), jämfört med 66 från COPSOQ (2016). Respondenterna i den aktuella studien upplever 
därmed sin roll på arbetsplatsen som tydligare gentemot med den jämförda gruppen. Utöver 
detta fanns även en skillnad gällande socialt stöd från chefen, där den aktuella studien hade ett 
lägre medelvärde (M = 66.80, SD = 20.84) jämfört med 72 från COPSOQ (2016). Det lägsta 
medelvärdet som identifierades, både i den aktuella studien och sett till det jämförda värdet var 
inflytande (M = 46.19, SD = 18.20) med ett jämförelsevärde på 49. Resultatet i båda dessa 
undersökningar kan därmed anses stämma väl överens med arbetsmiljöundersökningen från 
Arbetsmiljöverket (2016a) som påvisade att sjukvårdspersonal tillhör en av yrkeskategorierna 
där många anställda upplever att de inte har inflytande över sitt arbete. Tillsammans med de 
fysiska, psykiska, (Arbetsmiljöverket, 2018), kognitiva (Van der Broeck, et al., 2017) samt 
emotionella (Bakker & Heuven, 2006) påfrestningar som anställda inom sjukvården utsätts 
för, kan detta ses som en betydande brist i den psykosociala arbetsmiljön som riskerar att 
orsaka ohälsa. Då höga krav i kombination med bristande resurser är en riskfaktor för 
utmattning och utbrändhet (Demerouti, et al., 2001) skulle detta kunna vara en av faktorerna 
bakom de höga sjukskrivningstal (Försäkringskassan, 2016) som finns bland anställda inom 
sjukvården. Resultatet i denna studie kan därmed ytterligare styrka vikten av att arbeta med att 
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öka de anställdas inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete. De tre första 
frågeställningarna följdes därefter upp av tre olika hypotesprövningar som undersökte 
relationen mellan de olika variablerna. Dessa utfördes med hjälp av Pearson’s 
produktmomentskorrelationskoefficient. 

Den första hypotesen syftade till att undersöka relationen mellan de anställdas KASAM och 
hälsa där hypotesen utgick från ett positivt samband mellan dessa variabler. Hypotesen kunde 
stödjas då analysen påvisade ett starkt signifikant positivt samband mellan KASAM och 
samtliga hälsoindikatorer, vilket innebär att anställda med starkare KASAM även skattar sin 
hälsa bättre, både sett till IPK, IAF samt utifrån ett totalindex av hälsa. Detta stämmer väl 
överens med såväl Antonovsky’s (1987) beskrivning av och antaganden om KASAMS 
betydelse för individers hälsa, som med Eriksson och Lindströms (2006) litteraturgenomgång 
inom området. Detta resultat kan därmed ytterligare bidra till att stärka vikten av KASAM när 
det kommer till individers hälsa i arbetslivet. Då en låg KASAM har visat sig vara en 
riskfaktor för ohälsa inom sjukvården (Malinauskiene, et al., 2011), kan en hög KASAM 
istället ses som en friskfaktor. 

Den andra hypotesen som testades handlade om relationen mellan KASAM och 
arbetsresurser där hypotesen utgick från att det fanns ett positivt samband mellan dessa 
variabler. Även denna hypotes kunde stödjas statistiskt då analysen påvisade ett starkt 
signifikant samband mellan variablerna. Även när samtliga arbetsresurser undersöktes separat 
identifierades ett signifikant samband mellan KASAM och samtliga resurser, varav inflytande 
och rolltydlighet var de arbetsresurser med starkast samband till KASAM. Resultatet innebär 
därmed att individer med starkare KASAM även upplever fler resurser på arbetsplatsen. Detta 
kan relateras till studien av Vogt, Hakanen, Jenny, Bauer och Chen (2016) som även denna 
identifierade ett positivt samband mellan KASAM och resurser på arbetsplatsen. Även studien 
från Vogt, Gregor, Jenny, Georg och Bauer (2013) identifierade ett positivt samband mellan 
resurser på arbetsplatsen och KASAM ur en arbetskontext. Då det inte går att dra några 
slutsatser om kausalt samband i denna studie är det inte möjligt att säga vilken riktning 
sambandet har, d.v.s. huruvida KASAM ökar upplevelsen av resurser på arbetsplatsen eller om 
fler arbetsresurser ökar individernas KASAM. Resultatet skulle dock kunna förklaras av 
Togari och Yamazaki’s (2012) studie som just undersökte kausala samband mellan KASAM 
och resurser i arbetslivet, där resurser som autonomi, flexibilitet och utvecklingsmöjligheter 
identifierades som viktiga faktorer som kunde öka individers KASAM. Utifrån resultatet av 
denna studie bör därmed även inflytande och rolltydlighet ses som ytterligare viktiga resurser 
på arbetsplatsen som potentiellt skulle kunna bidra till att öka KASAM hos individerna. 

