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Relationen mellan hemtjänstpersonalens 

psykiska ohälsa och KASAM, identitet samt 

anställning 
 

Sandra Macri och Janna Pettersson 

 

 

Psykisk ohälsa förekommer i yrkeslivet. Att ha en hög grad av psykisk 

ohälsa kan leda till otrivsel på arbetet. Studien avsåg att undersöka 

sambandet mellan psykisk ohälsa och KASAM och arbetsrelaterad KASAM 

samt ålder, kön, etnicitet, anställningstid, anställningsform och befattning 

som kan antas vara relaterad till psykisk ohälsa. Detta undersöktes genom 

nio hypoteser och en frågeställning. 95 individer som arbetade inom 

hemtjänsten deltog i undersökningen och besvarade en enkät bestående av 

KASAM-skalan, arbetsrelaterade KASAM-skalan samt General Health 

Questionnarie 12. Via korrelationer och regressionsanalyser undersöktes 

materialet. Resultatet visade att hemtjänstpersonal med hög grad av psykisk 

hälsa hade en hög grad av KASAM och arbetsrelaterad KASAM, samt att 

andra faktorer såsom anställningsform och ålder relaterar till viss del med 

psykisk ohälsa. Studien gav en indikation på att höga värden på KASAM 

och arbetsrelaterad KASAM ger förutsättningar för individerna att klara av 

stressorer bättre, som också påverkar psykisk ohälsa.  

 

Keywords: home care staff, KASAM, work sense of coherence, mental 

illness  

 

 

Inledning 
 

Att arbeta inom hemtjänsten sysselsätter många individer runt om i Sverige. I media 

framställs hemtjänsten inte allt för sällan som ett yrke bestående av ett tidspressat schema till 

följd av diverse budgetnedskärningar. Diskussioner om de äldres vård, där pensionärerna 

delger sina upplevelser i kombination med den samhälleliga synen om hur kostsam 

hemtjänsten är för kommunerna, är något som ofta debatteras. Följaktligen anses därför 

hemtjänstpersonalen vara en hårt ansatt arbetsgrupp och leder oss vidare till frågeställningen 

som ligger till grund för undersökningen; Hur står det egentligen till med 

hemtjänstpersonalens psykiska ohälsa? 

 

 

Vård, omsorg och hemtjänst  
 

Vård och omsorg syftar till stöd och åtgärder för den enskilde individen samt service och stöd 

till de som är funktionshindrade. Vård och omsorg innefattar även hälso- och sjukvård i 

enlighet med de lagar som råder (Socialstyrelsen, i.d.). Allt fler privata aktörer har fått 

tillgång till en arbetsmarknad som tidigare endast funnits tillgänglig för den offentliga 

sektorn. Många av dagens företag som utför vård och omsorg är konkurrensutsatta, där bland 

annat Lagen Om Valfrihet (LOV) tillämpas i flera kommuner. LOV innebär att brukarna 

själva kan välja vilken utförare som ska utföra den vård eller serviceinsatser de behöver och 

har därför ett flertal godkända vård-och omsorgsleverantörer att välja mellan 
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(Konkurrensverket, 2014). Under de senaste 50 åren har medelåldern på befolkningen ökat, 

drygt 5% av Sveriges befolkning består av personer över 80 år (Socialstyrelsen, 2009). 

Vårdyrket inom äldrevården har blivit mer och mer krävande, befolkningen lever idag 

längre och många har behov utav dygnet runt-vård. Vården kan variera från endast inköp och 

städ till omvårdnad som kräver insatser dygnet runt (Räikkönen, Perälä, & Kahanpää, 2007).  

Detta samtidigt som antalet äldre som bor i särskilt boende har minskat, medan antalet 

hemtjänsttimmar ökat under de senaste tjugo åren (Socialstyrelsen, 2014). Även 

kunskapskraven på de anställda har ökat, då det idag krävs mer av personalen inom 

hemtjänsten (Arbetsmiljöverket, i.d.). Individer som arbetar inom vård och omsorg har större 

risk att drabbas av långvarig psykisk ohälsa än individer inom andra yrkesgrupper (AFA 

försäkring, i.d). 

 

 

Psykisk ohälsa i samhället 
 

Alvesson (1993) menar att det är svårt att definiera en gräns mellan psykisk hälsa och ohälsa, 

då en sådan gräns knappast existerar. World Health Organization (i.d.) definierar begreppet 

som "health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity." An important implication of this definition is that mental 

health is more than just the absence of mental disorders or disabilities”. Den mest 

framträdande orsaken till sjukfrånvaro längre än 14 dagar i Sverige är psykiska problem. 

Psykiska problem innefattar bland annat stress, utbrändhet, ångest och depression 

(Försäkringskassan, 2014). Andelen psykiska sjukdomar motsvarar 40% av alla sjukfall och 

den vanligaste diagnosen är akut stressreaktion. Myndigheten för vårdanalys (2014) uppger 

att regeringen sedan 2002 bedrivit en satsning på människor i behov av psykiatrisk vård i 

syfte att förbättra livskvaliten för dessa. Satsningen benämns som “PRIO psykisk ohälsa” och 

står för “plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa”. Enligt PRIO har många 

individer i det svenska samhället personlig erfarenhet av psykisk ohälsa eller på annat sätt 

kommit i kontakt med den. Psykisk ohälsa är med andra ord en folksjukdom och PRIO 

uppskattar att 5-10% av Sveriges befolkning lider av en sådan allvarlig ohälsa att de behöver 

psykiatrisk behandling eller vård. Begreppet psykisk ohälsa är väldigt brett och används ofta 

som en övergripande term som täcker in både psykiska besvär och psykiska sjukdomar 

(Myndigheten för vårdanalys 2014).  

 

 

Begreppen KASAM och arbetsrelaterad KASAM 
 

Antonovsky (2005) utvecklade den salutogena modellen. Modellen gick ut på att istället för 

att studera varför människor mår dåligt, fokuserade Antonovsky på vad som bibehåller 

människor friska, något han benämner som det salutogena. Tidigare forskning intresserade sig 

för det patologiska, medan Antonovsky fokuserade på varför vissa individer klarar av diverse 

påfrestningar, medan andra inte klarar dem lika bra. Hans idé var att individen befinner sig på 
ett kontinuum från hälsa till ohälsa och inte antingen eller. Således är individen aldrig helt 

frisk utan pendlar på skalan. Livet är enligt Antonovsky (2005) fullt av olika stressorer och 

människors sätt att hantera dessa stressorer skiljer sig åt. Tankarna ledde till frågeställningen 

om vad det är som gör att människor är och förblir friska, det vill säga de hälsobringande 

faktorernas ursprung. Antonovskys svar på frågeställningen var modellen Känsla Av 

Sammanhang, KASAM. Vilken grad av KASAM individen har är därför avgörande för hur 

individen hanterar de dagliga motgångarna och påfrestningarna denne ställs inför. De centrala 

beståndsdelarna i begreppet är meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, där 
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meningsfullhet kan ses som motivationsdelen i KASAM. Ju mer innebörd individens liv har, 

desto mera tenderar hon att engagera sig. Begriplighet handlar om hur människan upplever 

inre och yttre stimuli som sammanhängande och strukturerade. Hanterbarhet handlar om 

resurserna individen innehar för att kunna möta och hantera de krav som omgivningen ställer. 

Dessa innefattar både egna resurser samt resurser som kan finnas på arbetet eller i andra 

sociala sammanhang. Antonovsky (2005) menar att psykiskt välbefinnande har en stark 

korrelation med hälsa, men även att det föreligger ett samband mellan KASAM och 

välbefinnande, något som också har bekräftats av andra forskare (Eriksson & Lindström,  

2006; Feldt, 1997). Mer ingående har Eriksson och Lindström (2006) genomfört en stor 

litteraturstudie där Antonovskys begrepp KASAM undersöktes. Författarna fann att KASAM 

är en effektiv metod för att mäta psykologiska faktorer, hälsofrämjande effekter samt för att 

kunna predicera hälsa när det gäller att hantera olika stressorer oavsett etnicitet. 

Däremot poängterar de att andra faktorer så som socioekonomi, socialt liv, ålder med mera 

även kan ha en inverkan samt att KASAM inte är detsamma som hälsa. Dock ses KASAM 

som en viktig faktor vid undersökning av hälsan (Eriksson & Lindström, 2006). Griffiths 

(2009) menar att det finns påtagliga belägg för hur individens KASAM påverkar hanteringen 

av stressfaktorer. Vid rehabilitering av psykisk ohälsa är det salutogena synsättet även där av 

betydelse. Hur snabbt eller hur lätt en individ återrehabiliteras från sin psykiska ohälsa är 

beroende av vilket KASAM individen besitter. Själva teorin anses därmed vara en viktig 

hörnsten när det gäller att se till individens återhämtningsförmåga, då stress är ett vanligt 

inslag i människans liv. Enligt Antonovsky (2005) kommer människan kommer att utsättas 

för stressorer, sättet att hantera dessa är direkt kopplat till individens KASAM. 

Undersökningar visar även att människans KASAM ökar med åldern oavsett kön, däremot 

så verkar män ha en starkare KASAM än kvinnor (Nilsson, Leppert, Simmons, & Starrin, 

2010). Det finns tydliga indikatorer på att människan blir äldre (Kahanpää et al., 2007) samt 

att psykisk ohälsa har blivit en folksjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2014). Hur individer 

upplever sina liv kan till viss del förklaras av KASAM. 

Att begreppet KASAM idag kan appliceras och användas inom olika samhällsområden är 

av betydelse, ett av dessa är arbetet. Arbetslivet kommer att vara mer meningsfullt om 

individen själv kan vara med och påverka sina arbetsuppgifter (Antonovsky, 2005). 

Antonovsky själv uttrycker det som arbetsrelaterad KASAM och menar att beståndsdelen 

hanterbarhet kan definieras inom yrkeslivet som "…. återkommande arbetserfarenheter som 

är avpassade efter arbetarens förmåga, som ställer adekvat material, sociala och 

organisatoriska resurser till hans eller hennes förfogande samt skapar såväl tillfällig 

överbelastning och möjlighet till återhämtning” (Antonovsky, 2005, s. 155). Begriplighet i 

arbetslivet beskrivs som att individer känner sig trygga på arbetet och har goda sociala 

relationer. Uppfylls dessa så tillgodogörs en god begriplighet. Hanterbarhet definieras i 

arbetslivet som de resurser individen innehar för att möta de krav som omger henne.  

Enligt Antonovsky (2005) påverkar inte bara KASAM hur individer upplever sitt liv eller 

hur de klarar av olika stressorer som uppstår i livet, utan det kan även användas för att förstå 
hur individer upplever och förstår sitt arbete, sin arbetsmiljö och faktorerna runt omkring 

arbetet. Det finns även ett starkt samband mellan arbetsrelaterade faktorer, psykologiska 

faktorer, socialt stöd och KASAM (Holmberg, Thelin, & Stiernström, 2004). Albertsen, 

Nielsen och Borg (2001) undersökte KASAM och dess relation till stressorer kopplade till 

arbetslivet, där man upptäckte en reglerande effekt på somatiska symptom hos kvinnor. Högt 

värde på KASAM predicerade även att individen hade en bättre förmåga att hantera 

påfrestningar på arbetet, i jämförelse med lågt värde på KASAM, vilket bidrog till bättre 

hälsa.  

Strauser och Lustig (2003) studerade sociala aspekter av arbete och KASAM och 

upptäckte att individer med hög KASAM har en bra anpassningsförmåga genom att de vid 
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problem tenderar att söka hjälp i sin omgivning. De fann även kopplingar mellan eget initiativ 

och förmågan att acceptera nya arbetsuppgifter, vilket tyder på en högre grad av 

arbetsrelaterad KASAM. KASAM kan ha en positiv inverkan på individen både inom yrkes- 

och privatlivet (Albertsen et al,. 2001; Feldt, 1997; Strauser & Lustig, 2003).  