Den tredje hypotesen som undersöktes var relationen mellan arbetsresurser och hälsa där 
hypotesen utgick från ett positivt samband där fler arbetsresurser innebar ett högre hälsoindex. 
Även denna hypotes kunde stödjas statistiskt då resultatet visade ett signifikant positivt 
samband mellan arbetsresurser och samtliga hälsoindex. Detta innebär att fler resurser på 
arbetsplatsen, förutom att utifrån vad som tidigare blivit bevisat, kunna bidra till motivation 
och engagemang (Bakker, & Demerouti, 2007; Schaufeli & Bakker, 2004), även kan kopplas 
till hälsa i arbetslivet. Resultatet i denna undersökning kan därmed till viss del stödja de 
antagandena från Demerouti och Bakker (2011) om att resurserna i arbetskrav- 
resursmodellen, utöver motivationsaspekten, även kan ha en hälsofrämjande effekt för 
individer i arbetslivet. De separata resurser i den aktuella undersökningen som hade starkast 
samband med individernas hälsa var inflytande och rolltydlighet. Båda dessa resurserna har 
även i tidigare studier (Demerouti & Bakker, 2011) visat sig vara viktiga resurser för 
motivation och engagemang på arbetsplatsen och även varit viktiga faktorer för arbetsförmåga 
ur ett långsiktigt perspektiv (Airila et al., 2014). Något som kan vara värt att nämnas var att 
inflytandet, trots att det i denna undersökning var den arbetsresurs som hade klart lägst 
medelvärde (M = 46.19, SD = 18.20) av samtliga resurser som undersöktes, ändå hade starkast 
samband med respondenternas hälsa. Det finns därmed stort utrymme för utveckling vad gäller 
anställdas inflytande och möjligheter att påverka sin arbetssituation, vilket i sin tur skulle 
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kunna bidra till att förbättra hälsan bland personal inom sjukvården. En annan intressant 
upptäckt i denna studie var att det inte fanns någon signifikant relation mellan de olika 
hälsoindikatorerna i relation till socialt stöd från chefen och endast en tendens till signifikant 
relation mellan de olika hälsoindikatorerna i relation till socialt stöd från kollegor. Socialt stöd 
har ända sedan Karasek och Theorell’s (1990) krav- kontroll- stödmodell ansetts vara en av de 
mest betydelsefulla komponenterna för att kunna hantera krav i arbetet och samtidigt behålla 
hälsan, vilket även har varit en av de grundläggande resurserna i arbetskrav- resursmodellen 
(Demerouti & Bakker, 2011). Dock har denna resurs i dessa fall ansetts fungera som en buffert 
för att hantera kraven och undvika eventuella negativa konsekvenser av dessa. Socialt stöd 
skulle kanske därmed kunna ses som en viktig faktor för att undvika ohälsa, utan att vara 
direkt kopplad till att vara hälsofrämjande. 