Antonovsky (2005) ansåg att en hög arbetsrelaterad KASAM medför att individen blir 

mindre påverkad av stress genom att det skapas en motpol ett slags vaccin mot 

stressrelaterade sjukdomar. Feldt (1997) menade att ett högt värde på KASAM påverkar de 

sociala relationerna på arbetet, vilket i sin tur påverkar trivseln på arbetet. Vid höga värden 

kunde vissa arbetskrav dessutom påverkas till något positivt, medan samma arbetskrav vid 

låga värden leder till ohälsa.  

Kinman (2008) rekommenderade att arbetsplatsens kunskap om KASAM bör stärkas, 

främst genom effektivare arbetsstyrning, att minska stressfaktorerna och ge individen rätt stöd 

för att hantera dessa, förbättra anställningstryggheten samt genom att ha en öppen och rättvis 

lönestruktur. Även signifikanta korrelationer mellan jobbstressorer, hälsa och KASAM 

upptäcktes. Anställda med låg grad av KASAM hade en tendens till svagare psykisk och 

fysisk hälsa jämfört med anställda som hade en hög grad av KASAM. 

 

 

Identitet och anställning i relation till psykisk ohälsa 
 

Åldersskillnader relaterar till psykisk ohälsa, där psykisk ohälsa minskar med stigande ålder. 

Åldersgruppen 16-24 uppges lida av mest psykisk ohälsa med ångest, ängslan och oro. 

Psykiska besvär för unga under 1900-talet och 2000-talet har ökat, där till exempel 35% av 

kvinnor mellan 16-24 år uppger att de besväras av psykisk ohälsa, medan kvinnor i 

åldersgruppen 35-44 uppger 23%. Överlag tenderar kvinnor att uppleva mer psykisk ohälsa än 

män. Den psykiska ohälsan under det senaste året indikerar en ökning oavsett kön. 

Socialstyrelsen, 2013).  

Enligt Socialstyrelsen (2009) påverkas utlandsfödda av att livsvillkoren diskrimineras, där 

diskriminering på arbetsmarknaden leder till försämrad standard med lägre inkomster och 

arbetslöshet, som i sin tur kan påverka hälsan och leda till sämre livskvalitet. Vidare kan 

återkommande diskriminering leda till en form av kronisk stress. Studier har även visat att det 

finns en ökad form av psykossjukdomar hos individer som är födda utanför Sverige i 

jämförelse med de individer som är födda i Sverige, där kronisk stress på grund av upplevd 

diskriminering kan vara en utav orsakerna. 

Cheng och Chan (2008) har via en metaanalys undersökt bland annat anställningstid och 

psykisk hälsa, där psykisk hälsa definierades som frånvaro av ångest och psykiskt lidande. De 

fann att arbetstagare med kortare anställningstid tenderar att ha en bättre psykisk hälsa än 

arbetstagare med längre anställningstid. Waenerlund, Virtanen och Hammarström (2011) 

menar att det föreligger en korrelation mellan tidsbegränsad anställning och psykisk ohälsa. 

Dock är det svårt att påvisa vad det är som orsakar psykisk ohälsa, vilket gör att orsaks-

sambandet inte kan fastslås. Slutsatsen av deras studie är att en tidsbegränsad anställning 

möjligen kan ha negativa effekter på självskattad psykisk hälsa i jämförelse med en 

tillsvidareanställning.  

Alvesson (1993) sammanställde Katz och Kahns forskning om mental hälsa och 

organisationsteorier och fann där bland annat att individer med lägre utbildning hade 

benägenhet att uppleva mera psykisk ohälsa än de som har en högre utbildning. Även i 

Socialstyrelsen (2013) tenderar individer med kortare utbildning att uppleva mer besvär så 

som oro, ångest och ängslan än de som har en högre.   
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Syfte 
 

Syftet med studien var att hos hemtjänstpersonal undersöka sambandet mellan psykisk ohälsa 

och ålder, kön, etnicitet, anställningstid, anställningsform, KASAM samt arbetsrelaterad 

KASAM. Resultatet kan bidra till en bättre förståelse för vad som påverkar personalens 

psykiska ohälsa. Vidare kan arbetsgivaren och personalen stärkas genom att skapa förståelse 

för vad det är som påverkar den psykiska ohälsan. Följande hypoteser och frågeställning 

undersöktes: 

 

H1: Det föreligger ett negativt samband mellan ålder och psykisk ohälsa. 

H2: Kvinnor har högre grad av psykisk ohälsa än män. 

H3: Utlandsfödda har högre grad av psykisk ohälsa än svenskfödda. 

H4: Det föreligger ett positivt samband mellan anställningstid och psykisk ohälsa. 

H5: Fast anställda upplever en högre grad av psykisk ohälsa än visstidsanställda och 

timvikarier.  

H6: Undersköterskor har högre grad av psykisk ohälsa än vårdbiträden. 

H7: Det föreligger ett negativt samband mellan KASAM och psykisk ohälsa. 

H8: Det föreligger ett negativt samband mellan arbetsrelaterad KASAM och psykisk 

ohälsa. 

H9: Det föreligger ett positivt samband mellan KASAM och arbetsrelaterad KASAM. 

 

1. Hur stor del av variansen i psykisk ohälsa kan förklaras med hjälp av prediktorerna ålder, 

kön, etnicitet, anställningsform, befattning, anställningstid, KASAM och arbetsrelaterad 

KASAM? 

 

 

Metod 

 

Deltagare  

 

Totalt 140 enkäter delades ut till hemtjänstpersonal på ett privat vårdföretag på 9 olika 

hemtjänstverksamheter i en stad i Mellansverige, där urvalet var ett tillgänglighetsurval. 111 

av dessa samlades in och utgjorde därmed en svarsprocent på 79.2%. 16 enkäter uteslöts från 

studien på grund av ett för stort partiellt bortfall. Deltagarna bestod av 80 (83.3%) kvinnor 

och 15 (15.3%) män. 1.4% uppgav ej vilket kön de tillhörde. Åldern på deltagarna varierade 

från 19 till 62 år med ett medelvärde på 32.8 år och en standardavvikelse på 11.70. Antalet 

utlandsfödda var 8 (8.3%) och antalet deltagare födda i Sverige var 87 (90.6%). 

Anställningstiden varierade från 2 månader till 18 år med ett medelvärde på 3.36 år och en 

standardavvikelse på 3.21. Beträffande befattningen vårdbiträde/undersköterska var 

uppdelningen 51 (53.1%) vårdbiträden och 42 (43.8%) undersköterskor. 2 (3.1%) uppgav ej 

vilken befattning de hade. 15 (15.6%) hade anställningsformen timvikariat, 27 (28.1%) 

månadsanställning och 53 (55.2%) tillsvidareanställning. 
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Material 
 

Dataunderlaget samlades in via en enkät som bestod av 45 frågor. Frågorna var indelade i fyra 

olika sektioner. Den första sektionen bestod av 7 frågor om deltagarnas bakgrund, där 

hemtjänstpersonalens kön, ålder, befattning, senaste avslutade utbildning, etnicitet, nuvarande 

anställningsform samt hur länge de varit anställda på företaget efterfrågades. Män kodades 

med 0 och kvinnor med 1, vårdbiträden med 0 och undersköterskor med 1, individer födda i 

Sverige med 0 och individer födda i ett annat land 1 samt timvikarer med 1, månadsanställda 

med 2 och fast anställda med 3. Bakgrundsvariabeln ”senaste avslutade utbildning” 
exkluderades ur de båda analyserna på grund av att det inte skulle ge en rättvis bild, då man 

som undersköterska både skulle kunna passa in i gruppen ”gymnasieutbildning eller 

motsvarande” samt ”eftergymnasial utbildning/Komvux”. Resterande tre sektionerna bestod 

av väl etablerade frågeformulär översatta till svenska. 

 

Arbetsrelaterad KASAM. I den andra sektionen inbegrep individers arbetsrelaterade 

KASAM. Frågeformuläret utvecklades av Carlsson, Gullsten och Lindahls (2003) och utgick 

från Antonovskys KASAM-frågeformulär, dock modifierat för att passa en arbetssituation. 

Enkäten bestod av 13 items där items så som “jag bryr mig om vad som händer i min 

arbetssituation” och “hittills har min arbetssituation genomgående haft mål och mening”. 

Likert-skala användes där varje item bestod av fem svarsalternativ som bestod av 0 (stämmer 

inte alls), 1 (stämmer en aning), 2 (stämmer till viss del), 3 (stämmer ganska mycket) och 4 

(stämmer verkligen mycket). I enkäten bestod begriplighet av 5 items, meningsfullhet 4 och 

hanterbarhet 4. Sammanlagt 52 poäng för maximalpoängen och 0 poäng för minimalpoängen 

kunde erhållas. Tre item var skalvända och ett medelvärdesindex uppskattades för hela skalan. 

Ju högre poängsumma individerna skattade, desto högre arbetsrelaterad KASAM. 

Chronbach’s alpha för skalan uppmättes till .73. 

 

Känsla av sammanhang (KASAM). Den tredje sektionen inbegrep ett frågeformulär 

utvecklat av Antonovsky (2005) och avser att mäta en individs KASAM. Frågeformulerat 

bestod av 13 items så som ”Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig 

besviken?” och ”Känner du dig orättvist behandlad?”. 5 items innefattades av begriplighet, 4 

av meningsfullhet och 4 av hanterbarhet och skattades på svarsskalan 1-7. 1 varierade i 

betydelse i de olika items så som ”har aldrig hänt”, ”mycket sällan”, ”genomgående haft mål 

och mening”, ”mycket ofta”, ”glädje och djup tillfredställelse”, ”aldrig” samt ”du över- eller 

undervärderade dess betydelse”. Även 7 varierade i betydelse så som ”mycket ofta”, ”har ofta 

hänt”, ”har saknat mål och mening”, ”mycket sällan/aldrig”, ”smärta och leda” samt ”du såg 

saken i dess rätta proportion”. För att uppnå maximalpoäng krävdes 91 poäng och för 

minimalpoäng 13. Fem items var skalvända och ett medelvärdesindex skattades.  

Ju högre poängsumma varje individ skattade, desto högre KASAM. Chronbach’s alpha för 

skalan uppmättes till .71.  

 

General Health Questionnarie (GHQ). Den fjärde sektionen utgjordes av ett frågeformulär 

utformat av Goldberg (1972). Frågeformuläret avser att mäta en individs psykiska hälsa. GHQ 

-12 består av 12 items så som “Jag känner mig olycklig och nedstämd” och “Jag har tänkt på 
mig själv som en betydelselös person”. Likert-skala användes där varje item innefattade fyra 

svarsalternativ som bestod av 0 (stämmer helt), 1 (stämmer bra), 2 (stämmer delvis) och 3 

(stämmer inte alls). Maximalpoängen kunde uppnås till 36 och minimalpoängen till 0. Ett 

medelvärdesindex uppskattades där samtliga items slogs ihop och sex items var skalvända. Ju 

högre poängsumma varje individ skattade, desto sämre psykisk hälsa uppgavs. Chronbach’s 

alpha för skalan uppmättes till .82.  
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Procedur 

 

Enhetscheferna på respektive enheter tillfrågades och gav sitt medgivande. 9 enheter förutom 

ett område gav sitt medgivande. Hemtjänstpersonalen informerades både muntligt och 

skriftligt om studiens syfte, där syftet var att undersöka hemtjänstpersonalens välmående, syn 

på livet samt syn på arbetet under den senaste månaden. Vidare informerades 

hemtjänstpersonalen att studien var frivillig, att deltagandet var anonymt och att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan. Vidare informerade författarna att resultaten skulle 

redovisas på gruppnivå samt att analysen eventuellt skulle användas inom företaget för 

förebyggande åtgärder. Informationen delgavs under hemtjänstpersonalens morgon- och 

kvällsmöten på samtliga enheter och enkäterna lades i en box. Boxen låg på samtliga enheter i 

en vecka och hemtjänstpersonalen fick därför själva välja när de ville fylla i enkäten.  