Utöver sambanden som identifierades utifrån hypotesprövningarna kunde även tre bifynd 
identifieras. Samtliga av dessa kunde kopplas till respondenternas ålder då positiva samband 
kunde identifieras både gällande ålder i relation till IAF och även gällande ålder och KASAM. 
Dessa skulle därmed kunna ha en koppling till varandra. Bland annat skulle denna studie 
kunna ytterligare motbevisa Antonovskys (1987a) tes om att KASAM är något en individ 
utvecklar under de första 30 åren och ytterligare styrka vad Eriksson och Lindström (2005) 
hävdar i sin studie, att en individs KASAM tenderar att öka med åldern. Då både denna studie 
såväl som flertalet andra studier påvisat att KASAM har en positiv relation med hälsa skulle 
det därmed kunna förklara att de äldre respondenterna i denna studie även skattade sin IAF 
bättre jämfört med yngre. Det tredje bifyndet var en negativ relation mellan ålder och 
utvecklingsmöjlighet där äldre individer tenderade att ha ett lägre indexvärde gällande 
utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen jämfört med yngre personer. Detta skulle kunna bero 
på det faktum att yngre personer inte har samma rutin i arbetet och därmed får möjlighet att 
lära sig nya saker medan äldre personer som arbetat en längre tid inom vården redan kan det 
mesta och därmed inte upplever att arbetet bidrar till utveckling på samma sätt.  

Den fjärde frågeställningen syftade till att, utifrån tre separata hierarkiska 
regressionsanalyser, undersöka hur stor del i variationen av de olika hälsomåtten som kunde 
förklaras utifrån bakgrundsvariabeln ålder samt de två prediktionsvariablerna KASAM samt 
de fem arbetsresurserna som undersöktes. Samtliga modeller påvisade att individers nivå av 
KASAM var den faktor som bidrog till störst variation när det kom till samtliga hälsomått som 
undersöktes. KASAM var även den enda faktorn som bidrog till en signifikant förändring i 
variationen då ingen signifikant förändring kunde förklaras när arbetsresurserna lades till i 
respektive modell. Utifrån detta resultat skulle det kunna diskuteras huruvida arbetsresurserna 
har en direkt effekt på individers hälsa på arbetsplatsen eller inte. Att arbetsresurserna inte 
kunde påvisa någon ytterligare signifikant variation av hälsan utöver KASAM behöver dock 
inte innebära att de inte spelar en roll och kan påverka individers hälsa i arbetslivet, utan det 
stärker snarare betydelsen av KASAM när det kommer till hälsa. Om inte annat spelar 
resurserna en viktig indirekt roll för hälsan då dessa har visat sig vara betydande komponenter 
för att bygga upp KASAM (Togari & Yamazaki, 2012; Vogt, et al., 2016), vilket i sin tur 
bidrar till individernas hälsa.  

För att relatera studiens resultat till de två separata hälsomåtten som användes visar detta att 
KASAM och arbetsresurser kan bidra till att förbättra individers hälsa i arbetslivet, både 
utifrån de interaktiva karaktärsdragen, som syftar mer till individens uppfattning av den 
fysiska och psykiska aspekten av sin hälsa och den interaktiva funktionen, det vill säga 
individens upplevda förmåga att samspela med sin omgivning. Då IPK innefattar delar som 
sömn och huruvida individen anser sig avslappnad eller spänd är detta något som på lång sikt 
kan ha stor inverkan, både på individernas fysiska och psykiska hälsa. Att vara spänd kan 
anses vara relaterat till stress, vilket är en betydande riskfaktor för såväl hjärt- och 
kärlsjukdomar (Karasek, 1979) som utbrändhet (Bakker & Demerouti, 2011). Resultatet i 
denna studie visar att KASAM och arbetsresurser, utöver möjligheten att minska risken för 
ohälsa, även kan bidra till en förbättrad hälsa i arbetslivet. Utifrån det andra hälsomåttet, IAF, 
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kan detta istället ses som en viktig del ur ett socialt och arbetsmässigt perspektiv då detta mått 
innefattar delar som kreativitet, beslutsamhet och individens uppfattning om sin kontakt med 
andra personer. Individens IAF kan därmed påverka både interpersonella relationer i och 
utanför arbetet samt arbetsförmågan. Resultatet i denna studie visade att ålder, till skillnad från 
IPK, hade en signifikant betydelse för variationen i individernas IAF, vilket i detta fallet 
innebar att äldre personer skattade sin IAF högre jämfört med yngre personer. Detta stämmer 
även överens med korrelationsanalysen som påvisade samma resultat. Det skulle därför kunna 
diskuteras om IAF, liksom KASAM (Eriksson & Lindström, 2006), är något som en individ 
utvecklar och bygger upp med åren.      
 