 

 

Databearbetning 

 

Då vissa individer inte valde att svara på enstaka frågor, ersattes dessa med ett medelvärde. 

De 16 enkäter som uteslöts ur studien på grund av ett för stort partiellt bortfall, hade bland 

annat utelämnat stora delar av enkäten samt även ålder som var betydelsefull för en av 

hypoteserna. Hypotes 1-8 besvarades med hjälp av Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient. Frågeställning 1 besvarades med hjälp av att en 

hierarkisk multipel regressionsanalys. I modell 1 inkluderades prediktorerna etnicitet, ålder 

och kön och i modell 2 innefattades anställningsform, befattning och anställningstid. Vidare 

inkluderades KASAM i modell 3 och arbetsrelaterad KASAM i modell 4. Målet med att göra 

en hierarkisk multipel regressionsanalys var att kunna uppvisa hur stor del av den totala 

variansen i psykisk ohälsa som kunde förklaras med samtliga prediktorer. Dessutom var det 

också av intresse att se hur mycket av variansen i psykisk ohälsa som kunde förklaras av 

respektive modell. Inför båda analyserna valde författarna dessutom att omgruppera de tre 

olika grupperna i anställningsform till två. Istället för gruppindelningen timvikarie, 

månadanställd och fast anställd sattes timvikarie och månadanställd ihop till en grupp och fast 

anställd i en. Timvikarie och månadanställd kodades därför om till 0 och fast anställd kodades 

till 1. Detta på grund av att timvikarie och månadsanställd snarare tillhörde samma typ av 

grupp, då båda anställningarna var tidsbegränsade. 

 

 

  Resultat 
 

I Tabell 1 redovisas resultaten för studiens 9 hypoteser. För hypotes 1, beträffande ett negativt 

samband mellan ålder och psykisk ohälsa, förelåg en tendens till statistiskt stöd (p = .097). 

Detta ger oss en indikation på att yngre individer upplever en förhöjd grad av psykisk ohälsa i 

jämförelse med äldre individer. För hypotes 2, angående att kvinnor har högre grad av psykisk 

ohälsa än män, kunde inget statistiskt stöd stödjas (p = .301). Den tredje hypotesen, 

beträffande att utlandsfödda har högre grad av psykisk ohälsa än svenskfödda, påträffades 

inget statistiskt stöd (p = .466). I den fjärde hypotesen, som inbegrep ett positivt samband 

mellan anställningstid och psykisk ohälsa, förelåg en tendens till statistiskt stöd (p = .071). 

Detta innebär att ju längre tid individer är anställda på företaget, desto förhöjd grad av psykisk 

ohälsa upplever dem. Den femte hypotesen som berörde huruvida det förelåg ett negativt 

samband mellan fast anställda och visstidsanställda och timanställda beträffande psykisk 

ohälsa, fanns inget statistiskt stöd (p = .449). Den sjätte hypotesen, angående att 

undersköterskor har högre grad av psykisk ohälsa än vårdbiträden, förelåg en tendens till 
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statistiskt stöd (p = .072). Detta ger en indikation på att undersköterskor upplever en högre 

grad av psykisk ohälsa än vårdbiträden. Hypotes 7 kunde stödjas statistiskt (p < .001), ett 

negativt samband mellan KASAM och psykisk ohälsa förelåg. Det innebär att en individ som 

har en låg grad av psykisk ohälsa, har ett starkare KASAM. Även hypotes 8 kunde stödjas 

statistiskt (p < .001), således hade arbetsrelaterad KASAM och psykisk ohälsa ett negativt 

samband. Detta innebär att en individ som har en låg grad av psykisk ohälsa, innehar ett 

starkare arbetsrelaterat KASAM. Dessutom kunde hypotes 9, som behandlade det positiva 

sambandet mellan KASAM och arbetsrelaterad KASAM, också stödjas statistiskt (p < .001), 

ett positivt samband mellan KASAM och arbetsrelaterad KASAM förelåg. Det betyder att 

individer som har ett starkt KASAM, även innehar ett starkt arbetsrelaterat KASAM.  

 

Tabell 1  

Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik (n = 94)  
________________________________________________________________________________________________________________

            
Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 8   
________________________________________________________________________________________________________________

 
1. Psykisk ohälsa 0.95 0.35 -      

2. Ålder 32.80 11.72 -.14*    - 

3. Kön
b
 ia

a 
ia

a  
-.05 .19 - 

4. Etnicitet
c
 ia

a 
ia

a 
-.01 -.06 -.08 - 

5. Anställningstid 3.36 3.21 .15* .39***  -.01 -.09 -  

6. Anställningsform
d
 ia

a 
ia

a 
-.01 .20*     .02      -.04 .36*** - 

7. Befattning
e
 ia

a 
ia

a
 -.15* .21        .10 .18 .23* .30** - 

8. KASAM 4.93 0.72 -.67** .20       -.03 -.03 .02 .01 .19 - 

9. Arbetsrelaterad 3.88 0.44 -.50** .10       -.03 .00 -.12 .07 .09 .67**                                                                                       

KASAM 
________________________________________________________________________________________________________________

 
a 
icke applicerbart; 

b 
Män= 0, kvinnor= 1; 

c 
Född i Sverige= 0, född i ett annat land= 1 

d 
Timvikarie och månadsanställd= 0, fast anställd= 1; 

e 
Vårdbiträde= 0, undersköterska= 1 

*p <.10. **p<.05. ***p<.01. 
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Frågeställning 1 besvarades genom en hierarkisk multipel regressionsanalys (se Tabell 2). 

Totalt förklarade prediktorerna ålder, kön, födelseland, anställningsform, befattning, 

anställningstid, KASAM och arbetsrelaterad KASAM 49.9% av variansen och var statistiskt 

signifikant (p < .001.) Modell 1 (steg 1) innefattade ålder, kön och födelseland och stod för 

2.6% av variansen och var inte statistiskt signifikant (p = .515). Modell 2 (steg 2) innehöll 

prediktorerna anställningsform, befattning och anställningstid och förklarade 7.8% av 

variansen i upplevd psykisk ohälsa och var inte statistisk signifikant (p = .149). Modell 3 (steg 

tre) bestod av prediktoren KASAM som förklarade 39.4% av variansen i upplevd psykisk 

ohälsa och var statistiskt signifikant (p < .001). Modell fyra (steg fyra) bestod av prediktoren 

arbetsrelaterad KASAM och kunde förklara 1% av variansen i upplevd psykisk ohälsa, och 

var statistisk signifikant (p < .001).  

 
Tabell 2 

Hierarkisk multipel regressionsanalys för upplevd psykisk ohälsa 
____________________________________________________________________________________________

 

Steg 1           Steg 2    Steg 3   Steg 4 
____________________________________________________ 

Variabel                                β
a
                  β

a
              β

a
               β

a
 

____________________________________________________________________________________________
 

Ålder -.005 .007 -.002 -.002 

Kön
b
 -.036 -.002 -.072 -.072 

Etnicitet
c
 .004 .078 .053 .056 

Steg 2: 

Anställningsform
d
  -.018 -.049 -.044 

Befattning
e
  -.127 -.034 -.044 

Anställningstid  .031* .024* .023* 

Steg 3: 

KASAM   -.316*** -.299*** 

Steg 4: 

Arbetsrelaterad KASAM    -.049 

Modellsammanfattning 

F-värde 0.769 1.629 11.760*** 10.227*** 

(df) 3,87  6,84  7,83  8,82 

R
2 

.026 .104 .498*** .499*** 

Δ R
2
 .026 .078 .394*** .001 

__________________________________________________________________________________ 

Not. N = 90   *p<.10. ***p<.01.
 

a 
β anger standardiserade regressionskoefficienter; 

b 
Män= 0, kvinnor= 1; 

c
 Född i Sverige= 0, född i ett annat land= 1; 

d
 Timvikarie och  

månadsanställd= 0, fast anställd= 1; 
e 
Vårdbiträde= 0, undersköterska= 1 

 

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att hos hemtjänstpersonalen undersöka sambandet mellan psykisk 

ohälsa och ålder, kön, etnicitet, anställningstid, anställningsform, KASAM samt 

arbetsrelaterad KASAM. Det skedde utifrån 9 hypoteser och en frågeställning. Första 

hypotesen utgick från att det fanns ett negativt samband mellan psykisk ohälsa och ålder. 

Studiens resultat anger att det föreligger en tendens till statistiskt stöd, vilket indikerar på att 

yngre individer upplever en förhöjd grad av psykisk ohälsa i jämförelse med äldre individer. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) skattar yngre individer sin psykiska ohälsa högre och i samband 

med att åldern ökar tenderar den psykiska ohälsan att minska.  



 10 

 

Den andra hypotesen angående att kvinnor har en högre grad av psykisk ohälsa än män, 

kunde inget signifikant stöd skönjas. I studien fanns med andra ord inga belägg för att kön var 

en indikator på psykisk ohälsa. Enligt Socialstyrelsen (2013) tenderar kvinnor att ha mer 

psykisk ohälsa än män. På grund av en snedfördelning i populationen, med endast 15.3% män 

och 83.3% kvinnor i studien, går det ändock inte att generalisera resultatet. Hade männen i 

studien varit flera, hade det varit intressant att se om könsskillnaderna stämt överens med 

tidigare forskning eller om resultatet visat annorlunda. 

Den tredje hypotesen handlade om att människor som inte är födda i Sverige lider av mer 

psykisk ohälsa än individer som är svenskfödda. Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport 

(2009) påverkas människor med en annan etnicitet negativt av diskriminering och i 

undersökningen fann studien inget som kunde ge någon signifikans för den hypotesen. Det 

kan däremot härröra till att respondenterna i studien har ett arbete, en livskvalitet och en 

meningsfull tillvaro som ger dem en väg in i samhället.  

Hypotes nummer fyra, beträffande att ett positivt samband mellan anställningstid och 

psykisk ohälsa, fanns en tendens till signifikans. En möjlig förklaring kan vara att ju längre 

individerna är anställda på företaget desto högre grad av psykisk ohälsa upplever dem. Detta 

kan möjligen tyda på att på ju längre tid individer är anställda på företaget, desto högre grad 

av psykisk ohälsa upplever dem. Detta kan förklaras av att det idag krävs mer utav personalen 

inom hemtjänsten (Arbetsmiljöverket, i.d.; Räikkönen et al., 2007). Cheng och Chan (2008) 

indikerar att anställningstid påverkar den psykiska ohälsan, där kortare anställningstid ger en 

bättre psykisk hälsa i jämförelse med individer som har en längre anställningstid.  

Hypotes fem handlade om anställningsform där studiens intresse låg i att undersöka om 

anställningsformen kunde påverka individens psykiska ohälsa, där inget statistiskt stöd 

påträffades. Anställningarna i hemtjänsten är uppbyggda på olika former och i studien 

kategoriserades fast anställda i en kategori och visstidsanställda och timanställda i den andra. 

Hammarström et al., (2011) menar att det föreligger en korrelation mellan tidsbegränsad 

anställning, en anställning som endast pågår under en i förtid bestämd tid, och psykisk ohälsa. 