Styrkor och svagheter med studien 
 
En genomgående styrka i studien är att den utgått från mer eller mindre väletablerade samt 
validitetstestade instrument. Framförallt när det kommer till SOC-13 och COPSOQ-II. SOC-
13 är ett väletablerat instrument för att mäta KASAM som i flera studier påvisat en god 
validitet. Även COPSOQ-II är ett välanvänt instrument för att undersöka delar i psykosocial 
arbetsmiljö. Även om SHIS är inte ett lika etablerat instrument som de övriga två har detta 
instrument validitetstestats och påvisat en god validitet. Samtliga skalor som användes i den 
aktuella studien påvisade även vid reliabilitetstest med hjälp av Cronbachs alpha en god intern 
reliabilitet, då nästan samtliga skalor från de tre olika instrumentet utom en översteg 
gränsvärdet på .70. Den enda skalan som understeg detta gränsvärde var delskalan Socialt stöd 
från kollegor ur COPSOQ-II, då Cronbachs alfa-koefficienten för denna skala endast uppgick 
till .64. Då skalan endast bestod av tre påståenden var det inte möjligt att ta bort något 
påstående för att höja detta värde. Därmed skulle trovärdigheten utifrån de resultat som 
framkommit vid de olika analyserna av denna delskala kunna diskuteras. Gällande 
instrumenten i studien skulle det även kunna ifrågasättas huruvida SOC-13 som undersöker 
KASAM och SHIS som undersöker hälsa har för starka kopplingar till varandra då båda har 
kopplingar till den salutogena teorin. Detta påvisades även i korrelationsanalysen som 
genomfördes då dessa skalor korrelerade väldigt starkt med varandra, vilket därmed skulle 
kunna påverka trovärdigheten i resultatet då ingen faktoranalys genomfördes för att undersöka 
hur separata dessa konstrukt verkligen är. SHIS ansågs i detta fallet vara ett relevant 
instrument för studien då detta enligt Bringsén, Andersson och Ejlertsson (2009) mäter hälsa 
utifrån flera indikatorer vilket kan skildra hälsan ur ett bredare perspektiv. Dock kan även 
detta ifrågasättas huruvida de olika hälsomåtten faktiskt mäter olika konstrukt då även dessa 
korrelerade väldigt starkt i analysen. Även här hade en faktoranalys varit användbar för att 
undersöka den eventuella skillnaden mellan dessa konstrukt. Med tanke på hur liten skillnad 
det faktiskt var mellan de olika hälsomåtten och hur starkt de korrelerade går det att diskutera 
om det var nödvändigt att i denna studie separera dessa, eller om det hade varit bättre att 
enbart förhålla sig till det sammanslagna, totala hälsomåttet, för att mäta hälsa.  

Något som inte inkluderades i denna studie, som kan vara värt att nämna är organisatoriska 
faktorer, som även dessa enligt Arbetsmiljöverket (2016b) har visat sig påverka såväl den 
fysiska som psykiska hälsan i arbetslivet. Då denna studie riktade sig till anställda inom 
sjukvården skulle exempelvis faktorer som natt-/skiftarbete eller organisationsförändringar, 
vilka båda visat sig ha stor inverkan på individers hälsa i arbetslivet, varit två relevanta 
organisatoriska faktorer att inkludera. Skift- och/eller nattarbete är förmodligen någonting som 
de flesta inom sjukvården någon gång stöter på i sitt arbete och organisationsförändringar 
inom sjukvården har sedan införandet av NPM varit ett omdebatterat område utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv. Om dessa faktorer skulle inkluderats hade det därmed kunnat påverka 
resultatet av studien, då det är möjligt att dessa skulle haft starkare relation till hälsa än de 
enskilda psykosociala faktorer som undersöktes. Något som dock bör tilläggas är att 
anställningstyp, vilket ses som en organisatorisk faktor, fanns med som en bakgrundsvariabel i 
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denna studie, men som dock inte kunde användas i analysen på grund av det snedfördelade 
resultatet.  