Slutsatsen av deras studie är att en tidsbegränsad anställning kan ha negativa effekter på 

självskattad hälsa i jämförelse med en tillsvidareanställning. I studien fanns inga sådana 

belägg. Eftersom det heller inte förelåg någon snedfördelning i de två kategorierna, kan 

resultatet eventuellt härledas till att medarbetarna trivs på sin arbetsplats och mår psykiskt bra 

oavsett anställningsform. 

Beträffande hypotes sex, angående att undersköterskor har en högre psykisk ohälsa än 

vårdbiträden, förelåg ett svagt positivt samband med tendens till statistiskt stöd. Det menas att 

undersköterskorna tenderar att ha en högre grad av psykisk ohälsa än vårdbiträden. Detta kan 

höra ihop med anställningstiden som också visade ett svagt positivt samband, då 

undersköterskor antas ha jobbat längre än vårdbiträden. Antagande baseras på att författarna 

har erfarenhet av anställningsvillkoren inom företaget, där undersköterskor endast tilldelas en 

tillsvidareanställning. Detta kan förklaras av att ju längre individen har jobbat, desto mer 

påverkad av stressorer och klimat blir individen (Arbetsmiljöverket, i.d; Räikkönen et al., 

2007; Kinman, 2008 ). Att vårdbiträden upplever en lägre grad av psykisk ohälsa, kan i sin tur 

höra ihop med tacksamheten till att ha ett arbete. Detta står i motsats till vad Alvesson (1993) 

skriver, då han lyfter fram att högutbildade upplever mindre psykisk ohälsa än lågutbildade. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) tenderade individer med högre utbildning ha en lägre grad av 

psykisk ohälsa. Det kan vara viktigt att medvetandegöra skillnaden på utbildning inom arbetet 

i hemtjänsten. En undersköterskeutbildning räknas endast som en gymnasieutbildning, även 

om utbildningen kan läsas i vuxen ålder, exempelvis på Komvux. En utav svagheterna med 

studien fanns i enkäten gällande utbildning, vilket också kan vara en bidragande orsak till 

svarsresultatet i studien. Detta kommer att diskuteras vidare i sektionen styrkor och svagheter 

med studien.  
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I hypotes sju genomfördes en prövning om det förelåg ett negativt samband mellan 

KASAM och psykisk ohälsa. Ju högre individen skattar sin KASAM desto mindre psykisk 

ohälsa upplever individen. Hypotesen kunde stödjas statistiskt och precis som tidigare 

forskning visat, är KASAM starkt korrelerat till hälsa (Atonovsky, 2005; Eriksson & 

Lindström, 2006; Feldt, 1997). Även hypotes åtta kunde stödjas statistiskt, där arbetsrelaterad 

KASAM och psykisk ohälsa har ett negativt samband. Det hänger ihop med tidigare 

forskning, bland annat i Strausers och Lustig  (2003) undersökning, där det konstaterades att 

en bättre anpassningsförmåga relateras till en högre arbetsrelaterad KASAM. KASAM 

relaterar således till individens privatliv och inom yrkeslivet positivt (Albertsen et al., 2001; 

Feldt, 1997; Strauser & Lustig, 2003). Detta indikerar att en hög arbetsrelaterad KASAM 

påverkar individen positivt samt även minskar den psykiska ohälsan. 

Även hypotes nio, som gällde ett positivt samband mellan KASAM och arbetsrelaterad 

KASAM, kunde stödjas statistiskt i studien. Individer som har ett högt KASAM, innehar även 

höga poäng på arbetsrelaterad KASAM. Antonovsky (2005) menar att KASAM utvecklas upp 

till trettioårsålder. Då medelåldern på deltagarna i studien är 32.8 kan det relatera till att 

deltagarna utvecklat ett högt KASAM och arbetsrelaterat KASAM, vilket kan antas ge lägre 

psykisk ohälsa. Enligt Antonovsky (2005) skapar en hög arbetsrelaterad KASAM ett slags 

vaccin mot stress. I arbetet inom hemtjänsten ställs det stora krav på de anställda (Räikkönen 

et al., 2007) och för att personalen ska kunna stå emot stressen och utföra det dagliga och 

viktiga arbetet behövs vaccinet.  

Slutligen handlade den sista frågeställningen om hur stor del av variationen i psykisk 

ohälsa som kan förklaras med hjälp av prediktorerna kön ålder, etnicitet, anställningsform, 

befattning, anställningstid, anställningsform, KASAM och arbetsrelaterad KASAM. Modellen 

var statistiskt signifikant och förklarar variansen i psykisk ohälsa. I modell 1 (steg 1), där 

prediktorerna födelseland, ålder och kön innefattades, samt i modell 2, där anställningsform, 

befattning och anställningstid inkluderades, fanns inget statistiskt stöd. I modell 3 (steg 3), där 

KASAM inkluderades, fanns en statistisk signifikans och förklarade 39.4% av variansen i 

psykisk ohälsa. Även modell 4 (steg 4), där arbetsrelaterad KASAM inkluderades, fanns ett 

statistiskt stöd och förklarade 1% av variansen i psykisk ohälsa.   

Resultaten ger en indikation på att KASAM och arbetsrelaterad KASAM är de variabler 

som påverkar den psykiska ohälsan mest. Det som kunde ses konkret i studien var att ett högt 

värde på KASAM och arbetsrelaterad KASAM ger förutsättningar för individer att klara av 

stressorer bättre, åtminstone inom den här arbetsgruppen som dessutom påverkar deras 

psykiska hälsa. Höga värden på KASAM och arbetsrelaterad KASAM skapar ett bättre 

mående. Studiens resultat kan vara av vikt för arbetsgivare i syfte att erbjuda sina 

medarbetare förutsättningar till ett tryggt organisationsklimat med en meningsfull, hanterbar 

och begriplig arbetssituation, för att på så sätt minska den psykiska ohälsan. I enlighet med 

Antonovskys grundtankar kring KASAM och arbetsrelaterad KASAM, anses studien ge 

fortsatt stöd till Antonovskys synsätt där KASAM antas ha en inverkan på individers hälsa. 