En svaghet med studien är både antalet respondenter samt svarsfrekvensen. Då resultatet 
endast baseras på 127 enkäter är det svårt att generalisera resultatet i någon vidare 
utsträckning. Även svarsfrekvensen på 58% kan anses som låg och påverka studiens 
generaliserbarhet då en låg svarsfrekvens riskerar att snedvrida resultatet. En annan sak som 
skulle kunnat påverka studien i någon riktning är att partiella bortfall på enstaka frågor ersattes 
med ett medelvärde för respektive fråga. Ytterligare en svaghet som identifierades som även 
skulle kunna kopplas till det partiella bortfallet var att ingen muntlig genomgång av enkäten 
gjordes utan respondenterna hade enbart tillgång till den skriftliga information som medföljde 
i form av ett missivbrev samt en kortare förklaring inför varje del av enkäten som beskrev 
området samt hur frågorna skulle besvaras. Nämnvärt är även könsfördelningen av 
respondenter då 90% av respondenterna bestod av kvinnor, vilket kan ses som både en svaghet 
och en styrka med studien. En svaghet med könsfördelningen var att det inte fanns möjlighet 
att undersöka huruvida det fanns skillnader mellan kvinnor och män gällande hälsa, KASAM 
och arbetsresurser vilket hade varit intressant. Styrkan med att könsfördelningen såg ut som 
den gjorde är att den väl representerar den generella könsfördelningen, främst när det gäller 
sjuksköterskor där fördelningen i landet är 88% kvinnor och 12% män (SCB, 2017). Detta kan 
därmed ses som en styrka gällande generaliserbarheten för den aktuella studien då den ur 
denna synvinkel väl speglar populationen i allmänhet. 
 
Slutsats 
 
Hur ser då hälsa, KASAM och förekomsten av arbetsresurser ut bland anställda inom hälso- 
och sjukvården och finns det några specifika friskfaktorer? Generellt sett visade denna studie 
att hälsan i den undersökta populationen var jämförbar med andra studier av hälsa bland 
sjukvårdspersonal. För att kunna skatta detta som positivt eller negativt krävs fler studier med 
hjälp av de använda hälsomåtten inom olika sektorer för att kunna jämföra hälsoläget. Även 
nivån av KASAM bland respondenterna i den aktuella studien var jämförbar med 
jämförelsevärdet bland sjukvårdspersonal, vilket kan ses som positivt då detta kan anses vara i 
överkant jämfört med den generella populationen. När det gäller friskfaktorer visade studien 
att den mest betydande faktorn för hälsa i arbetslivet kommer inifrån, i form av individens 
personliga resurs KASAM. Studien visade även att individer som upplever fler arbetsresurser 
även skattar sin hälsa bättre och att de separata resurserna med starkast koppling till både 
individers hälsa och KASAM var inflytande och rolltydlighet. Då arbetsresurserna inte kunde 
förklara någon ytterligare variation i hälsa utöver KASAM går det dock inte att avgöra 
huruvida arbetsresurserna i sig kan ses som direkt hälsofrämjande, eller om de snarare är 
indirekt hälsofrämjande, då de kan bidra till att stärka individens KASAM, vilket i sin tur visat 
sig ha en positiv inverkan på individens hälsa.  
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Abstract 
 

In the health-care sector, workers are, on a daily level, exposed to physical 
and mental strain. Since it’s not possible to eliminate all risk-factors in the 
work environment, there’s a need for a resilience. Job resources, such as 
social support, influence, career-opportunity and role-clarity may contribute 
to engagement and motivation. Personal resources are also important to 
handle stressors, both at work and in personal life. Sense of Coherence 
(SOC) is often seen as one of the most influential personal resource in terms 
of health and health-promotion. The aim was to investigate the relations 
between health, SOC, and job resources in the health-care sector, using a 
questionnaire based on the SHIS, COPSOQ-II and SOC-13 scales. Analyses 
were made using correlations and regressions. Results showed positive 
relations between the respondent’s health, SOC and job resources. The 
individual job resources with the strongest relation, both to health and SOC 
was influence and role-clarity. Conclusion was that SOC was the individual 
factor with greatest influence on health. 
 
Keywords: occupational health, health-care, job resources, psychosocial 
work environment, sense of coherence 
 
 

 