 

Styrkor och svagheter med studien 
 

Styrkorna med studien var att väletablerade mätinstrument användes som alla uppmätte höga 

Cronbachs alfa-värden, samtliga över det vedertagna gränsvärdet .70. Detta gör att 

reliabiliteten anses vara mycket god. Flera individer som fyllde i enkäten uttryckte även 

muntligen att frågorna var bra och att det var viktigt att se över hemtjänstpersonalen mående. 

Detta tyder i sin tur på att undersökningen var betydelsefull och samhällsnyttig och att flera 

studier torde rikta in sig på hemtjänstpersonal som fokusgrupp i och med kraven som ökat på 
personalen. 
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Svagheten med studien var att enkäten var alldeles för lång. Vissa individer valde att inte 

fylla i alla frågor, utan utelämnade stora delar av enkäten. Visserligen kan andra orsaker ligga 

till grund för bortfallet, men enkätens längd kan inte uteslutas som ett möjligt alternativ. Hade 

dessa svarat korrekt går det inte att utesluta att resultatet hade kunnat se annorlunda ut. Att 

slutligen ha 95 fullständiga enkäter kan dock ses som en svaghet när det kommer till 

generaliserbarheten och validiteten i slutsatserna. Fler enheter runt om i Sverige borde ha 

tillfrågats för att få fler deltagare. Då övriga verksamheter som inte är belägna i den 

mellanstora staden där enkäterna delades ut, försvårades möjligheten att nå ut till flera, då 

författarna ville presentera enkäten muntligt i syfte att få en hög svarsfrekvens.  

 Förhoppningen var att verksamheterna i den mellanstora staden skulle uppnå en hög 

svarsfrekvens med cirka 200 enkäter, men utfallet blev mindre med endast 95 stycken. Att det 

inte förekommer en jämn könsfördelning i vårdyrket borde i ett tidigare stadie beaktas och 

därför skulle kön uteslutits som en av hypoteserna. Även etnicitet borde ha uteslutits från en 

av hypoteserna på grund av snedfördelning, något som dock inte förväntades innan studien.  

Valet av mätinstrument för att mäta psykisk ohälsa i studien, GHQ-12  i detta fall, var en 

svaghet då den mätte psykisk ohälsa generellt. Psykisk ohälsa kan bero både på faktorer på 
jobbet och privat. Ett bättre alternativ hade varit att använda ett mätinstrument som endast 

fokuserade på arbetsrelaterad psykisk ohälsa. 

När hemtjänstpersonalen delgavs den muntliga informationen om enkäterna och syftet ute 

på enheterna, informerade författarna även att de arbetade inom företaget men på andra 

befattningar och på andra enheter, vilket i vissa eventuella fall kunde leda till socialt 

önskvärda svar i enkäten. Visserligen svarade ett flertal individer att de till exempel inte 

mådde så bra, vilket också syntes i resultatet, men det går ändå inte att utesluta att ännu fler 

individer eventuellt skulle skattat sin psykiska hälsa sämre. En möjlig orsak till detta kan vara 

arbetstagarens lojalitet till arbetsgivaren och kategoriseras som en svaghet.  Det går heller inte 

att utesluta att deltagarna känt en osäkerhet inför att enkäterna skulle hamna i fel händer. 

Beträffande enkäten borde mer tid lagts på själva utformningen av bakgrundsfrågorna, då 
frågan om den senaste utbildningen var tvetydigt ställd. Individerna med 

undersköterskeutbildning kunde passa in i två olika svarsalternativ varav ett endast kunde 

väljas.  

 

 

Slutsats 

 

De äldre behöver mer omvårdnad än tidigare och kunskapskraven på personal ökar. Studien 

indikerar att hemtjänstpersonalens KASAM och arbetsrelaterade KASAM påverkar deras 

psykiska ohälsa. En intressant aspekt är att tidigare forskning menar på att graden av 

utbildning har en inverkan på den psykisk ohälsa, medan det i studien visade sig att 

undersköterskorna hade en högre grad av psykisk ohälsa än vårdbiträden. Forskning inom det 

vårdområdet vore därför värt att studera närmare. Även forskning inom kategorin 

anställningstid och psykisk ohälsa kan vara värt att studera närmare. 

Studien visade att höga värden på KASAM och arbetsrelaterad KASAM kan ha en 

inverkan på den psykiska ohälsan. KASAM är inte samma sak som hälsa, men det är en 

indikator och en viktig faktor mot den psykiska ohälsan, då begreppet mäter individens 

förmåga att hantera stressorer (Eriksson & Lindström, 2006). Det finns en tydlig trend inom 

arbetsmarknaden hos många arbetsgivare med bland annat friskvård, teambildning med mera 

som går att härleda till Antonovskys begrepp- att skapa en meningsfull, hanterbar och 

begriplig tillvaro, vilket säkerligen kan utvecklas ännu mer inom vården för att stärka 

individen. PRIO (plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa) talar om psykisk 
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ohälsa som en folksjukdom. Att bli sjukskriven, där psykisk ohälsa kan vara en av orsakerna, 

är kostsamt både för individen och för samhället (Myndigheten för vårdanalys, 2014).  

I dagen samhälle är det aktuellt att både ur ett samhällsperspektiv och ett individperspektiv 

att fokusera på det friska och vad som fungerar, istället för att fokusera på vad det är som gör 

att individer mår dåligt. Studien har bidragit till att skapa en större förståelse för 

hemtjänstpersonalen. Vidare forskning inom området beträffande kön borde vara av intresse 

för det här kvinnodominerande yrket i syfte att utröna hur könsskillnaderna faktiskt ser ut i 

vårdyrket, då studien framför allt inte fann ett samband mellan kön och psykisk ohälsa. För att 

kunna generalisera eventuella svar är en större population önskvärt i framtida forskning. 
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